
 

 
 

 

 
Öckerö 2020-01-12 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 19 januari 2021 kl 09:15  
Distanssammanträde  
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Distansmöte 08:15 
 Socialdemokraterna, Distansmöte 08:15 
 
 

 
ÄRENDEN 

1. 
Val av justerare 
Förslag: Bo Norrhem 

 

 
Sofia Fridén 
 

Torben Ferm 
 

Lisette Larsson 
 
Johannes Wallgren 
 

Johannes Wallgren 

2. Information 
a. Ägardirektiv och bolagsordning kommunala bolag (9.15-10.00) 

b. Utredning om Kretsloppsenhetens framtida organisation (15.40-
16.00) 

c. Information om kapacitetsökning för rening av spillvatten (13.15-
13.45) 

d. Utredning Öckerö nya centrum (13.45-14.15) 

e. Utredning om lägenheter på Vindvägen (14.15-14.25) 

 
Bilaga 

 

Bilaga 
 

 
 

Bilaga 
 

Bilaga 
 

 Bilaga 

Christer Zandén, 
Cecilia Lindblom 

3. Riktlinjer för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
(10.20-11.00) 

Bilaga 

Christer Zandén, 
Cecilia Lindblom 

4. Policy för ledning och styrning (10.20-11.00) Bilaga 

Sofia Fridén 
5. Bemyndigande för kommundirektören att teckna 

kommunens firma (9.15-10.00) 
Bilaga 

Sofia Fridén 6. Utseende av dataskyddsombud (9.15-10.00) Bilaga 

Sofia Fridén 
7. Revidering av reglemente rörande bemyndigande att teckna 

kommunens firma (9.15-10.00) 
Bilaga 

Sofia Fridén 
8. Revidering av reglemente med anledning av ny pandemilag 

(9.15-10.00) 
 

Sara Nyrén 
9. Revidering av logotyp i Öckerö kommuns grafiska profil (9.15-

10.00) 
Bilaga 

Eivor Jonsson 10. Demokratiforum och ungdomsinflytande (11.00-11.10) Bilaga 

Martin Nordström 11. Svar på motion om SFI-undervisning (11.15-11.25) Bilaga 

Ronald Johansson 12. Delfinansiering EU-stöd Rörö Hamn (11.25-11.35) Bilaga 

 
13. Yrkande, Fördjupad översiktsplan Björkö södra samhälle 

(14.25-14.40) 
Bilaga 

Andreas Alderblad 14. Handlingsplan för pandemiberedskap (11.35-11.55) Bilaga 



 

Andreas Alderblad 15. Medborgarlöfte 2021 (11.35-11.55) Bilaga 

Torben Ferm 16. Lokalresursplan 2020-2040 (14.50-15.00) Bilaga 

Torben Ferm 17. Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 (15.00-15.10) Bilaga 

Thomas Wijk 
18. Sortering och bortforsling av material från Öckerö 13:1 (15.10-

15.20) 
Bilaga 

Per Karlbäck 
19. Förlängning av tidsfrist – Försäljning av mark, del av Öckerö 

1:80 m.fl. (15.20-15.40) 
Bilaga 

 20. Meddelanden  

 21. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser   

 22. Kommundirektören informerar   

 23. Rapporter från nämnder och bolag  

 24. Redovisning av delegationsbeslut  

 25. Övriga frågor  

 
 
                                                             Jan Utbult                             Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 

















































































 
Moderaternas Remissvar 

ÖFABs ägardirektiv 

 
Till stor del håller vi med och står bakom utskickat förslag. Vi har dock en del justeringar vi 
skulle vilja föreslå: 
 
 

• Vi föreslår att adjungerade styrelseledamöter i ÖFAB från Kommunstyrelsen blir 
ordinarie styrelsemedlemmar även i ÖFABs styrelse.  
Dessa ordinarie ledamöter både i KS och ÖFABs styrelse rapporterar kontinuerligt till 
kommunstyrelsen under punkten på dagordningen ”rapporter från nämnder och 
bolag”. På så vis har kommunstyrelsen en bättre förståelse och en större inblick i vad 
som sker i ÖFAB. Vi föreslår också att ÖFAB VD två ggr per år kommer till KS och 
har en dragning om hur det går och på så vis kan vi ställa frågor.  

 
• Vi anser inte att kommundirektören skall bli VD för ÖFAB.  

Dels tror vi inte att det kommer ge önskad effekt på bättre styrning utan tror att 
problemet måste börja arbetas med på ett djupare plan och vi tror inte att det är en 
långsiktig lösning.  

  



 

     2020-09-29 
Liberalerna 
 
 

Liberalernas remissvar på ”05g. Förslag 
ägardirektiv för kommunens helägda 
aktiebolag” 
 

Inledning 
Detta är Liberalernas remissvar på förslaget till nytt ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag 
inklusive bilagor. 

I de fall där vi har avvikande åsikt eller förslag till omformuleringar/tillägg till dokumentet framgår 
det av kapitlet Fullständigt remissvar som sammanfattas i kapitlet Sammanfattning. 

I allt övrigt stöder vi formuleringarna i dokumentet inklusive Sofia Fridéns kommentarer. 

Sammanfattning 
1. Kap 1, avsnitt 1.1: Vi anser att aktiebolagsformen är lämplig för kommunens bostads- och 

lokalförsörjning, men mindre lämplig inom andra områden. Ett kommunalt 
fastighetsaktiebolag utgör ett viktigt verktyg för kommunen att utöva sitt bostads- och 
lokalförsörjningsansvar med följande motiveringar: 

a. Det enskilt viktigaste motivet är att verksamheten kan bedrivas enligt affärsmässiga 
principer med tydligt fokus på att generera vinst och därmed skapa 
investeringsutrymme för kommunens bostads- och lokalförsörjning till gagn för hela 
kommunen och dess medborgare 

b. Aktiebolagsformen ger möjlighet att rekrytera en branscherfaren ledning som kan 
bedriva verksamheten på ett fackmannamässigt sätt med fokus på en långsiktigt 
hållbar bostads- och lokalförsörjning  

c. De flesta kommuner utövar sitt bostadsförsörjningsansvar genom allmännyttiga 
bostadsaktiebolag vilket erfarenhetsmässigt visat sig vara en framgångsrik modell 

2. Kap 2, avsnitt 2,4: För att förstärka möjligheten för Kommunstyrelsen att utöva uppsikt över 
ÖFAB föreslår vi att de kommunstyrelserepresentanter som idag är adjungerade till styrelsen 
istället blir ordinarie styrelseledamöter med det ansvar och befogenheter som det innebär. 



Styrelseledamot som både sitter i kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen skall som 
styrelseledamot i ÖFAB huvudsakligen ha fokus på bolagets bästa. 

3. Kap 2, avsnitt 2.7: Vi motsätter oss att kommundirektören ska utses till VD för ÖFAB med 
följande motiveringar: 

a. Tjänsten som VD för ÖFAB är ett heltidsuppdrag som därför inte kan kombineras 
med tjänsten som kommundirektör 

b. ÖFAB är inte ett holdingbolag utan ett rörelsedrivande bolag som måste ledas av en 
branschkunnig VD med dokumenterad erfarenhet från fastighetsbranschen 

c. Att överlämna ansvaret för ÖFABs tillgångar, värderade till ca 1,3 miljarder kronor, 
till en tillträdande kommundirektör som saknar erfarenhet från fastighetsbranschen 
kan inte ligga i linje med kommunens ägaransvar att verksamheten ska bedrivas 
fackmannamässigt 

d. Att vice VD skulle vara operativt ansvarig är inte en fungerande modell eftersom det 
per definition är VD som är ytterst ansvarig för bolagets löpande verksamhet, 
utveckling, resultat och firmateckning 

e. En vice VD kan aldrig överta VDs ansvar för det strategiska utvecklingsarbetet, 
löpande investeringsbeslut, operativa verksamhetsbeslut och i slutändan det 
ekonomiska resultatet 

4. Kap 2, avsnitt 2.8: Den föreslagna samverkansgruppen är enbart meningsfull om VD i ÖFAB 
och kommundirektör är olika personer. 

5. Kap 3, §1 och §2: Under dessa paragrafer som rör bolagen som en del av den kommunala 
organisationen och kommunens direktivrätt är det viktigt att klargöra att dessa beslut enligt 
Aktiebolagslagen formellt fattas av företagets styrelse, årsstämma eller extra bolagsstämma 
på förslag från t.ex. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. Besluten för företaget fattas 
formellt inte av Kommunfullmäktige. 

6. Övrigt: I förslag till bolagsordning för ÖFAB motsätter vi oss att styrelseledamöterna ska 
behöva vara bosatta i kommunen. Vi anser att det utgör en onödig begränsning vid 
tillsättande av ledamöter. 

Fullständigt remissvar 

Kapitel 1, avsnitt 1.1 

Vi anser att aktiebolagsformen är lämplig för kommunens bostads- och lokalförsörjning, men mindre 
lämplig inom andra områden. Ett kommunalt fastighetsaktiebolag utgör ett viktigt verktyg för 
kommunen att utöva sitt bostads- och lokalförsörjningsansvar med följande motiveringar: 

1. Aktiebolagsformen ger möjlighet att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer 
med en tydlig målsättning att generera vinst. Möjligheten att bedriva verksamheten med 
vinstintresse är en avgörande skillnad mellan ett kommunalt aktiebolag och en politisk 
nämnd. Den tydliga målsättningen att generera vinst skapar investeringsutrymme för 
kommunens bostads- och lokalförsörjning, vilket gagnar hela kommunen och dess 
medborgare.  



2. Verksamheten kan bedrivas ekonomiskt åtskild från sin ägare med fokus på att uppnå 
långsiktigt hållbara resultat utan nödvändiga krav på kortsiktig lönsamhet. Kommunen har 
givetvis som enda ägare möjlighet att påverka verksamheten genom att utöva sin 
uppsiktsplikt (se annat avsnitt), genom den politiskt tillsatta styrelsen och via formella beslut 
på årsstämman. 

3. I det kommunala aktiebolaget kan styrelsen tillsätta ledande personer baserat på 
kvalificerade meriter och dokumenterad branscherfarenhet och därmed säkerställa att 
verksamheten bedrivs professionellt. 

4. De flesta kommuner utövar sitt bostadsförsörjningsansvar genom att bland annat äga och 
fullgöra uppgiften genom allmännyttiga bostadsaktiebolag. Erfarenhetsmässigt har detta i de 
flesta fall visat sig vara framgångsrikt. 

Kapitel 2, avsnitt 2.4 

Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt genom att: 

1. Tillse att protokollen från de kommunala aktiebolagens styrelsemöten och årsstämma 
distribueras till Kommunstyrelsens ledamöter efter varje möte 

2. Regelbundet bjuda in bolagens styrelseordförande, och i förekommande fall andra 
styrelsemedlemmar och VD, till Kommunstyrelsens möten för att ge möjlighet för 
kommunstyrelsens ledamöter att följa upp verksamheten och ställa frågor 

3. Se till att Kommunstyrelsens ledamöter medverkar vid de tillfällen då bolagen arrangerar 
speciella dagar för presentation av sin verksamhet (exempelvis ÖFAB-dagar, 2 ggr per år) 

4. Tillse att bolagen lämnar Kommunstyrelsen den information om verksamheterna som 
Kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av vilken informationen som avses 
fastställs i samråd med bolagens styrelser. 

5. Dessutom föreslår vi att Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet som idag har 
adjungerade styrelseposter i ÖFAB istället utses till ordinarie styrelseledamöter med de 
ansvar och befogenheter som det innebär. Detta skulle vara ett sätt för invalda 
representanter från Kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktplikt på ett ännu tydligare sätt än 
vad som för närvarande är fallet. Styrelseledamot som både sitter i kommunfullmäktige 
och/eller kommunstyrelsen skall som styrelseledamot i ÖFAB huvudsakligen ha fokus på 
bolagets bästa. 

Kapitel 2, avsnitt 2.7 

I det fall ÖFAB enbart är ett holdingbolag, dvs. inte rörelsedrivande bolag, är förslaget att tillsätta 
kommundirektören som VD relevant. Det är samma organisatoriska upplägg som Göteborgs kommun 
har för sina bolag.  

Är däremot ÖFAB inte enbart ett holdingbolag utan även rörelsedrivande, vilket är fallet enligt 
”Ägardirektiv för Öckerö Fastighets AB” enligt vad som framgår av verksamhetsbeskrivningen, då 
gäller följande: 

VD är tillsatt av företagets styrelse och ansvarar för (nästan) allt som sker inom företaget (enligt 
Aktiebolagslagen). VDs uppgift är att åstadkomma något genom andra människor. Det betyder att en 
VD behöver motivera, engagera, följa upp och sätta mål. I Aktiebolagslagen står det att VD ska sköta 



”den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både 
för sina egna beslut och för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt 
ensam inför styrelsen. Det är styrelsen som avgör vilken beslutanderätt VD ska ha. Detta ska 
beskrivas i bolagets arbetsordning. Den verkställande direktören har ett stort ansvar för bolaget och 
har därför lagenlig rätt att deltaga på styrelsemöten. VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning. 

Med den bakgrunden är det viktigt att konstatera att en VD behöver vara mestadels närvarande i 
företaget för att kunna sköta sina uppgifter. Även om en vice VD tillsätts som ska sköta den löpande 
förvaltningen, så kvarstår huvudansvaret för företagets VD. Därför kan det inte vara en lämplig 
åtgärd att tillsätta en kommundirektör som VD. En kommundirektör har en mängd andra uppgifter 
att sköta och bör rimligtvis inte samtidigt kunna fullgöra de uppdrag som ovan angivits. Det borde 
rimligtvis uppstå en mängd tillfällen då vice VD, som inte är den högste beslutande i företaget, eller 
övriga medarbetare, ibland på mycket kort varsel, behöver ha kontakt med företagets högsta 
beslutande person och det kommer med största sannolikhet inte företagets VD/kommundirektör att 
kunna hantera.  

Om det är så att förslaget att tillsätta kommundirektören som VD för ÖFAB skulle vila på hur 
Göteborg har genomfört sin organisation för kommunens bolag, så är underlaget för ett sådant 
beslut olika för Göteborg och Öckerö. I Göteborg är kommundirektören VD för det icke 
rörelsedrivande holdingbolag som äger ca. 40 olika rörelsedrivande bolag. Om ÖFAB förutom att vara 
ett holdingbolag även är rörelsedrivande så är det föreliggande organisationsförslaget för Öckerö 
kommun avseende ÖFAB, att tillsätta kommundirektören i Öckerö kommun som VD för ett 
rörelsedrivande bolag, olämpligt. 

Under kapitel 2.7 står även att ”Styrelsen i Öckerö Fastighets AB ska även besluta om den vice 
verkställande direktörens entledigande”. Här bör väl anges att det är nuvarande vice VD man avser 
och inte den som föreslås väljas enligt förslaget till ägardirektiv. 

Kapitel 2, avsnitt 2.8 

Den föreslagna samverkansgruppen är enbart meningsfull om VD i ÖFAB och kommundirektör är 
olika personer. Om så blir fallet kan även övervägas om inte respektive bolags styresordförande bör 
ingå i gruppen för att uppnå en ännu bredare förankring och samverkan mellan bolag och kommun. 

Kapitel 3, §1 och §2 

Under dessa paragrafer som rör bolagen som en del av den kommunala organisationen och 
kommunens direktivrätt är det viktigt att klargöra att beslut enligt Aktiebolagslagen formellt fattas av 
företagets styrelse, årsstämma eller extra bolagsstämma på förslag från t.ex. Kommunfullmäktige 
och Kommunstyrelse. Besluten för företaget fattas formellt inte av Kommunfullmäktige. Förslag 
avseende företag kan framföras av ägarrepresentant/ägarrepresentanter vid årsstämma eller extra 
bolagstämma och kan också framläggas av företagets styrelseledamöter på styrelsemöten. Förslagen 
ska naturligtvis följa Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens direktiv, styrdokument och policyer. 
Inför framläggande av sådana förslag till företagets styrelse som är grundade på dessa underlag ska 
företaget ha samma möjlighet som kommunala nämnder och styrelser att yttra sig, enligt förslaget. 

 
 
Övrigt 



1. I förslag till bolagsordning för ÖFAB motsätter vi oss att styrelseledamöterna ska behöva vara 
bosatta i kommunen. Vi anser att det utgör en onödig begränsning vid tillsättande av 
ledamöter och ser ingen anledning till att Öckerö kommun ska vara ett undantag jämfört 
med andra kommuner. 

2. Avseende soliditetsmål och avkastningskrav anser vi att det primärt är frågor för bolagens 
interna budgetprocesser att hantera och att exakta procentsatser inte behöver anges i 
ägardirektivet. 

 
 



 
Här kommer lite svar från KD.  
 
 
MOTIV 
Övergripande 
Öckerö kommun har valt att bedriva delar av verksamheten i aktiebolagsform. Bolagen har 
samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att 
skapa nytta för Öckerö kommun och dess medborgare. Aktiebolagsformen har fördelar då 
den kan användas i verksamheter som har speciella krav på t ex självständighet och 
avgränsning. Resultatmässiga upp- och nedgångar över flera år kan jämnas ut och därmed 
inte belasta skattekollektivet.  
 
ÖFAB 
För att skapa en effektivitet samt särskilja och tydliggöra ekonomin kring fastigheter, 
bostäder och stadsnät har kommunen valt att organisera verksamheterna i aktiebolagsform. 
 
ÖBO 
Genom aktiebolagsformen skapas förutsättningar för jämförelser och konkurrensneutralitet 
gentemot privata fastighetsägare. ?? 
 
ÖRAB 
Bolagets ska kunna bedriva passagerartrafik i egen regi eller genom uppdragstagare till och 
från samt mellan öarna i Öckerö kommun. För att skapa en effektiv förvaltning samt särskilja 
och tydliggöra ekonomin kring fartygets drift och underhåll har kommunen valt att 
organisera verksamheten i aktiebolagsform. 
 
- Kommundirektör som VD - ja 
- Mantalsskriven i kommunen - ja 
 
3. § 7 
Summa för försäljningar och inköp 
 
KF över tex 200 prisbasbelopp? 
 
Annars styrelsen. Bolagsstämman behövs inte som instans.  
 
 
När det gäller avkastning så kanske det är så att vi inte ska ha något definierat mål? 
 
För Bostadsbolaget bör det vara "marknadsmässigt". För övriga bolag där kommunen är 
främsta hyresgäst bör avkastningen vara rätt låg. Bättre då att sänka hyror istället för att 
betala skatt på vinst. 
 
Däremot bör det finnas ett soliditetsmål. Tex att soliditeten skall hålla sig inom vissa ramar 
tex 10-25% eller något åt det hållet. 
 



 

Synpunkter från Miljöpartiet Ockerö angående nya ägardirektiv 
 

Miljöpartiet ser positivt på att ägardirektiv och bolagsordningar uppdateras. Vi har tagit del 
at Liberalernas yttrande och vi tycker dom lyfter intressanta frågeställningar som behöver 

besvarad . I övrigt vill vi särskilt påpeka följande: 

-Bolagen bör ha ett koncernperspektiv, bör synas i ägardirektiv/bolagsordning. 

Ägardirektiv 

1. I ägardirektivets Kap 3. Gemensamma regler för kommunens helägda bolag saknas 
en paragraf som beskriver bolagens uppdrag om att bidra till en hållbar utveckling. 
Styrelsen föreslår följande tillägg: 

”Öckerös bolag/styrelsens arbete ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling 
består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, 
ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.” 

2. I ägardirektivets bilaga 2 och 3, under punkt 2 verksamhetsföremål saknas skrivning 
om samhällsnytta/allmännytta. 

Förändringen om att kommunstyrelsen ska kunna ge direktiv direkt till styrelsen 
undergräver styrelsens funktion och ökar den centraliserade styrningen. För att 
kommunstyrelsen fortsatt ska kunna upprätthålla sin uppsiktsplikt bör direktiv till 
bolaget fortsatt komma från kommunfullmäktige. 

 

Bolagsordningar 

1. Tre personer i styrelsen är väldigt få. Det riskerar att leda till en personberoende 
styrning vilket blir mer sårbart för bolaget. Bör justeras till minst fem ledamöter i 
styrelsen. 

För MP Öckerö, 

Boel Lanne, gruppledare. 
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Yttrande angående ägardirektiv och bolagsordningar 

 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att se över ägardirektiv 
och ägarstruktur för kommunens helägda aktiebolag (KS § 249, 2018-10-16). Ett 
förslag på nya ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga kommunala bolag med 
undantag från Öckerö Fastighetsservice AB har tagits fram av en extern konsult och 
förslaget på nya ägardirektiv har bearbetats internt för att anpassats efter 
kommunens lokala förutsättningar.  
 
I ägardirektiven har vi uppmärksammat behov av vissa förtydliganden och föreslår 
hur dessa förtydliganden kan göras. Vi har även uppmärksammat behov av 
revidering av andra styrdokument till följande av en översyn av ägardirektiven och 
bolagsordningarna. Vi lyfter även en del frågeställningar som kan vara bra att ha i 
beaktan när bedömning ska göras. I nedanstående punkter har vi redogjort för våra 
observationer.  
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Syfte med att bedriva verksamhet i aktiebolagsform (punkt 1.1) 
 
Kommundirektörens yttrande: Det behöver framgå från ägardirektiven varför 
kommunen har valt att bedriva viss verksamhet i bolagsform. Varje bolag behöver 
ett förtydligande i respektive ägardirektiv som förklarar varför just den 
verksamheten ska bedrivas i bolagsform. Det skulle ge en tydlighet och transparens 
både i kommunens interna processer och externt för bland annat kommunens 
medborgare. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunstyrelsens uppsikt (punkt 2.4) 
 
 
Kommundirektörens yttrande: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt framgår i 
kommunallagen 6 kap. 1 §. Hur uppsikten ska utövas behöver förtydligas och rutiner 
behöver tas fram. Detta bör göras i ett särskilt dokument där det framgår hur 
kommunstyrelsens uppsikt över kommunens bolag i praktiken ska genomföras.    
 
Förslaget bedöms skapa en bättre möjlighet till en ökad samordning mellan 
kommunen och dess bolag som i sin tur kan leda till en effektivisering. Det är även 
ett förtydligande av kommunstyrelsens och bolagens ansvar avseende den 
uppsiktsplikt som kommunstyrelsen utövar.  
 
För att kommunstyrelsen ska kunna utöva uppsikt över bolagen krävs en förmåga 
och resurser för att kunna ta ställning till och analysera det underlag som kommer 
in från bolagen. I arbetet med att ta fram nya rutiner för hur kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska genomföras behöver ställning därför tas till vilken funktion som 
ska göra detta. Arbetet förutsätter en tydlighet vad gäller ansvarsfördelning och 
kompetens internt inom kommunstyrelsens förvaltning. På så vis rustar vi 
organisationen för att kunna genomföra utökad intern styrning och kontroll.  
 
Med andra ord så kommer det initialt krävas ett arbete att fördela ansvar, analysera 
kompetensbehov och diskutera de nödvändiga omprioriteringar som behövs för att 
arbetet ska kunna genomföras. Det kan i samband med detta finnas behov av 
kompetensutveckling som kan innebära puckelkostnader initialt.  
 

3. Reglering av bolagens verksamhet genom årliga uppdrag (punkt 2.5) 
 

 
Kommundirektörens yttrande: För att undvika begreppsförvirring och för att 
förtydliga vad punkten ”årliga uppdrag” innebär, föreslås att punktens namn byts ut 
till ”riktade uppgifter/uppdrag som uppkommer löpande under året”. Detta för att 
förtydliga vad punkten innebär. De flesta av dessa uppdrag behöver gå genom 
budgetprocessen men andra uppdrag kan även aktualiseras, såsom exempelvis 
motioner och remissvar.  
 

4. Kommundirektören som VD för Öckerö Fastighets AB (punkt 2.7) 
 
Kommundirektörens yttrande: Kommundirektören verkställer oftast 
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen, men om kommundirektör även är vd i ett 
av bolagen skulle detta innebära kommundirektören utövar kommunstyrelsens 



 
 

 

uppsikt över en verksamhet där denne själv är ansvarig. Denna uppsikt över sig själv 
kan innebära att kommundirektören blir jävig. Det är därför viktigt att 
kommunstyrelsen tar ställning till hur uppsikten ska utövas och vem som i 
praktiken ska ansvara för dess genomförande.  
 
Vid kommundirektörens frånvaro finns olika system för ersättare beroende på 
vilken roll som ersättaren ska träda in i. Exempelvis finns tillförordnad 
kommundirektör och vice VD. Styrdokumenten behöver förtydliga vem ska träda in 
i kommundirektörens olika roller; kommundirektör, förvaltningschef och VD, samt 
hantera den jävsituation som eventuellt kan uppstå om vice kommundirektör träder 
in som ersättare för kommundirektören som VD.  
 
Praktiska förutsättningar; 
 
Enligt aktiebolagslagen 8 kap. 29 § ska den verkställande direktören i ett aktiebolag 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta 
innebär att VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning. Enligt 29 kap 
aktiebolagslagen har VD också ett skadeståndsansvar och ska ersätta skada som 
uppkommer vid uppsåt eller oaktsamhet, när han eller hon fullgör sitt uppdrag. I 
enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 18 § kan VD även bli solidariskt ansvarig för 
bolagets förpliktelser i vissa situationer när denne agerat försumligt. 
 
Att vara VD för ett bolag inom fastighetsbranschen innebär alltså ett ansvar att 
agera och sköta den löpande förvaltningen i bolaget. Detta förutsätter erfarenhet och 
kompetens inom fastighetsområdet. Detta under ett personligt ansvar, både 
straffrättsligt (bland annat brottsbalken 9-11 kap) och ekonomiskt. Denna typ av 
personligt ansvar föreligger inte som kommundirektör i en kommun.  
 
Eftersom de roller som kommundirektören föreslås inneha; kommundirektör, 
förvaltningschef och verkställande direktör, alla är tidskrävande och omfattande 
roller som var och en kräver ett stort ansvar kan uppdraget vara svårt att hinna med. 
Eftersom kommundirektören oftast fullgör kommunstyrelsens uppdrag att utöva 
uppsikt över nämnder och bolag, kan den kombinerade tjänsten innebära försätts i 
en jävsituation.  
 
Ett alternativ är en koncernstruktur med ett moderbolag som holdingbolag, det vill 
säga, där ingen verksamhet bedrivs i moderbolaget utan moderbolagets syfte enbart 
är att äga aktier i dotterbolagen. Vid en sådan struktur begränsas moderbolagets 
ansvar för dotterbolaget till ”enbart” ett aktieägaransvar. VD i moderbolaget är 
fortfarande ansvarig i egenskap av VD, men den löpande förvaltningen i bolaget är 
då inte längre som fastighetsägare/utvecklare, utan istället att vara aktieägare. En 
koncernstruktur kan dock ändå uppnås, med de fördelar avseende överföringar av 
information och kapital som önskas.  
 



 
 

 

Vid en snabb omvärldsbevakning kan konstateras att många kommuner, där 
kommundirektören är VD för aktiebolaget, har en bolagsstruktur som utgörs av en 
koncern med ett Holdingbolag som moderbolag.   
 
I exempelvis Varberg kommun och Täby kommun är kommundirektören tillika VD i 
ett moderbolag i en bolagskoncern. Moderbolaget är ett holdingbolag och har ingen 
egen verksamhet utan fungerar som ägare till kommunens olika dotterbolag.  
 
I Karlstads kommun är VD i kommunens holdingbolag Karlstad Stadshus AB även 
biträdande kommundirektör.  
 

5. Den ekonomiska uppföljningen (punkt 2.9) 
 

 
Kommundirektörens yttrande: Den ekonomiska uppföljningen bör hänvisa till de 
kommunala styrdokumenten som reglerar bland annat budgetprocessen. 
Kommunen behöver även ta ställning till om bolagens roll på strategidagarna. För 
att stärka helhetsvärdet bör representant för bolagen, tjänsteperson och politisk 
representation, vara närvarande.  

 
6. Kommunfullmäktiges ställningstagande (kap. 3 § 7) 
 

Kommundirektören yttrande: Kommunfullmäktige kan lämpligen behöva ta 
ställning i fler frågor som strategisk vikt för bolagen. Några förslag på punkter är; 
 

- Investeringar över ett visst belopp 
- Nya lån överstigande ett vist belopp 
- Borgensåtagande  
- Bolagens större strategiska beslut, exempelvis nybildande och avyttrande av 

bolag.  
- Ändring av bolagets verksamhet 

 
 

7. Övriga förslag 
 
Kommundirektören yttrande:  

- ”personalenheten” föreslås bytas ut till ”HR-enheten”.  
 
 

 
 
Anna Dannjé Brocker    
Tf Kommundirektör 
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Öckerö den 27 augusti 2020 
 
 
 

Yttrande från Socialdemokraterna med anledning av nya ägardirektiv 
för Öckerö kommunens helägda aktiebolag. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna kan i nuläget inte ställa sig bakom föreliggande förslag till ägardirektiv. 
Vi motiverar nedan vårt ställningstagande. 
Vi förutsätter att det blir förnyade överläggningar mellan partierna för att ta fram ett 
reviderat förslag till ägardirektiv. 
 
Allmänt 
Vi är positiva till att nya ägardirektiv tas fram. Det är även betydelsefullt att ägardirektiven är 
gemensamma för de olika bolagen. Vi tillstyrker särskilt att följande punkter lyfts fram. 

• Koncernperspektivet 
• Reglering/rutiner för ägardialogen 
• Varje partis rätt att delta på bolagsstämman. 

 
Enligt vår mening är ägardirektiven ett av de viktigaste dokumenten när det gäller styrning 
av bolagen. Styrning och ledning ska präglas av 

• Effektivitet 
• Tydlighet 
• Ändamålsenlighet 
• Möjlighet till ansvarsutkrävande 
• Möjligt att följa upp. 
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Frågor som behöver förtydligas eller utredas vidare. 
1. Kommundirektören föreslås bli VD för Öckerö fastighets AB. Vi är från 

socialdemokraternas sida mycket tveksamma till denna lösning. Enligt ägardirektiven 
Pkt 2.7 anges bland annat att ”styrelsen i Öckerö fastighets AB ska också fastställa lön 
och övriga förmåner för VD och för vice VD. Från socialdemokraternas sida anser vi 
att kostnaden för VD ingår i kommundirektörslönen och ska betalas av ägaren. Vid en 
benchmarking med andra jämförbara bolag har Öckerö fastighets AB redan idag höga 
kostnader för sin ledningsstruktur. Enligt socialdemokraternas mening får den inte 
öka ytterligare.  

2. Kommundirektören har ett mycket tungt och ansvarsfullt uppdrag. Genom att de nu 
ska utökas med även VD uppdraget bör det redovisas vad det innebär. Hur 
omfattande engagemang måste VD minst ha i bolaget för att uppfylla 
aktiebolagslagens miniregler för VD. Enligt aktiebolagslagen är VD ansvarig inför 
bolagets styrelse. 

3. Vi tycker att kommunstyrelsen innan det slutliga förslaget läggs fram gör en 
omvärldsbevakning om det finns jämförbara allmännyttiga bolag där 
kommundirektören även är VD. Erfarenheter av denna organisation från andra 
kommuner bör redovisas i utredningen. 

4. Direktiven anger att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolagen.  
Kommunstyrelsen ska även årligen fatta beslut huruvida bolagens verksamhet varit 
förenliga med de kommunala ändamålen och utförs inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Kommunstyrelsens ledande tjänsteman är även VD. Finns risk för 
otydlighet?  Kommunstyrelsen får rollen att granska sin egen högste tjänsteman 
genom av denna är VD. Denna fråga bör redovisas i utredningen. 

5. Öckerö rederi AB har en egen VD. Borde inte kommundirektören även vara VD för 
Öckerö rederi AB. I utredningen bör belysas varför avsteg görs från grundprincipen. 

6. Vi anser att de nya ägardirektiven bör utvärderas. Utvärderingen bör redovisas i 
kommunfullmäktige senast 18 månader efter det att de fastställts i 
kommunfullmäktige.  

 
 
 
 
Maria Brauer (s) 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger hösten 2020 samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att utreda 
kretsloppsenhetens framtida organisation utifrån det kommunala ansvaret för så väl 
återvinningscentraler som insamling av hushållsavfall.  
 
För tio år sedan fattade kommunen beslut om att flytta sin stora återvinningscentral från Kärrsvik till 
Pinan. Återvinningscentralen i Kärrsvik på Öckerö är otidsenlig och uppfyller inte kraven enligt EU:s 
avfallstrappa och regional avfallsplan. Den nya placeringen av en kretsloppspark på Hönö Pinan 
innebär kortare väg för tunga transporter, god arbetsmiljö, större säkerhet och effektivare återvinning 
som främjar resurshushållning med insamling och försäljning av begagnade varor. 
 
Under våren 2018 vinner detaljplanen för området på Pinan laga kraft och Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation godkänner kretsloppsenhetens ansökan om miljötillstånd. Samtidigt 
presenterar kommunen, Renova och Liljewalls arkitekter en förstudie som beskriver hur en 
kretsloppspark kan utformas på Pinan. Medföljande kalkyler pekar på omfattande 
investeringskostnader för anläggningen. Investeringar som kommunen inte har möjlighet att 
prioritera utan att prioritera bort något annat. Renova kan, om erforderliga beslut fattas, investera 
bygga och driva kretsloppsparken samt sköta det kommunala insamlingsuppdraget av hushållsavfall. 
En ny anläggning innebär en avsevärd höjning av renhållningstaxan. 
 
Utredningen pekar ut två spår framåt. Med spår 1 direkttilldelar kommunen Renova att bygga och 
driva kretsloppspark på Pinan, driva övriga återvinningscentraler samt att utföra insamling av 
hushållsavfall. Detta är det dyrare alternativet.  
 
Med spår 2 väljer kommunen att inte direkttilldela uppdraget nu och låter kommunens stora 
återvinningscentral i Kärrsvik bli kvar i egen regi tills vidare, likaså övriga återvinningscentraler, och 
att insamlingen utförs i egen regi som tidigare. Detta är det mindre kostsamma alternativet på kort 
sikt, till dess att kommunen på lång sikt får en ändamålsenlig kretsloppspark. 
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Inledning  

Öckerö kommun bedriver idag insamlingen av hushållsavfall i egen regi. Man behöver investera i en 
ny kretsloppspark eller upprusta befintlig återvinningscentral i Kärrsvik på Öckerö som är otidsenlig 
och varken uppfyller nuvarande eller kommande lagkrav på en framtida avfallshantering. 
Förutsättningarna för byggnation av en ny kretsloppspark på Hönö Pinan är utredda och har 
presenterats för kommunstyrelsen. Frågan om en eventuell organisationsförändring gällande 
insamling av hushållsavfall är viktig inför framtida krav. Kretsloppsenheten är en liten organisation 
vilket kan vara riskfyllt då redundansen är nära obefintlig.  
 
Kretsloppsenheten har 23 anställda och omsätter årligen drygt 22 miljoner. Verksamheten är 
avgiftsfinansierad av 6 700 abonnenter. Bokfört värde på enhetens investeringar 2021 är 14,8 miljoner 
kronor. 
 

1.1 Uppdraget 
Uppdraget har utgått från två aspekter. För det första skall den tidigare utredningen om 
kretsloppspark vägas i två tänkbara scenarier; bekostas och drivas i egen regi på befintlig 
återvinningscentral i Kärrsvik alternativt bekostas och drivas av Renova på Pinan enligt förstudie från 
2018. För det andra ska det kommunala ansvaret för avfallsinsamling utredas utifrån två tänkbara 
scenarier; en verksamhetsövergång till Renova eller i fortsatt egen regi. Dessa två delar skall 
sammanvägas och utmynna i ett förslag till kommunstyrelsen för beslut. I samtliga fall ska hänsyn tas 
till nuvarande samt framtida myndighetskrav. Projektet skall leverera en genomlysande utredning av 
de nämnda två delarna med tillhörande konsekvensanalyser samt ett förslag till framtida organisation. 
Den förväntade nyttan är en kretsloppsverksamhet med hållbar utveckling och ökat återbruk enligt 
regionala och internationella mål. 
 

1.2 Utredningsarbetet  
Arbetet har bedrivits enligt Öckerö kommuns projektmodell. En styrgrupp bestående av 
kommundirektör, samhällsbyggnadschef och ekonomichef har formulerat uppdraget till 
projektgruppen bestående av personal, fackliga representanter, kretsloppschefen och kommunens 
lokalstrateg. Lokalstrategen har varit projektledare. Arbetet har byggt på den kännedom och 
kompetens som finns internt i Kretsloppsenheten och en SWOT-analys genomfördes med 
personalgruppen i september 2020 och är bilagd utredningen. Vidare har det utredningsmaterial som 
gjorts för Öckerö kretsloppspark på Pinan i form av detaljplan, miljötillstånd, förstudier och kalkyler 
legat som grund för analysen. Projektgruppen har bedrivit omvärldsbevakning och studerat liknande 
utredningar som genomförts i bland annat Ale Kommun. Samtal har också förts med ansvariga inom 
Renova.  
 

1.3 Bakgrund och milstolpar 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2007-10-01 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en 
förstudie av konsekvenserna vid en flyttning av återvinningscentral från Kärrsvik till Pinan. Förstudien 
ska också innehålla en beskrivning av miljökonsekvenserna. 
 
2010-11-18 beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden medel för att flytta 
återvinningscentral från Kärrsvik till Pinan. Återvinningscentralen i Kärrsvik på Öckerö är otidsenlig 
och uppfyller inte kraven enligt EU:s avfallstrappa och regional avfallsplan. Den nya placeringen 
innebär kortare väg för tunga transporter, god arbetsmiljö, större säkerhet och effektivare återvinning 
som främjar resurshushållning med insamling och försäljning av begagnade varor.  
 
2011-06-09 beslutar kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut och återföra ärendet till 
handläggning av kommunstyrelsen och kommunchefen för behovsanalys och målbeskrivning. 
 
2012-09-04 beslutar kommunstyrelsen att utreda Tärnvägen som en alternativ placering till 
Andvägen. 
 
Våren 2016 genomförs samråd angående detaljplan för Andvägen, del av Heden 1:300. 
 
I mars 2017 gör kommunen en avsiktsförklaring med Renova som innebär att Renova projekterar, 
bygger och hyr ut anläggningen till Kretsloppsenheten 
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I maj 2017 antar kommunstyrelsen delrapport och beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att 
utarbeta ett samarbetsavtal med Renova AB där de uppför och äger kretsloppsparken med ett 
anläggningsarrende på kommunal mark. Förslaget innebär att kretsloppsenheten fortsätter att driva 
samtliga återvinningscentraler. Kommunstyrelsen beslutar också att vindkraftverket avvecklas i 
samband med att ny kretsloppspark anläggs på Pinans industriområde. 
 
I juli 2017 ansöker kretsloppschefen om miljötillstånd hos Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen överlämnar, efter kommunens kompletteringar, ärendet till Miljöprövningsdelegationen 
som beviljar ansökan 2018-03-14. Tillståndet gäller till 2021-05-19. 
 
I november 2017 antar Kommunfullmäktige detaljplanen för del av Heden 1:300. Planen överklagas av 
sakägare i december 2017. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Antagandebeslutet vinner 
laga kraft 2018-05-19.  
 
I mars 2018 presenterar projektgruppen och Liljewalls arkitekter en förstudie som bygger på 
omvärldsstudier av återvinningscentraler och kretsloppsparker i landet. Den beskriver hur en 
kretsloppspark och ett återbruk kan utformas på Pinan. Anläggningen ger möjlighet för en effektivare 
avfallshantering, mindre miljöbelastning, fler cirkulära materialflöden, ökad återvinning och återbruk, 
samt förbättrad arbetsmiljö för personal och besökare. Medföljande kostnadsbedömning beskriver en 
investering på cirka 90 miljoner. Styrgruppen ger projektgruppen i uppdrag att omarbeta förstudien 
för att sänka investeringskostnaden och minska påverkan på hushållens renhållningstaxa. Förstudien 
omarbetas, funktioner tas bort och kostnader reduceras till cirka 60 miljoner. 
  
Vid ett möte med Renovas ledning hösten 2018 blir det klart att de inte kommer att delfinansiera en 
omlastningshall och menar att volymen avfall som omlastas är för liten för en sådan investering. Ett 
stort problem med nuvarande återvinningscentral är att den är väderutsatt och att vinden orsakar 
ökad nerskräpning i naturen och havet som resultat. För att minska avfallsmängderna i havet och 
naturen bör därför en anläggning byggas som minskar dessa problem genom att omlastning mm. sker 
under väderskydd. Länsstyrelsen är medveten om denna problematik och har därför ställt krav på 
väderskyddade lösningar för omlastning i sitt tillstånd. Renova meddelar samtidigt att det är tveksamt 
om de kan finansiera Öckerö kretsloppspark utan att sedan driva verksamheten. 
 
 

2. Mål och lagstiftning 
Avfall regleras av flera lagar, direktiv och mål på olika nivå. Högst av allt står FN’s globala klimatmål 

Agenda 2030 där mål 12 som står för hållbar konsumtion och produktion är det mål som innefattar 

cirkulära flöden av avfall.  

EU:s avfallsdirektiv innebär att man i första hand ska förebygga avfall, i andra hand förbereda det för 

återanvändning, i tredje hand materialåtervinna, fjärde hand energi-återvinna, och slutligen deponera. 

Det finns även mål för materialåtervinning av kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall. I 

avfallsdirektivet finns krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. 

Sverige kommer att anpassa sin lagstiftning efter dessa direktiv i det så kallade avfallspaketet.  

Miljöbalken kap 15 reglerar det kommunala ansvaret för omhändertagande av avfall. Det är 

kommunens ansvar att transportera bort avfall från fastighet där avfallet finns.  

Avfallsförordningen 2011:927 innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering som 

exempelvis omhändertagande, transport, klassificering, tillstånd etc.  

Renhållningsordning måste enligt miljöbalken finnas i varje kommun. Renhållningsordningen består 

av lokala föreskrifter och en avfallsplan. Öckerö kommun har tillsammans med de övriga GR-

kommunerna beslutat om att anta en regional avfallsplan – Göteborgsregionen minskar avfallet. Dess 

strategi är att avfall i turordning ska Förebyggas – Återanvändas – Materialåtervinnas – Återvinnas på 

annat sätt – Bortskaffas.  
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Bild: Avfallstrappan, enligt Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020 

 

3. Kärrsvik eller Pinan 
 Öckerö kommun har fem bemannade återvinningscentraler (ÅVC), vilka är belägna på Öckerö, Björkö, 
 Knippla, Rörö och Hyppeln. På återvinningscentralerna kan hushåll och verksamheter lämna in 
 miljöfarligt avfall, vitvaror och annat elektriskt skrot, gipsavfall, m.m. Mottagning av asbest finns enbart 
 på Öckerö och Björkö ÅVC. Härutöver finns 12 mindre återvinningsstationer som sköts på uppdrag av  
 förpackningsindustrin, varav några samlokaliserats med ÅVC. Öckerö återvinningshantering behöver 
 utvecklas, men nuvarande anläggning Öckerö Kärrsvik återvinningscentral har begränsade 
 förutsättningar med nuvarande logistik. Den nu föreslagna platsen inom industriområdet Pinan nordväst 
 om färjeläget på Hönö har studerats sedan 2009 och bedömts lämplig för ändamålet återvinningscentral 
 med kretsloppspark. Frågetecken finns om framtiden för ÅVC på Hyppeln och Rörö där kommunen 
 inte äger marken utan arrenderar av hamnföreningen som flaggar för att de vill använda ytorna för annan 
 verksamhet.  
 

I utredningsarbetet har målet varit att göra en jämförande analys av förutsättningar och konsekvenser. 
I det ena scenariot blir kommunens stora ÅVC kvar tills vidare i Kärrsvik på Öckerö och i det andra 
scenariot flyttar verksamheten till en ny återvinningscentral med kretsloppspark på Hönö Pinan. 
Utredningen har valt att koncentrera argumenten för och emot i en SWOT-analys som beskriver 
alternativens styrkor svagheter, möjligheter och hot.  

 
3.1 Kärrsviks Återvinningscentral 
Idag ligger Öckerös största återvinningscentral (ÅVC) Kärrsvik på Öckerös västra 
sida. Läget innebär tung trafik betingad av avfallshantering genom samhället. Förutom ÅVC hyser 
anläggningen även omlastningsstation för hushållsavfall fördelat på restavfall och matavfall. Den 
nuvarande anläggningen är i behov av upprustning, då den inte är anpassad till dagens 
avfallshantering. Den är heller inte anpassad för en framtida ÅVC då kommunen räknar med ökade 
avfallsmängder till följd av att befolkningsmängden förutspås öka.  
 
I kommunens senaste översiktsplan - Utblick Öckerö står att när återvinningscentralen flyttat till 
Pinan ska en sanering av marken genomföras. Därefter kan marken användas för tillfällig 
masshantering. Vid iordningställande ska VA-enhetens verksamhet behov av masshantering i högsta 
möjliga grad säkerställas. Projektgruppen finner det anmärkningsvärt att ÖP anger masshantering. 
Någon detaljplan för området finns inte. Anställda i kretsloppsenheten beskriver flera kvaliteter och 
utvecklingsmöjligheter med Kärrsvik och upplever yrkesstolthet och trivsel trots att de fysiska 
förutsättningarna är som de är. I Kärrsviks ÅVC har man tillgång till stora möjliga ytor och kan 
hantera uppdraget kostnadseffektivt och erbjuda god service. Anläggningen bör kunna utvecklas på 
kort sikt med små medel utan permanent exploatering som till exempel sprängning av berg. 
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5.2 Ekonomiska förutsättningar 

Kretsloppsenheten har 23 anställda och omsätter årligen drygt 22 miljoner. Verksamheten är 
avgiftsfinansierad av 6 700 abonnenter. Bokfört värde på enhetens investeringar 2021 är 14,8 miljoner 
kronor. 
 
I sammanställningen Jämförliga taxor i västkustkommuner 2018 har Kretsloppsenheten jämfört taxor 
för Tjörn, Stenungssund, Lysekil, Tanum och Öckerö kommun. Vid mättillfället ligger taxan för 
hushållen i Öckerö kommun på en genomsnittlig nivå jämfört med övriga kommuner.  
 
Flera ekonomiska kalkyler är gjorda för att ringa in hur en kretsloppspark påverkar kommunens och 
hushållens ekonomi. En kalkyl är Beräkning av hushållens grundtaxa av Miljö- & avfallsbyrån 2016.  
En annan är kostnadsberäkning för kretsloppspark på Pinan av Krohn Byggekonomen 2018. En tredje 
är Öckerö kommun ekonomienheten 2018 - En ny bedömning av investeringsbehov och grundtaxa. 
Kortfattat kan man säga att en investering i Kretsloppspark i storleksordningen 60 miljoner kommer 
innebära en höjning av hushållens grundtaxa för kretslopp med minst 1 000 kr per år. Man har då 
räknat med en avskrivningstid på 30 år. Samtliga kalkyler pekar på omfattande investeringskostnader 
för anläggningen. Investeringar som kommunen inte har möjlighet att prioritera utan att prioritera 
bort något annat. Det blir också nödvändigt att sanera marken vid Kärrsvik ÅVC om den avvecklas. 
Drygt 7 miljoner är avsatta för ändamålet i en långsiktig fordran mot Öckerö kommun. Verklig kostnad 
är svår att bedöma.  
 
Kommunen har investerat 3 miljoner i laga kraftvunna miljötillstånd och detaljplaner samt förstudier. 
 
Vid en stor upprustning av återvinningscentralen i Kärrsvik kommer taxan också att behöva höjas men 
inte alls till samma nivåer som en byggnation av en Kretsloppspark på Pinan innebär.  
 
Renova är behjälpliga med statistik men kan inte lämna en offert förrän kommunen presenterat en 
kravspecifikation och gjort en direkttilldelning. Generellt gäller att Renova redovisar alla sina 
kostnader inklusive fem procent administrativa kostnader. Det gäller för så väl återvinningscentral 
som insamling av hushållsavfall.  
 
 

6. Rekommendation 
För tio år sedan fattade kommunen beslut om att flytta sin stora återvinningscentral från Kärrsvik till 
Pinan. Återvinningscentralen i Kärrsvik på Öckerö är otidsenlig och uppfyller inte kraven enligt EU:s 
avfallstrappa och regional avfallsplan. Den nya placeringen av en kretsloppspark på Hönö Pinan 
innebär kortare väg för tunga transporter, god arbetsmiljö, större säkerhet och effektivare återvinning 
som främjar resurshushållning med insamling och försäljning av begagnade varor. 
 
Under våren 2018 vinner detaljplanen för området på Pinan laga kraft och Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation godkänner kretsloppsenhetens ansökan om miljötillstånd. Samtidigt 
presenterar kommunen, Renova och Liljewalls arkitekter en förstudie som beskriver hur en 
kretsloppspark kan utformas på Pinan. Medföljande kalkyler pekar på omfattande 
investeringskostnader för anläggningen. Investeringar som kommunen inte har möjlighet att 
prioritera. Renova meddelar att de, om erforderliga beslut fattas, kan investera, bygga och driva 
kretsloppsparken. Kommunstyrelsen uppdrager då åt samhällsbyggnadsverksamheten att utreda 
kretsloppsenhetens framtida organisation utifrån det kommunala ansvaret för så väl 
återvinningscentraler som insamling av hushållsavfall. Utredningen pekar ut två spår framåt.  
 
Med spår 1 direkttilldelar kommunen Renova att bygga och driva kretsloppspark på Pinan, driva 
övriga återvinningscentraler samt att utföra insamling av hushållsavfall. Detta är det dyrare 
alternativet.  
 
Med spår 2 väljer kommunen att inte direkttilldela uppdraget nu och låter kommunens stora 
återvinningscentral i Kärrsvik bli kvar i egen regi tills vidare, likaså övriga återvinningscentraler, och 
att insamlingen utförs i egen regi som tidigare. Detta är det mindre kostsamma alternativet på kort 
sikt, till dess att kommunen på lång sikt får en ändamålsenlig kretsloppspark med strategisk placering 
vid kommungränsen. 
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Kapacitetsökning för rening av spillvatten 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Syfte  
Ärendet är endast information och beslut fattas senare. 
 
Syftet med detta beslut är att ta ett delbeslut i projektet med att uppgradera och 
bygga ut Pinans avloppsreningsverk. Detta för att kunna fortsätta med att ta fram 
systemhandlingar. Under 2021 planeras denna systemhandling tas fram. 
Handlingen ska ligga till grund för beslut om detaljprojektering och upphandling av 
entreprenör för själva byggnationen.  
 
Ärende 
Bakgrunden till detta beslut är att Öckerö kommun växer och att man har flertalet 
detaljplaner på gång med bostäder vilket kräver att avloppsreningsverket byggs ut. I 
dagsläget ligger man nära den tillståndsgivna belastningen räknat över helår och 
sommartid har man överskridit gränser vid ett par tillfällen. Då man behöver söka 
ett nytt tillstånd kommer även utsläppskraven för reningsverket förändras och bli 
strängare. Detta medför att avloppsreningsverket måste anpassas både för en ökad 
belastning men även så att det klarar av de nya reningskrav som kommer fastställs i 
det nya tillståndet. 
 
Enligt beslut från kommunfullmäktige 2019-12-12 § 125 beslutades att Pinans 
avloppsreningsverk skulle byggas ut i två etapper. I ett första skede till 20 000 
personekvivalenter (pe). Avloppsreningsverket ska även kompletteras med en ny 
utloppsledning. Efter detta beslut har VA-enheten fått i uppdrag att utföra en 
förstudie för att ta fram och utvärdera olika processalternativ. 
 
Beredning 
I förstudien har fyra olika förslag på processlösningar tagits fram av Sweco och 
utvärderats.   



 
 

 

1. MBBR och biobäddar  
2. MBBR i befintliga sedimenteringsbassänger  
3. MBBR i två linjer (olika stora) 
4. Aktivslam  

 
I konventionell avloppsrening använder man sig ofta av olika typer av bakterier 
för en biologisk rening av löst kväve, fosfor och organiskt material (BOD). Man 
skapar en miljö som gynnar tillväxten av just denna typ av bakterier. I en 
aktivslamanläggning växer dessa bakterier till suspenderade i vattnet. Använder 
man sig av biobäddar eller MBBR-tekniken sitter dessa bakterier fast på eller i ett 
material. I biobäddar är materialet fast och vattnet får rinna ner över materialet. I 
en MBBR växer bakterier inuti rörliga bärare i en vattenfylld bassäng.  
 
Alternativ 1, MBBR i biobäddar  

Detta förslag utnyttjar befintlig infrastruktur på ett bra sätt. Befintliga 
sedimenteringsbassänger behålls men kompletteras med ytterligare en, två nya 
biobäddar byggs på ny plats inom området, där dagens biobädd står byggs en 
fördenitrifikation och befintlig MBBR byggs ut. 

Processen blir likvärdig med den befintliga processen. Redundansen för processen 
blir god då hela reningsverket blir uppdelat i minst två linjer.  
Redundansen i biosteget blir bättre än övriga förslag eftersom biobäddar och MBBR 
linjer kan driftas oberoende av varandra. Behöver en biobädd ställas av så går det 
fortfarande att driva MBBR linjerna. Biobäddar har även fördelen att de kräver 
mindre styrning och uppföljning än övriga processer.  
 
Nackdelarna är att biobäddarna är oflexibla och behöver designas för maximal 
belastning. Eftersom mycket av befintliga volymer skall användas kommer den 
provisoriska driften ge viss utmaning. En annan nackdel är att de problem som finns 
vid inkommande byggnad med renshantering inte blir åtgärdat samt att 
sedimenteringsbassängerna inte förbättras.   
 
Alternativ 2, MBBR i befintliga sedimenteringsbassänger  

I även detta förslag används mycket av befintlig infrastruktur. Förslaget medför att 
funktionen på sedimenteringsbassängerna kan förbättras samtidigt som befintliga 
sedimenteringsbassänger kan återanvändas. Hela biosteget kommer härmed att 
placeras inomhus under tak (nya sedimenteringsbassänger kommer inte 
överbyggas). Processen har bra redundans med två lika stora linjer, förslaget är även 
något lättare att bygga till jämfört med andra förslaget med Biobäddar.  
 
En osäkerhet för förslaget är anpassningen av befintliga bassänger till MBBR. 
Slitaget på en bassäng blir större om den används som en MBBR tank jämfört med 
en sedimentering därför kan mer omfattande åtgärder på befintliga bassänger 
krävas. Bassängerna är även något grunda (ca 4,2 m vattendjup) detta ger sämre 
syreöverföring jämfört med djupare bassänger. Den provisoriska driften blir enklare 
än förslaget med biobäddarna.   
 



 
 

 

Väljs detta förslag bör det undersökas om vattennivån i bassängerna kan höjas 
exempelvis med stänkskydd i plåt. En fördel med förslaget är att det går att bygga 
den nya inloppsdelen med de nya sedimenteringarna och den kemiska reningen 
samtidigt som den befintlig reningen är i drift. Därefter får man provisoriskt koppla 
den nuvarande biologiska reningen till den nya inloppsdelen och kemiska reningen. 
Därefter kan de befintliga sedimenteringarna tömmas ned och åtgärdas (detta kan 
då till skillnad från de andra förslagen ske samtidigt). När ombyggnaden av 
befintliga sedimenteringar är klara rivs biobädden. 
 
Alternativ 3, Två MBBR linjer  

Fördelen med detta förslag är befintlig infrastruktur kan återanvändas på ett bra 
sätt. Det innebär att man kompletterar befintlig MBBR för att klara föreslagna 
utsläppsvärden för 14 000 pe (personekvivalenter). Samt att man bygger till ett helt 
nytt biosteg med MBBR för 6000 pe (personekvivalenter). 
 
Förslaget har även viss redundans men eftersom det i stort sett är två anläggningar 
för biosteget, en för 14 000 respektive en för 6000 pe (personekvivalenter), så 
skapar ett bortfall av biosteget för 14 000 pe (personekvivalenter) stora problem för 
reningen. Men man får en extra redundans i den kemiska reningen. En annan 
nackdel är att man gör kompletteringar på befintlig MBBR, det är fullt genomförbart 
men innebär en ökad risk för oförutsedda händelser. 
 
Alternativ 4, Aktivslam 

Den stora fördelen med förslaget är att aktivslamprocessen är flexibel till förändrade 
krav och även att den är resurseffektiv, detta förslag förbrukar exempelvis ingen 
extern kolkälla. På lång sikt brukar aktivslamprocesser vara den mest ekonomiska 
lösningen. Projektet har fått som förutsättning att titta på en utbyggnad på först    
20 000 pe (personekvivalenter) och sen 25 000 pe (personekvivalenter) vilket är ett 
kortare perspektiv än vad som skulle krävas för att aktivskam skulle vara det bästa 
alternativet.  
 
Den stora nackdelen är att processen tar större plats än en biofilmsprocess både i 
biovolym och i sedimenteringsvolym. På Pinan är det begränsat med utrymme. 
Dessutom kommer det med stor sannolikhet att krävas ett extra reningssteg för 
fosforrening (i alla fall på sikt). Tekniken känsligare för tillfälliga inläckage av 
saltvatten, då det är risk för slamflykt. Sker slamflykten dessutom på vintern när 
inkommande vattentemperatur är låg så riskeras nitrifikationen (kvävereningen) 
och då tar det flera veckor upp till månader innan den är återetablerad. 
 
 
 
 
Övriga processer som avskrivits   

IFAS är en kombination av aktivslam och MBBR. Denna process kan vara 
användbar vid kommunal vattenrening på befintliga aktivslamanläggningar där det 
är problem att bibehålla tillräckligt lång slamåldern för nitrifikation (dvs man 



 
 

 

tappar nitrifikationen vintertid). Eller på anläggningar där man är platsbegränsad. 
Tekniken avskrivs på Pinan eftersom det saknas tillräcklig biovolym och 
sedimenteringsvolym. Istället valde man att utreda en ren aktivslamprocess. 
 
Aerob granulärt slam (AGS) är en variant på aktivslamprocess där bakterierna 
växer i mycket kompakta flockar, granuler. Granulerna gör att det går att ha en hög 
slamhalt i processen och att slammet sedimenterar fort, vilket ger vissa 
processfördelar. Tekniken är framförallt kommersialiserad av RHDHV under 
varumärket NEREDA™. I Sverige finns en installation, Österröds ARV (Strömstad), 
som invigdes 2018, i världen finns ett flertal installationen. Processen är relativt ny, 
men beprövad. I denna förstudie utreds inte processlösningen i detalj istället 
konstateras att processen kräver: höga bassänger (i storleksordningen minst 5 m 
gärna 7–8 m) samt avancerad styrning, dessutom är processen knuten till en 
dominerande leverantör på marknaden. 
 
Membranbioreaktor (MBR) är en variant på aktivslamprocessen där avskiljningen 
av slamflockarna sker i ett membran istället för i en sedimentering. Membranen kan 
antingen vara nedsänkta i reaktorn eller fristående i filterenheter. 
Membrantekniken möjliggör högre slamhalter än en konventionell aktivslamprocess 
och därmed mindre bassängvolymer. Utgående vatten är också fritt från 
suspenderat material och det går att komma ner i låga utsläppskoncentrationer i 
både fosfor och kväve. Processen är emellertid kemikalieintensiv (tvätt kemikalier 
till membranen) samt energikrävande med framför allt luftning av membranen för 
rengöring av membranen. Nackdelen är priset både i investeringskostnad och 
driftkostnad vilket var anledningen tillsammans skötselbehovet att det avskrevs. 
 
Utvärdering av alternativ  
Vid utvärdering av de fyra alternativen så valdes MBBR i två linjer och 
aktivslamförslagen bort. MBBR valdes främst bort på grund av att det ger en sämre 
redundans och en mer komplicerad byggprocess än de två alternativen man valde 
att gå vidare med. Aktivslam valdes bort främst på grund av att stora volymer 
behöver byggas till och det blir både dyrt och tar mycket stor plats som inte finns 
tillgängligt inom befintlig fastighet.  
 
De två kvarvarande förslagen (1 och 2) har utvärderades ytterligare av 
driftorganisationen samt att grova kostnadskalkyler tagits fram. Kalkylerna visade 
inga större skillnader för de två olika förslagen, men på grund av den bättre 
möjligheten att bygga ut verket ytterligare i framtiden och att många av dagens 
problem blir åtgärdade så förordar VA-enheten alternativ 2. 
 
Nedan redovisas olika för och nackdelar i en tabell. I tabellen nedan är inte de olika 
delarna viktade. Dvs ett + är inte lika mycket värt för alla parametrar. Det är tex 
viktigare att verket kan byggas ut i framtiden än att den provisoriska driften blir 
enkel. Detta är viktigt att ha i åtanke när man tittar på tabellen. 
 
 
 

Förslag 1 
MBBR och Biobäddar 

Förslag 2 
MBBR i befintliga 

bassänger 



 
 

 

 
 
Ekonomi 
I förstudien har en mycket grov kostnadskalkyl för två förslag tagits fram där båda 
alternativ 1 och 2 bedöms kosta ca 170 MSEK. Skillnaden var ca en miljon kronor 
mellan förlagen och ligger inom felmarginalen i en kalkyl framtagen i ett sådant här 
tidigt skede.  
 
Redan idag överskrider vi vårt tillstånd så att ta fram ett 0-alternativ anses inte 
relevant. 
Att kostnaden för att bygga ut verket hamnar kring 170 MSEK beror på att det ställs 
hårdare krav på nya tillstånd samt att reningsverket får en uppgradering och 
renovering för nödvändigt underhåll som senarelagts pga. utredning kring verkets 
eventuella utbyggnation. 
 
Detta beslut är ett delbeslut om att fortsätta arbetet med att ta fram 
systemhandlingar för den process som valts. När systemhandlingarna är klara finns 
det en mer detaljerad kostnadskalkyl som Va-enheten återkommer med. 
Den nuvarande Va-taxan har inte tagit höjd för utbyggnaden av reningsverket 
Pinan. Enligt regelverket kan VA först tre år innan verket beräknas stå klart höja 
taxan för att få en så jämn taxa som möjligt. 
 
I samband med att budget för projektet tas fram kommer också en finansieringsplan 
att upprättas. Detta då utbyggnaden med stor sannolikhet kommer kräva att 
kommunen lånefinansierar hela eller stora delar av utbyggnaden. Detta innebär i sin 
tur att kommunkoncernens samlade låneutrymme kommer att påverkas i hög 
utsträckning. 
 
 
En tidplan för projektet bifogas. Se Bilaga 1. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund.  
 

Flexibilitet i utbyggnad 
(25 00 pe) 

+ +++ 

Nyttjande av befintlig 
infrastruktur   

+++ ++ 

Robusthet  ++++ +++ 
Redundans ++++ +++ 
Resursförbrukning  ++ ++ 
Enkel process +++ ++ 
Provisorisk drift  ++ +++ 
Åtgärder sedimenterings-
bassängerna 

++ ++++ 

Åtgärder av problem vid 
inloppet 

- +++ 



 
 

 

Barnrättsperspektiv 
Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med rent vatten. Ett väl fungerande 
avloppsreningsverk är en förutsättning för detta. 
 
 
Beslutsbehörighet 
Information till kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Med en utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk kommer Öckerö kommun att få 
förutsättningar för fortsatt utveckling och expansion.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 
…………………………………………                                           …………………………………………… 
Rickard Vidlund                                                                    Johannes Wallgren 
Kommundirektör                                                                  Samhällsbyggandschef 
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Konsekvens ÖNC  
 

Avgränsning: 
I det här dokumentet behandlas endast konsekvenser av att backa centrumplanen till en punkt var 
från den kan omarbetas i delar eller i sin helhet.  

Ekonomiska konsekvenser:  
I exploateringsprojektet finns kostnader på 3 563 000 den 2020-11-12, plus utrangering 928 000 
byggnad strandbaren.   
 
Nedlagda kostnader ÖFAB  
2 009 467 inkl. egen tid, egna utredningar och ej avdragsgill moms 
 
Total kostnad för koncernen: 6,5 miljoner kronor 
Total kostnad vid en motgång i allmän domstol ca 13-15mkr (totalt nerlagda kostnader från alla 
parter) 
 
Juridiska konsekvenser: 
Enligt avtal, dnr 0193/15, mellan parterna framgår följande: 

 mom 6.4  
Enskild fastighetsägare får på begäran avbrytas sin medverkan i planarbetet. I så fall ska 
slutbetalning, samt kostnader för redan beställda utredningar ske enligt senast gällande 
fördelningsnyckel enligt 6.2.  

 mom 6.5 
Kommunen är inte skyldig att ersätta övriga fastighetsägarna för utredningskostnader eller 
andra kostnader med anledning av detta avtal om Kommunstyrelsen beslutar att avbryta 
planläggningen eller om Kommunfullmäktige beslutar att inte anta detaljplanen eller om 
detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande.  

§ 8 Villkor 

Detta samverkansavtal gäller fram till den tidpunkt då en detaljplan antagits eller till den tidigare 
tidpunkt då det efter kommunens beslut blir klarlagt att detaljplanen inte kommer att kunna 
antas.  

§ 9 Tvist 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  
 

De enda juridiska konsekvenser som bedöms kunna uppstå med bedömningsgrund av ovanstående 
är eventuella domstols- och juristkostnader. Hur en eventuell tvist kan falla ut är aldrig säkert. I ett 
värsta scenario går en domstol emot vår bedömning och dömer kommunen till att bära alla parters 
kostnader i projektet.   

Konsekvenser Överprövningsgrunder 

Vill belysa att i nu läge har statliga myndigheter släppt samtliga överprövningsgrunder i planarbetet. 
Vid ett omtag är det troligt att frågan väg 155 blir aktualiserad igen, vilket innebär en stor risk. 
Här handlar det om så mycket bostäder att det lätt kan landa in i stora mellankommunala 



konsekvenser, särskilt om ett eventuellt nytt förslag med mindre verksamhetsyta arbetas fram, vilket 
kan leda till att planen faller vid en överprövning i frågan väg 155.   

Konsekvenser bostadsförsörjning i Öckerö kommun:  
Bostadsförsörjningen i Öckerö kommun är ett problem på kort sikt, även om Öckerö nya centrumplan 
med sina 400 bostäder antas 2020. Problemet består inte till största del på att vi behöver nå en 
balans på bostadsmarknaden, problemet består till största del på stora målgruppsförändringar och 
det stora ekonomiska konsekvenser en minskande befolkningspopulation medför.   
Att göra ett omtag kommer sinka planen. Medräknat ett tydligt politiskt uppdrag, utredning, 
planförfarande, framarbetning av nytt exploateringsavtal kan fördröjning med mellan 1-2 år vara ett 
rimligt antagande. Den tiden är en väldigt grov uppskattning och endast baserat på det vi vet nu. Då 
vi i dags läget inte har kännedom om hur en sådan plan ska utformas, slutar spekulationerna här och 
vi konstaterar kort att, backa planarbetet påverkar bostadsförsörjningen negativt. 

Samlade tankar och risker av mer subjektiv karaktär:  

Vid ett omtag, oavsett hur omtaget ser ut är arbetet så pass stort att vi kan vara ganska säkra på att 
se en folkopinion av samma mått som i nuvarande förslag. Frågan är om det går att hitta ett förslag 
som en samlad uppdragsgivare ställer sig bakom? 
Hur ser exploatörer på Öckerö, vi vet att statliga krav och regleringar på bostadsbebyggelse och 
exploatering är höga i Sverige. Och debatten om billiga bostäder slås ofta tillbaks av byggranchen 
som pekar på höga kostnader och krav i tidiga skeden. I centrumplanen är kraven uppfyllda och att 
då backar på grund av andra faktorer kan leda till att framtida exploatörer drar sig för att investera i 
Öckerö kommun.  

Det finns så klart en överhängande risk att externa aktörer som äger mark i området för detaljplanen, 
Öckerö Nya Centrum, inte är intresserade av att göra ett omtag. Det skulle resultera i att planarbetet 
i stort sett måste läggas ner och centrumtankar flyttas över till ett helt, eller till stor del nytt 
geografisk område.  

Bilaga: 
Trots avgränsningen bifogas en PowerPoint med möjliga omtag. Materialet är ursprungligen 
framtaget av Tornstaden i början av 2020, materialet är nu nedkortat och något omformulerat.  

 















Gamla beslut rörande brf Heinöhem 
 

Beslut i kommunalfullmäktige 
 
§§ 41—42/1965  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







Beslut i kommunalnämnden 
 
§ 73/1966  

 

 

 

 



§ 167/1966  

 

 

 

 

 

  



§ 325/1966  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  







§ 96/1968 

 

 



Bakgrund till utredning om framtiden för de kommunägda lägenheterna på 
Vindvägen 
 

Avgränsning 
Här behandlas endast bakgrunden till införskaffandet av bostadsrättslägenheterna på Vindvägen. 
Uppdraget KS§227 2020-10-20 till direktören lyder ”att göra en utredning om framtiden för de tre 
återstående kommunägda lägenheterna på Vindvägen, och återrapportera till kommunstyrelsen”. 
Utredningen i sin helhet kan presenteras, om kommunstyrelsen så önskar, vid ett senare 
kommunstyrelsesammanträde under kvartal 1 2021. 

Historik 
Den 11 mars 1965 bildades bostadsrättsföreningen Heinöhem nr 1 med ändamål att upplåta 
bostäder för Öckerö kommun. 
 
I ett beslut daterat 1 februari 1966 framgår det att bostadsrättsföreningen Heinöhem nr 1 kommer 
att uppföra ett bostadsprojekt om cirka 92 lägenheter. Huvuddelen av lägenheterna kommer att vara 
avsedda för anställda vid Volvo-Torslandaverken. 
 
Fördelningen av lägenheter i hyreshusen och radhusen inom Heinöhem nr 1 redogörs i ett beslut 
daterat 1 jul 1966. Där framkommer det att kommunens andel är 15-radhuslägenheter, 8 stycken 
hyreslägenheter om 3 rum och kök och 2 stycken om 2 rum och kök samt 6 stycken om 1 rum och 
kök. Ledamot Eisten Sjödell föreslår att kommunalnämnden framställer om anslag för tecknandet av 
en lägenhet om 1 rum och kök. Kommunalnämnden beslutade att fördelningen av radhus- och 
hyreslägenheter skulle ske på så sätt att skolstyrelsen och socialnämnden erhöll det antal lägenheter 
som erfordrades och att återstående hyreslägenheter och radhus erbjöds i första hand de inom 
kommunen boende personer som önskade hyreslägenhet alternativ radhuslägenhet eller tomt. 
 
Den 24 november 1966 beslutade kommunalnämnden vilka personer som skulle erhålla en bostad. 
Totalt rörde det sig om 6 stycken 1 rum och kök (varav 4 stycken var till socialnämnden), 3 stycken 2 
rum och kök (varav 1 styck till kommunalnämnden), 8 stycken 3 rum och kök (varav 5 stycken var till 
socialstyrelsen) och 5 stycken radhuslägenheter. 
 
Kommunalnämnden tilldelade den 28 januari 1967 socialnämnden fyra stycken enrumslägenheter i 
bostadsrättsföreningen Heinöhem nr 1 att användas som pensionärsbostäder. Lägenheterna 
beräknades kunna tas i bruk vid årsskiftet 1967-1968. Pensionärsbostäderna var en nödlösning på 
bostadsproblemet för pensionärer i väntan på uppförande av sådana bostäder i anslutning till ett 
nytt ålderdomshem. 
 
I beslut daterat 1 juni 1967 har kommunalnämnden tillstyrkt hemställan från en kommuninvånare 
om att få köpa en lägenhet om 2 rum och kök. 
 
I dokument daterat 5 mars 1970 framgår det att kommunalnämnden inte har bruk för en lägenhet 
och föreslår att sälja bostadsrätten i befintligt skick till en annan person. 
 
I ett överlåtelseavtal daterat 15 juni 1971 framgår att socialnämnden köper bostadsrätt med 
lägenhetsnummer 65. 
 
 



Sammanfattning 
Föreningen bildades 1965 och inflyttning skedde 1968. Av det material vi har framgår det att 
kommunen ägde sex lägenheter fram till ca 2010 då första såldes och andra 2016, nu säljer vi en 
tredje. 
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Riktlinje för kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem 
 

Förslag till beslut 
Förslag till Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
remitteras till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttranden och 
synpunkter.  
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamheten 
producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens uppdrag 
definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitetsarbetet hur 
verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av kommunens 
styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och 
utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, med 
syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och arbetet i 
förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I respektive förvaltning kan det finnas specifika rutiner för förvaltningarnas 
arbetssätt i kvalitetsarbetet som utgår från det kommungemensamma 
kvalitetsarbetet.  



 
 

 

 
 
 
Beredning 
Styrdokumentet har tagits fram av representanter från förvaltningarna. Dokumentet 
bygger på ett arbetssätt som gemensamt tagits fram. I arbetet har exempel hämtats 
från andra kommuner samt tips från systemleverantör.  
 
Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Slutligt beslut i 
ärendet fattas av kommunfullmäktige. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att riktlinjen beskriver ett kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem som utgör ett stöd för förvaltningarnas systematiska 
kvalitetsarbete och ger en grund för att arbeta kommungemensamt.  
 
Riktlinjen ger också ett stöd för de nämnder som har lagkrav att ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete, att uppfylla lagen.  
 
Expediering av beslut 
Alla förvaltningschefer 
Kvalitets- och utvecklingsgruppen 
 
Bilagor 
Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anna D Brocker 
 
Titel 
Tf. kommundirektör 
 
Datum 
2020-12-28 
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Övergripande ansvar 

Nämnd: 

• Socialnämnden är vårdgivare och den som, enligt lagar och föreskrifter, ansvarar för 
kvalitetsledningssystemet.  

• Barn- och utbildningsnämnden är som huvudman ytterst ansvarig för genomförandet 
av utbildningen och den som ska se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet.  
 

Förvaltningschef rapporterar till nämnd och kommundirektör. Förvaltningschefen 
ansvarar för att:  

• förvaltningen har förutsättningar för och arbetar enligt kommunens 
kvalitetsledningssystem  

• leda och fördela kvalitetsarbetet i enlighet med styrmodellen 
• säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med 

kvalitetsledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av 
medarbetarna 

• se till så att analyser görs  
 

Verksamhetschef och enhetschef ansvarar för att det i verksamheten bedrivs ett 
systematiskt kvalitetsarbete enligt kvalitetsledningssystemet, att analyser genomförs vilka 
rapporteras till förvaltningschef och att det finns förutsättningar för att utveckla 
verksamheten.  
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2. Planera – processer och riskanalys 

Definiera processer 

Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet, såsom huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.  

Det är ett kontinuerligt arbete att identifiera och fastställa dessa processer. De processer som 
bedöms som särskilt viktiga för att säkra verksamhetens kvalitet kartläggs i detalj. Utifrån 
behov som framkommer genom det systematiska förbättringsarbetet kartläggs efterhand 
även de processer där verksamheten bedömer att det finns risker för att tillräcklig kvalitet 
inte kommer att uppnås, eller där det finns indikationer på att processen inte fungerar 
tillfredställande. 
 

Roller 

Till varje process utses processägare, processamordnare och processgrupp.  

• Processägare: Processägare är den som har mandat och resurser som ger 
förutsättningar för att utföra och utveckla processer. Utser processamordnare och 
processgrupp. 

• Processamordnare: Utses av processägaren för att löpande ansvara för utveckling av 
processen. Representera processen i ledningen och svara för att processen som helhet 
är ändamålsenlig och effektiv. Processamordnare sammankallar processgrupp.  

• Processgrupp: Utses av processägare. Tvärfunktionell grupp från processens olika 
delar. Deltar i utveckling av processen.  
 

Dokumentation 

Identifierade och fastställda processer dokumenteras och finns tillgängliga för alla 
medarbetare i en IT-baserad processtruktur. I kommunens systemstöd för kvalitetsledning 
definieras alla processer och arbetas med enligt kvalitetsledningssystemet. Processer 
kartläggs i system för processkartläggning.  

 

Bedöma och analysera risker 

I riskanalysen identifieras de risker som finns att inte processen kan genomföras som det är 
tänkt och om det finns risk att händelser kan inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. Syftet är att identifiera vad som kan gå fel och arbeta förebyggande.   

1. Beskriv de risker som finns att inte processen kan genomföras som det är tänkt. Utgå 
ifrån en process och dess delprocesser. Finns en processkartläggning med beskrivna 
aktiviteter kan den med fördel användas.  

2. Riskbedöm varje risk utifrån sannolikhet och konsekvens.  
3. Analysera orsaken till risker.  
4. Utgå ifrån orsaker och ta fram åtgärder som förbättrar processen och minimerar 

risken.  

Riskanalys genomförs:   

• när en ny process identifieras och/eller introduceras i verksamheten 
• vid större förändringar i verksamheten (ny metod, ny organisation, etc.) 
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• när avvikelser som uppmärksammats på en enhet sannolikt bedöms inträffa på andra 
enheter 

 

Dokumentationsskyldighet 

Alla genomförda riskanalyser dokumenteras i kommunens systemstöd för kvalitetsledning.  

 

Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten och att det används systematiskt och 
fortlöpande för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 K
VA

LI
TE

TS
AR

BE
TE

 

Förvaltningschef - fastställer organisation och årsplanering för processarbetet 
- fastställer kartlagda processer 
- fastställer process för riskanalys 
- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys på 

förvaltningsnivå 
Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att de processer i verksamheten som krävs för 
att säkra verksamhetens kvalitet är identifierade, beskrivna 
och fastställda 

- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys 
inom sitt verksamhetsområde 

Enhetschef - ansvarar för att implementera processer och förändringar i 
processer i sin verksamhet 

- ansvarar för att arbetet sker utifrån fastställda processer i sin 
verksamhet 

- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys på 
sin enhet 

Processägare - ansvara för att utveckla och kvalitetssäkra sin process 
- ansvara för att genomföra riskbedömning och riskanalys av 

sin process 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder processägare vid kartläggning och implementering av 
processer, förändringar i processer och riskanalyser 

Medarbetare - deltar i framtagande och utveckling av processer 
- deltar i riskanalyser 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
/S

TÖ
D

 

Kvalitetsutvecklare - sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i  
processer och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd 

- stöder processamordnare vid utveckling och kvalitetssäkring 
av processer 

- stöder enhetschefer vid implementering av processer 
- ansvarar för kompetensutveckling inom kvalitetsledning 
- dokumentera och utvärdera processer 
- dokumentera risker i systemet 
- sammanställer årligen genomförda riskanalyser och 

rapporterar till förvaltningsledning 
MAS/MAR 
(Medicinskt 
Ansvarig 
Sjuksköterska/ 
Medicinskt Ansvarig 
för Rehabilitering) 

- sammanställer årligen det patientsäkerhetsarbete som 
utförts och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd 

- stöder processamordnare vid utveckling och kvalitetssäkring 
av processer relaterad till hälso- och sjukvård 

- stöder enhetschefer vid implementering av processer 
relaterade till hälso- och sjukvård 

- stöder vid kompetensutveckling inom kvalitetsutveckling 
relaterad till hälso- och sjukvård 

- utvärderar processer relaterade till hälso- och sjukvård 
- stöder vid riskanalyser relaterade till hälso- och sjukvård 

Ekonom - stöder processägare med produktivitetsberäkning av 
processer 
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3. Genomföra 
Verksamheten ska genomföras enligt beskrivna processer. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska 
kunna utvärderas är det av vikt att verksamheten utförs enligt det sätt som är beskrivet.  

Verksamheten ska genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Att kontinuerligt genomföra åtgärder 
höjer verksamhetens kvalitet och/eller produktivitet. Analys av insamlad fakta: riskanalys, nyckeltal, 
synpunkter, avvikelser och checklistor utgör underlag för identifiering av förbättringsåtgärder.  

Ständig utveckling av processen och verksamheten sker genom: 

• Planering av processer och riskanalys 
• Genomförande av förbättringsåtgärder som identifieras utifrån riskanalys och 

kvalitetsfaktorer 
• Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer, checklistor och om åtgärder blivit genomförda 

 

Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten och att det används systematiskt och 
fortlöpande för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 
KV

AL
IT

ET
SA

R
BE

TE
 Förvaltningschef - Genomföra förbättringsåtgärder 

Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- Genomföra förbättringsåtgärder 

Enhetschef - Genomföra förbättringsåtgärder 
Processägare - Genomföra förbättringsåtgärder 
Processamordnare -  
Medarbetare - Arbeta enligt fastställda processer och rutiner 
  

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 

/S
TÖ

D
 

Kvalitetsutvecklare - Stödja i genomförande av åtgärder 
- Sammanställda genomförda åtgärder inför uppföljning 

MAS/MAR - Stödja i genomförande av åtgärder relaterade till hälso- och 
sjukvård 

- Sammanställa genomförda åtgärder relaterade till hälso- och 
sjukvård inför uppföljning 

Ekonom -  
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4. Följa upp 
Uppföljning görs med hjälp av egenkontroller eller självskattning, mått, avvikelser och 
synpunkter samt om förbättringsåtgärder är genomförda. Genom uppföljning skapas en bild 
av hur väl verksamheten lever upp till förväntat resultat och inom vilka områden som 
förbättringar behövs.  

Självskattning och egenkontroller används för att utvärdera verksamheten och för att 
utvärdera arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

Avvikelser och synpunkter är indikatorer på hur väl en process genomförs. Om en process 
har många avvikelser eller synpunkter bör åtgärder tas fram. Avvikelser som utgör allvarlig 
kvalitetsbrist eller en påtaglig risk för detta ska dokumenteras och analyseras som risk i 
systemstöd.  Dessutom ska dessa rapporteras och utredas enligt fastställd process för 
avvikelsehantering. Alla klagomål och synpunkter ska dokumenteras och utredas enligt 
fastställd process för detta. Alla avvikelser och synpunkter ska även sammanställas och 
analyseras för att trender och mönster ska kunna uppmärksammas. Vid behov görs anmälan 
till IVO (utifrån lex Sarah eller lex Maria) enligt fastställda processer för detta.  

Respektive uppföljning sker enligt fastställd intervall som beskrivs i systemstöd.  
 

4.1 Organisation 

Om resultat från uppföljningen indikerar utvecklingsområden i en process, kontaktas berörd 
processamordnare.  
 

4.2 Dokumentationsskyldighet 

Uppföljning dokumenteras och förvaras systematiskt i kommunens systemstöd, för att kunna 
sammanställas årligen. 

Alla rapporterade avvikelser dokumenteras i elektroniska avvikelsehanteringssystem eller, om inte det 
är tillgängligt, på blankett. All dokumentation rörande avvikelser ska förvaras systematiskt. 

All dokumentation rörande klagomål och synpunkter ska förvaras systematiskt. 

 

4.3 Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
och att det används systematiskt och fortlöpande för att 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 K
VA

LI
TE

TS
AR

BE
TE

 Förvaltningschef - fastställer processer och årsplanering för uppföljning 
- ansvarar för att resultat från uppföljningen analyseras på 

förvaltningsnivå 
- fastställer processer kopplade till avvikelse- och 

synpunktshantering 
- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 

analyseras på förvaltningsnivå 
Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att uppföljningen analyseras på 
verksamhetsområdes- respektive enhetsnivå 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 
analyseras på verksamhetsområdes- respektive enhetsnivå 

- rapporterar analys och resultat till överordnad chef 
Enhetschef - ansvarar för att fastställd uppföljning genomförs på sin enhet 

och att detta sker tillsammans med medarbetare 
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- ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten som upptäcks 
vid uppföljning 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter hanteras enligt 
fastställda processer 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 
analyseras på enhetsnivå enligt fastställd process 

- bidrar till sammanställning och analys av avvikelser och 
synpunkter på enhetsnivå enligt fastställd process 

- rapporterar analys och resultat till överordnad nivå 
Processägare - ansvarar för att vid behov sammankalla sitt processteam för 

att utveckla och kvalitetssäkra sin process 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder enhetschefer i uppföljningsarbetet 
- stöder enhetschefer vid sammanställning och analys av 

avvikelser och synpunkter 
Medarbetare - deltar i uppföljningsarbetet 

- rapporterar uppmärksammade avvikelser 
- bidrar vid utredning och analys av avvikelser och synpunkter 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 /

ST
Ö

D
 

Kvalitetsutvecklare  - sammanställer årligen resultat från uppföljningen samt 
vidtagna åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning 

- sammanställer rapporterade avvikelser och synpunkter samt 
vidtagna åtgärder till förvaltningsledning 

- stöder chefer vid hantering av avvikelser och synpunkter 
MAS/MAR - Sammanställer årligen resultat från uppföljning samt vidtagna 

åtgärder, gällande ärenden som är relaterade till hälso- och 
sjukvård, och rapporterar till förvaltningsledning 

- Sammanställer rapporterade avvikelser, synpunkter och 
klagomål relaterade till hälso- och sjukvård samt vidtagna 
åtgärder till förvaltningsledning 

- Stöder chefer vid hantering av avvikelser, synpunkter och 
klagomål som är relaterade till hälso- och sjukvård 

Ekonom  
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5. Förbättra 
Förbättringar är en integrerad del av momenten ”Planera” och ”Följa upp”.  

I riskanalysen identifieras förbättringar för att minimera risken.  

Om ett mått eller självskattning/egenkontroll indikerar att processen inte fungerar som det 
är tänkt, analyseras problemet och en åtgärd tas fram för att förbättra processen.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet fångas goda idéer upp och som ska leda till förbättringar i 
verksamheten.  
 
Uppföljning görs av identifierade och dokumenterade förbättringsåtgärder. 

 

5.1 Organisation 

Om resultat från uppföljningen indikerar utvecklingsområden i en process, kontaktas berörd 
processamordnare som tillsammans med processgrupp ansvarar för att analysera och 
förbättra processen. Processamordnare rapporterar till processägare. 
 

5.2 Dokumentation 

Förbättringsåtgärder dokumenteras och förvaras systematiskt i kommunens systemstöd.  

 

5.3 Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
och att det används systematiskt och fortlöpande för att 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 
KV

AL
IT

ET
SA

R
BE

TE
 

Förvaltningschef - ansvarar för att identifierade förbättringsåtgärder analyseras 
utifrån ett förvaltningsperspektiv 

Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att identifierade förbättringsåtgärder analyseras 
utifrån ett verksamhetsområdes- /enhetsperspektiv 

- rapporterar förbättringsåtgärder av övergripande karaktär till 
överordnad chef 

Enhetschef - ansvar för att enheten utför identifierade förbättringsåtgärder 
på processen 

- rapporterar förbättringsåtgärder till överordnad nivå 
Processägare - ansvarar för att förbättringsåtgärder blir genomförda 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder enhetschefer i förbättringsarbetet 
Medarbetare - deltar i förbättringsarbetet 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 /

ST
Ö

D
 Kvalitetsutvecklare  - stöder chefer i förbättringsarbete 

MAS/MAR - stöder chefer i förbättringsarbete relaterat till hälso- och 
sjukvård 

 
Ekonom  
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Öckerö 2021-01-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén 
Ärende: Revidering av policy för styrning och ledning 
Diarienummer: KS 0199/20   

 

Revidering av policy för styrning och ledning 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Policy för styrning och ledning antas.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Inför arbetet med budget och uppdrag 2021 togs en ny process och uppdaterad 
styrmodell fram. Syftet var att knyta ihop verksamhet och ekonomi tydligare, jobba 
med prioriteringar istället för att äska, stärka helhet och långsiktighet, genom goda 
planeringsförutsättningar få tid att ställa om och undvika ”osthyveln” samt 
tydliggöra ”vad” och ”hur” i styrningen. Budgetprocess och styrmodell beskrivs i 
policy för styrning och ledning.  
 
Efter genomförd budgetprocess gjordes en utvärdering. Utifrån utvärderingen har 
policy för styrning och ledning reviderats.  
 
Tydligaste förändringarna handlar om att byta namn på budgetdirektiv till 
planeringsförutsättningar för budget och uppdrag samt byta namn på kommunplan 
till verksamhetsplan för Öckerö kommun. Bilden i policyn som beskriver begreppen 
har också uppdaterats för öka tydligheten.  
 
Beredning 
Projektgrupp bestående ekonomichef, controller, budgetekonom och 
kvalitetsutvecklare har utifrån utvärdering av arbetet med budgetprocessen 
reviderat policy för styrning och ledning.  
 
Dialog har förts i kvalitet- och utvecklingsgruppen samt kommundirektörens 
ledningsgrupp.  
 
Dialog om förslag på förändring av budgetprocess och styrmodell har förts på KS 
beredning samt på CSG.  
 
Ekonomi 
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.  



 
 

 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhet eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet har ingen påverkar på barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Beslutas av kommunfullmäktige.                                                                                 
 
Bedömning 
Bedömningen är att dokumentet beskriver budgetprocess och styrmodell på ett 
tydligt sätt. Och att ett arbetssätt utifrån beskriven budgetprocess och styrmodell 
bidrar till syftet att nå en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomichef, controller, budgetekonom, kvalitetsutvecklare samt kvalitet- och 
utvecklingsgruppen.  
 
Bilagor 
Policy för ledning och styrning.  
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift:  
 
 
 
Namnförtydligande: Anna D Brocker  
Titel: Tf. kommundirektör  
Datum: 2020-12-28 



 
 

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun 

 
___________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:   
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltighetstid:  2022-12-31 
Dokumentansvarig:  Kommundirektör 
Upprättad av:  Ekonomichef, controller, budgetekonom och kvalitetsutvecklare 
______________________________________________________________________ 
 

POLICY FÖR STYRNING OCH LEDNING 
- styrmodell för Öckerö kommun 

 

HUR VI STYR I ÖCKERÖ KOMMUN 

Syftet med en styrmodell är dels att det finns ett sätt för kommunens politiska ledning att 
kunna styra kommunen och få en uppföljning på om det blir som planerat eller ej, men också 
en struktur för kommunens chefer att planera och följa upp verksamhet och ekonomi.  
 
Styrmodellen utgår från att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och 
sätter därför mål och ger uppdrag och budgettilldelning till nämnd/förvaltning. Chefer och 
medarbetare inom kommunförvaltningen ska planera verksamheten och använda sin 
profession i utförandet av uppdragen och använda tilldelad budget effektivt.  
 
Styrmodellen tar sikte på att det ska finnas en tydlig rollfördelning där politiken beslutar om 
”vad-frågor” och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs så långt ut som möjligt, 
så att engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara och frågor hanteras på den 
nivå i organisationen de hör hemma.  

Styrmodellen är kommungemensam med syftet att få en enhetlig styrning. Styrmodellen 
gäller kommunens nämnder och förvaltningar samt bolagen.  
 
Styrmodellen hjälper till att hålla fokus på vem verksamheten finns till för. De 
tjänster/produkter som verksamheten levererar bidrar till att situationen för de vi är till för 
når önskat syfte. De vi är till för är oftast de som bor, verkar eller vistas i kommunen.  
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MÅL OCH SATSNINGAR 

Mål är förväntade tillstånd vid en viss tidpunkt och formuleras så att de bidrar till att nå 
visionen. De bryts ned i satsningar, aktiviteter och indikatorer. Mål för mandatperioden tas 
fram inför varje ny mandatperiod. Finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs för 
varje nytt budgetår.  
 
STYRDOKUMENT 

För att ange riktning inom ett visst område eller ett förhållningssätt till en viss företeelse kan 
ett styrdokument tas fram. Vision, strategi, program och plan har karaktären av 
färdriktningsdokument. En policy beskriver ett förhållningssätt, riktlinjer avses frågor 
rörande verkställighet och regler är tvingande dokument.  
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

Kvalitetsledningssystemet tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska 
säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. 
hög effektivitet.  
 

VÄRDEGRUND 

Värdegrund beskriver organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden som ska 
genomsyra organisationskulturen.  

 

Övriga begrepp 
 

DELEGATIONSORDNING 

En delegationsordning beskriver var beslut fattas. Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt 
att delegera beslutsrätten till ett utskott eller åt en ledamot, ersättare eller anställd hos 
kommunen.  
 
UPPFÖLJNING 

Uppföljning görs på budget, mål, grunduppdrag och styrdokument. I det systematiska 
kvalitetsarbetet följs kvalitet upp. I uppföljningen används mått och bedömning.  
 
Att följa upp och analysera resultaten ger återkoppling på arbetet och ny kunskap. Arbetet 
med uppföljningen ska präglas av en god resultatkultur. Att analysera, jämföra och diskutera 
resultat skapar förutsättningar för en organisation som utvecklas och arbetar med ständiga 
förbättringar.   
 
INTERN STYRNING OCH KONTROLL 

Intern styrning och kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Genom intern styrning och kontroll ska 
kommunen säkerställa:  

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 
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Internt styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och förordningar, 
styrdokument, processer och ekonomiska redovisning.  

 

  

RAPPORTER 

• Planeringsförutsättningar för budget och uppdrag – beskriver förutsättningar och 
inriktning för budgetarbetet 

• Budget- och uppdragshandling – budget, grunduppdrag samt mål och satsningar 
sammanställs i en årlig rapport som beslutas av Kommunfullmäktige 

• Verksamhetsplan – verksamhetsplanering sammanställs i en verksamhetsplan. 
Innehåller den samlade styrningen för verksamheten 

• Internkontrollplan – ingår i verksamhetsplanen, men egen rapport skapas för 
beslut i nämnd 

• Uppföljningsrapporter, delårsrapport och årsredovisning – innehåller uppföljning 
av ekonomi, mål och grunduppdrag med olika innehåll beroende på 
uppföljningsperiod 







 
 

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun 

ORGANISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vision, mål för mandatperioden, kommunövergripande 
styrdokument, budget- och uppdragshandling för kommunen, nämndernas reglementen och 
ägardirektiv för bolaget.  
 
Kommunstyrelsen förbereder och godkänner inför beslut i kommunfullmäktige samt beslutar 
om planeringsförutsättningar för budget och uppdrag samt vissa styrdokument.  
 
Nämnderna beslutar om styrdokument som rör den enskilda nämndens verksamhet samt 
förslag på förändringar i budget- och uppdragshandling.  
 
Utifrån beslutad budget- och uppdragshandling tar förvaltningen fram verksamhetsplan.  
 

  

  

VISION 

MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

BUDGET- OCH UPPDRAGSHANDLING 

STYRDOKUMENT 

ÄGARDIREKTIV (FÖR BOLAG) 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

STYRDOKUMENT 

BUDGET- OCH UPPDRAGSHANDLING 

STYRDOKUMENT 

KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN 

NÄMND 

REGLEMENTEN DELEGATIONSORDNING 

FÖRVALTNING 

VERKSAMHETSPLAN 

DETALJBUDGET 



        

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

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Bemyndigande att teckna kommunens firma 
Diarienummer: KS 0203/20 

 

Bemyndigande för kommundirektören att 
teckna kommunens firma 
 

Förslag till beslut 
1. Jämte Kommunstyrelsens beslut, KS § 77 per 2020-03-24, dnr 0051/20, 

utses även kommundirektör Rickar Vidlund till firmatecknare för Öckerö 
kommun för återstoden av innevarande mandatperiod.  

 
2. Beslutet justeras omedelbart. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommunens 
firma vid ny mandatperiod. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om 
firmatecknare för mandatperiod 2019-2022. Det beslut som nu är gällande fattades 
av kommunstyrelsen per 2020-03-24 (KS § 77). Sedan detta beslut fattades har 
Rickard Vidlund tillträtt som ny kommundirektör i Öckerö kommun. På grund av 
detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att även Rickard Vidlund ska 
bemyndigas firmateckningsrätt för kommunen.  
 
Beredning 
Begreppet firmatecknare är en civilrättslig term som förekommer i bland annat 
aktiebolagslagen (2005:551) och i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
Begreppet förekommer inte i kommunallagen (2017:725). Ibland, framförallt 
gentemot tredje part och vid undertecknande av avtal eller annan handling, 
efterfrågas kommunens firmatecknare. Det kan därför vara praktiskt och lämpligt 
för en kommun att utse firmatecknare för att förenkla hanteringen i dessa 
situationer. I Öckerö kommun har firmatecknare utsetts av kommunstyrelsen i 
samband med att nya mandatperioder inletts.  
 
Kommunallagen reglerar hur beslutanderätt delegeras från kommunfullmäktige till 
nämnd genom reglemente eller särskilt beslut och delegeras vidare genom 
delegationsordningar. Rätten att binda kommunen civilrättsligt kan dock anses vara 



 
 

 

en fråga om ren verkställighet och inte om en beslutanderätt i kommunallagens 
bemärkelse. Firmateckningsrätten kan då likställas med en ställningsfullmakt att 
binda kommunen gentemot tredje part. Den kommunala ordningen innebär dock att 
ett korrekt fattat kommunalt beslut behöver ligga till grund för det civilrättsliga 
förhållandet.  
 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att avtal för kommunstyrelsens räkning 
ska undertecknas ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen utser. 
Vidare framgår att kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen 
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar (8 § 2 stycket 
Kommunstyrelsens reglemente).   
 
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
utse firmatecknare för hela kommunen, även i ärenden där beslut inte har eller ska 
avgöras av kommunstyrelsen. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter avseende bland annat 
ekonomisk förvaltning och om beslut att föra kommunens talan och utse ombud att 
företräda kommunen inför bland annat domstol och andra myndigheter och vid 
förrättningar av olika slag (kommunstyrelsens reglemente 1 § 2 p. och 2 § 3 p.). Det 
är dock viktigt att betona att firmateckningsrätten inte innebär rätt att utöva 
myndighetsutövning, fatta beslut som åligger kommunfullmäktige eller nämnd att 
besluta om enligt kommunallagen eller andra beslut som fattas av kommunen i 
egenskap av olika myndigheter. I dessa fall ska beslut fattas i enlighet med vad som 
framgår av lag, reglemente och delegationsordning. 
 
De personer som utses till firmatecknare förutsätts kunna avgöra när 
firmateckningsrätten aktualiseras eller när saken istället bör avgöras genom den 
kommunala beslutsordningen. De förutsätts också kunna bedöma ärendet i sak. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Rickard Vidlund, kommundirektör 
Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande. 
Jennie Wernäng (M) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Maria Brauer (S) kommunstyrelsens 3:e vice ordförande 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr- och stöd 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Maria Höglund-Niklasson, HR-chef 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 



 
 

 

 
----------------------------------------   ----------------------------------------  
Tannaz Ghaderi     Anna Dannjé-Brocker 
Enhetschef, juridik och kansli   Verksamhetschef, styr och stöd 
2021-01- 2021-01- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Utnämnande av dataskyddsombud 
Diarienummer: KS 98/20 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen för kommunstyrelsen, valnämnden, krisledningsnämnden, 
arbetslöshetsnämnden samt kommunrevisionen, från och med 2021-01-12. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska utnämna ett dataskyddsombud 
när behandling av personuppgifter sker inom en myndighets verksamhet.2   
 
Öckerö kommun har ingått ett samverkansavtal för regionalt dataskyddsombud3 med 
Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med kommunerna Partille, Lerum, 
Härryda, Alingsås, Ale, Lilla Edet och Stenungsund.  
 
Göteborgsregionens kommunalförbund har under hösten 2020 rekryterat ett nytt 
dataskyddsombud, Johan Bergström, som kommer att arbeta tillsammans med det 
nuvarande dataskyddsombudet Johan Borre som tillträdde tjänsten 2020-08-31. Johan 
Bergström kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för Öckerö, Partille, Lerum och 
Härryda. Johan Borre kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för Alingsås, Ale, Lilla Edet 
och Stenungsund. Både Johan Borgström och Johan Borre kommer att utses till 
dataskyddsombud för samtliga kommuner som ingår i samverkansavtalet. Syftet med detta 
är att minska sårbarheten och säkerställa tillgängligheten av dataskyddsombudet även vid 
frånvaro.  
 
Med anledning av detta behöver samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i Öckerö 
kommun utnämna även Johan Bergström till dataskyddsombud. 
 
Beredning 
                                                           
1 Dataskyddsförordningen (EU 2016/617) 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 KS 0145/17 



 
 

 

Normalt ska utnämnande av dataskyddsombud i kommuner ske för respektive nämnd 
eftersom nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom nämndens område. Denna ordning fordrar att samtliga nämnder utser 
dataskyddsombud själva. Detta inkluderar även vilande nämnder, som endast aktualiseras 
under specifika omständigheter. En sådan ordning vore möjlig men något opraktisk, då 
nämnder i så fall behöver sammankallas endast för att besluta om utnämnande av 
dataskyddsombud.  
 
Vid utnämnandet av Johan Borre som dataskyddsombud under sensommaren 2020 
utreddes därför frågan om det finns någon möjlighet att låta kommunstyrelsen fatta beslut 
om utnämnande av dataskyddsombud för samtliga nämnder. Detta skulle bland annat 
innebära att alla nämnder omgående omfattades, även vilande sådana, och att ändring av 
dataskyddsombud, dennes roll eller dylikt, skulle kunna ske genom endast ett beslut.  
 
Huvudregeln enligt dataskyddsförordningen anger att när behandlingen av personuppgifter 
genomförs av en myndighet, och detta inte är del av domstolars dömande verksamhet, ska 
den personuppgiftsansvarige under alla omständigheter utnämna dataskyddsombudet.4 
Eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig, enligt ovan, borde skyldigheten att 
utnämna dataskyddsombud ligga hos den specifika nämnden, och således inte kunna ske 
kollektivt. Det finns en regel som anger att ett dataskyddsombud enda får utnämnas för 
flera myndigheter, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek, om den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ.5 Denna regel tar dock 
snarare fasta på att samma dataskyddsombud ska kunna vara dataskyddsombud för flera 
myndigheter samtidigt.   
 
Kommunstyrelsen är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av 
arbetet i alla nämnder i kommunen.6 Eftersom kommunstyrelsen har ett 
samordningsansvar, torde det innebära att kommunstyrelsen ytterst är kommunens 
personuppgiftsansvarige och därmed eventuellt skulle kunna utse dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. Denna lösning skulle därför kunna användas för de kommunala 
nämnder som är vilande och inte sammanträder på regelbunden basis. På så vis kan man 
undvika att sammankalla vilande nämnder enbart för att besluta om utnämnande av 
dataskyddsombud. 
 
Det finns alltså utrymme att låta kommunstyrelsen utnämna dataskyddsombud för 
samtliga kommunens nämnder, men då nämnderna är primärt personuppgiftsansvariga för 
sina egna verksamheter, bedöms det ändå lämpligast att kommunens aktiva nämnder utser 
dataskyddsombud för sin egen verksamhet. Förvaltningen förespråkar därför att varje 
nämnd som sammanträder regelbundet utnämner dataskyddsombud för sig, och att 
kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för övriga nämnder. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Även om 
dataskyddsombuden blir två istället för en kommer kostnaderna förblir desamma som 
tidigare, i enlighet med samverkansavtalet. 
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
                                                           
4 Dataskyddsförordningen art 37 st 1 p a 
5 Dataskyddsförordningen art 37 st 3 
6 Kommunallag, 6 kap 1 § 



 
 

 

Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen är som personuppgiftsansvarig behörig att utnämna dataskyddsombud 
för sin verksamhet avseende dataskyddsförordningen, 37 art 1 p dataskyddsförordningen. 
 
Bedömning 
För att kunna uppfylla kommunstyrelsens lagstadgade skyldighet att ha ett 
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen, bör kommunstyrelsen förhålla sig till 
Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse Johan Bergström 
till dataskyddsombud jämte Johan Borre.  
 
Expediering av beslut 
Datainspektionen 
Dataskyddsombud, Johan Borre, Göteborgsregionen 
Dataskyddsombud, Johan Bergström, Göteborgsregionen 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Göteborgsregionen 
Ordförande kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
 
Bilagor 
Samverkansavtal regionalt dataskyddsombud 
 
Underskrift 
 
Anna Dannjé-Brocker 
 
Tf. kommundirektör 
 
Datum  
 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 216. Utseende av ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse   

Diarienummer: 2020-00332.010 

Beslut 

Johan Bergström utses till ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse 

från och med 2021-01-12 enligt Dataskyddsförordningen. Beslutet ska anmälas till 

Datainspektionen. 

 

Till protokollet antecknas att förbundsstyrelsen även är ansvarig för den 

personuppgiftsbehandling som sker i revisionen.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om utseende av Dataskyddsombud ska fattas i styrelse och nämnder inom 

förbundet.  

Under våren 2018 utarbetades ett samverkansavtal om att GR tillsammans med 

fyra medlemskommuner skulle dela på ett Dataskyddsombud. Dessa kommuner är: 

Härryda, Lerum, Partille och Öckerö. 2018-06-01 beslöt förbundsstyrelsen att utse 

Madeleine Arvidsson Wäli till Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse.  

Motsvarande beslut fattades i de fyra kommunerna enligt samverkansavtalet.   

GR har från och med 2020-08-01 tecknat ett samverkansavtal med ytterligare fyra 

kommuner, Ale, Alingsås, Lilla-Edet samt Stenungsund, och därmed anställt 

ytterligare ett regionalt Dataskyddsombud. Beslut i förbundsstyrelsen 2020-06-09.    

Då Madeleine Arvidsson Wäli avslutade sin tjänst 2020-09-02 har GR anställt 

ytterligare ett Dataskyddsombud, Johan Bergström som börjar sin tjänst som 

Dataskyddsombud 2021-01-12.  

SKICKAS TILL 

Datainspektionen 

Berörda kommuner 

 

Vid protokollet 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente § 8 
Diarienummer: KS 0212/20 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
avseende firmatecknare och undertecknande 
av handling för kommunstyrelsens räkning 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utse firmatecknare 

för kommunen.  
 

2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i den del som avser delgivning och 
undertecknande av avtal. § 8 i kommunstyrelsens reglemente ska ha följande 
lydelse:  
 
§ 8 Delgivning, undertecknande av handlingar och firmatecknare 
 
Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden, 
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef inom 
sitt verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordföranden och vid förfall för denne inträde annan som kommunstyrelsen 
utser.   
 
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för kommunen. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

 
3. Beslutet justeras omedelbart. 



 
 

 

Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommunens 
firma vid ny mandatperiod. För att förtydliga detta uppdrag föreslås att en ny 
bestämmelse avseende bemyndigande att utse firmatecknare införs i 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
Därutöver behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i de delar som avser 
undertecknande av avtal. Detta för att minska risken för osäkerheter kring vem som 
är behörig att underteckna avtal.  
 
Beredning 
Firmatecknare 
Begreppet firmatecknare är en civilrättslig term som förekommer i bland annat 
aktiebolagslagen (2005:551) och i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
Begreppet förekommer inte i kommunallagen (2017:725). Ibland, framförallt 
gentemot tredje part och vid undertecknande av avtal eller annan handling, 
efterfrågas kommunens firmatecknare. Det kan därför vara praktiskt och lämpligt 
för en kommun att utse firmatecknare för att förenkla hanteringen i dessa 
situationer. I Öckerö kommun har firmatecknare utsetts av kommunstyrelsen i 
samband med att nya mandatperioder inletts.  
 
Kommunallagen reglerar hur beslutanderätt delegeras från kommunfullmäktige till 
nämnd genom reglemente eller särskilt beslut och delegeras vidare genom 
delegationsordningar. Rätten att binda kommunen civilrättsligt kan dock anses vara 
en fråga om ren verkställighet och inte om en beslutanderätt i kommunallagens 
bemärkelse. Firmateckningsrätten kan då likställas med en ställningsfullmakt att 
binda kommunen gentemot tredje part. Den kommunala ordningen innebär dock att 
ett korrekt fattat kommunalt beslut behöver ligga till grund för det civilrättsliga 
förhållandet.  
 
Trots detta finns en risk för att behörigheten att teckna kommunens firma kan 
ifrågasättas av tredje part som vill ingå i ett avtalsförhållande med kommunen. 
Detta kan leda till osäkerheter för samtliga parter. För att minimera denna risk 
föreslås att en skrivelse som förtydligar behörigheten införs i kommunstyrelsens 
reglemente.  
 
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
utse firmatecknare för hela kommunen, även i ärenden där beslut inte har eller ska 
avgöras av kommunstyrelsen. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter avseende bland annat 
ekonomisk förvaltning och om beslut att föra kommunens talan och utse ombud att 
företräda kommunen inför bland annat domstol och andra myndigheter och vid 
förrättningar av olika slag (kommunstyrelsens reglemente 1 § 2 p. och 2 § 3 p.). Det 
är dock viktigt att betona att firmateckningsrätten inte innebär rätt att utöva 
myndighetsutövning, fatta beslut som åligger kommunfullmäktige eller nämnd att 
besluta om enligt kommunallagen eller andra beslut som fattas av kommunen i 
egenskap av olika myndigheter. I dessa fall ska beslut fattas i enlighet med vad som 
framgår av lag, reglemente och delegationsordning. 



 
 

 

De personer som ska utses till firmatecknare förutsätts kunna avgöra när 
firmateckningsrätten aktualiseras eller när saken istället bör avgöras genom den 
kommunala beslutsordningen. De förutsätts också kunna bedöma ärendet i sak. 
 
Undertecknande av avtal 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att avtal för kommunstyrelsens räkning 
ska undertecknas ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen utser. 
Vidare framgår att kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen 
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar (8 § 2 stycket 
Kommunstyrelsens reglemente).   
 
Denna ordning är förhållandevis osmidig, bland annat då den inte möjliggör för 
delegering av undertecknande av handling till annan förtroendevald. Dessutom 
kräver den en osmidig hantering genom kontrasignering som försvårar hanteringen 
i det enskilda ärendet.  
 
Förslaget till ny formulering möjliggör för ordföranden att underteckna avtal för 
kommunstyrelsens räkning och vice ordförande träder in vid dennes förfall. Vidare 
möjliggör förslaget att kommunstyrelsen får uppdra även åt annan förtroendevald 
eller anställd att underteckna handlingar på styrelsens vägnar om så behövs.  
 
I övrigt har förslaget till ny formulering uppdaterats enligt nu gällande terminologi, 
såsom exempelvis begreppet ”kommunchef” som byts ut mot ”kommundirektör”. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Rickard Vidlund, kommundirektör 
Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande. 
Jennie Wernäng (M) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Maria Brauer (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr- och stöd 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Maria Höglund-Niklasson, HR-chef 
Malin Tisell, Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Katarina Lindgren, Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------  
Tannaz Ghaderi     Anna Dannjé-Brocker 
Enhetschef, juridik och kansli   Verksamhetschef, styr och stöd 
2021-01- 2021-01- 



 
 
Beslutsdatum: - 
Beslutsfattare: Kommunfullmäktige 
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Kommundirektör 
Upprättad av: Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 
 
 
 

Reglemente för Kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
§1 Verksamhetsområde  
Styrelsen svarar för kommunens uppgifter vad gäller:  
 
Kommunallagen 6 kap 1-6 §  
Ekonomisk förvaltning  
Personalfrågor  
Översiktlig fysisk planering  
Planfrågor med normalt planförfarande  
Mark- och exploateringsärenden. Detta innefattar att vara planerande och verkställande 
organ avseende mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av 
markreserverna, gatukostnadsersättning, köp, byte av fastigheter samt till verksamheten 
hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor.  
Biblioteks-, förenings- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet samt fritidsanläggningar 
och naturområden.  
Beaktande av värdefulla kulturmiljöer och byggnader.  
IT.  
Näringsliv och turism  
Kommunikation  
Utveckling av den kommunala demokratin  
Arkivvård  
Arbetslöshet. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd  
Säkerhetsskyddslag  
Försäkringsbolagens villkor om aktiv riskhantering  
Bevakning av kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor  
Namn och adressättning samt adressregister  
Konsumentvägledning  
Kommunens anslagstavla  
Arkivmyndighet  
Den kommunala författningssamlingen  
 
Kommunstyrelsen är verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning och lokala 
trafikföreskrifter 
 
Kommunstyrelsen är planerande och verkställande organ avseende kommunens 
vattenförsörjning och avloppshantering, kommunal gatuväghållning, färje- och 
kollektivtrafik, trafiksäkerhetsfrågor, natur/grönområden/parker, allmänna platser, 
lokalvård samt kostverksamhet.  



 
Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och planområdet, 
inklusive detaljplaner med undantag av de ärenden som handläggs av bygg- och 
miljönämnden.  
 
Kommunstyrelsen fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  
 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd enligt lag om kommunal energiplanering.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande avfallspolitiken och planerar för 
omhändertagande av avfallet samt utfärdande av renhållningsföreskrifter, ansvarar för 
omhändertagandet av avfall som ankommer på kommen enligt Miljöbalken och andra 
föreskrifter.  
 
Kommunstyrelsen har att tillse att underhållsplaner upprättas för gator, vägar och allmänna 
platser, vatten och avloppsanläggningar, renhållning, natur- och grönområden, parker, 
planteringar, lekplatser och liknande anläggningar.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att de lagstiftade uppgifter utförs, som åligger en kommun 
enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av frågor inom ramen för Rådet för hälsa och 
trygghet  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ett framtagande av en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering  
 
Kommunstyrelsen för utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetets prioriterade områden i 
samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd västra. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för  
- kommunens 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.  
 
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 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 mottagande av 
asylsökande m.fl. 
 
 
§2 Delegation från kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige skall besluta i alla ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. Med denna inskränkning i kommunstyrelsens 
beslutanderätt beslutar styrelsen i följande grupper av ärenden inom sina i §1 angivna 
verksamhetsområden:  
 



1. Organisationens administration  
2. Upphandling av varor och tjänster  
3. Beslut om att föra kommunens talan och att utse ombud att företräda kommunen 

inför domstol och andra myndigheter och vid förrättningar av skilda slag  
4. Representation och uppvaktning för kommunstyrelsen och dess utskott  
5. Yttranden för kommunen, om remisstiden inte medger beslut i kommunfullmäktige  
6. Deltagande i kurs/konferens  
7. Omfördelning av nämnds medel inom antagen budget  
8. Placering av medel på penningmarknaden inom ramen för av kommunfullmäktige 

antagen policy  
9. Upptagande, konvertering, inlösen eller omläggning av långfristigt lån enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy  
10. Köp av fastigheter av strategisk betydelse inom av fullmäktige fastställd kostnadsram  
11. Kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagen policy  
12. Avskrivning av fordringar  
13. Utdelning av fondmedel  
14. Organisation  
15. Rekrytering och avveckling av personal  
16. Personalutveckling  
17. Tillämpning av lagar, avtal, lokala riktlinjer eller program inom det personalpolitiska 

området  
18. Löne- och tvisteförhandlingar  
19. Tillstånd att använda kommunens vapen  
20. Yttrande om antagande av hemvärnsmän  
21. Avvisning av för sent inkommet överklagande: 24 §Förvaltningslagen  
22. Avskrivning av färdigbehandlade ärenden  
23. Beslut om kommunkontorets öppethållande  
24. Bidrag till arrangemang/projekt från föreningar och enskilda där marknadsföring av 

kommunen har en framträdande roll  
25. Bidrag till utvecklingsprojekt som främjar näringsliv och eller turism  
26. (Borttaget genom beslut KF § 98, 2020-12-10) 
27. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesplaner som 

handläggs genom ett sådant planförfarande som anges i 5 kap 7 § plan- och bygglagen 
(enkelt planförfarande).  

28. Beslut om planuppdrag för detaljplaner med standardutförande samt 
samråd/granskning och antagande av sådana planer. Beslut om samråd och 
granskning av planer med utökat planförfarande. Beslut om planbesked avseende 
planer med standardutförande. 

29. Övriga kommunala frågor som inte enligt kommunfullmäktige fastställt reglemente 
skall beslutas av annan nämnd.  

 
§3 Ansvar och rapporteringsskyldighet  
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera verksamhetens 
utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  
 
Kommunstyrelsen skall övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.  
 
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 
kommunen helst eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv med också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen.  



 
I årliga beslut för varje sådant aktiebolag skall prövas om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 
att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
§4 Arbetsformer  
Sammansättning  
 
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.  
 
Parti i fullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en 
insynsplats i kommunstyrelsen.  
 
Regler för tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i den ledamotens ställe.  
 
En ledamot eller ersättare som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens eller ersättarens ställe.  
Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 
av ett ärende.  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare  
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall 
själv tillse att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden  
 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den tull åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att 
styrelsen valt ordförande.  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
§5 Sammanträden 
Tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på en dag och tid som styrelsen bestämmer, 
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs.  
 
Kallelse  
 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen skall innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen.  
 



Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till äldste 
ledamoten göra detta.  
 
Deltagande på distans  
 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som omfattas 
av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte 
ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får 
ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
kommunstyrelsen. 
 
Justering av protokoll  
 
Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot.  
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Beslutet 
bör uppläsas för styrelsen före justering.  
 
Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas in före justeringen av 
protokollet. 
 
§6 Ordförandens uppgifter 
Det åligger ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha insyn över och att 
taerforderliga initiativ i frågor rörande 
 

- Styrelsens ärendehantering 
- Nämndernas ärendehantering 
- Frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
- Främja samverkan med nämnderna 

 
Ordföranden skall vidare  

- Vid uppvaktning för myndigheter eller vid sammanträden med myndigheter, företag 
och enskilda företräda kommunstyrelsen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutat 
annorlunda 

- Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts ärenden behandlas utan onödigt 
dröjsmål 



- Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän 
i kommunstyrelsens lokaler 

- Vid behov överlämna ärenden för beredning eller ytterligare beredning 
- I övrigt se till att kommunstyrelsens uppgifter fullgörs 
- Vid ett ansträngt läge bedöma om kris föreligger samt besluta om kris ska anses råda. 

Då så är fallet, tillse att detta tillkännages samt att skyndsamt inkalla 
krisledningsnämnd 

- Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder 
med rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. 

 
Sistnämnda rätt gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild person. 
 
§7 Kommunalråd 
Sedan kommunfullmäktiges val av ledamöter till kommunstyrelsen skett utser 
kommunfullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunalrådet ska ägna hela 
sin arbetstid att främja kommunens intressen. 
 
§8 Delgivning och undertecknande av handlingar 
Handlingar, som kommunstyrelsen ska ta del av, delges ordföranden, kommunchefen, eller i 
förekommande fall berörd avdelningschef inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd 
som kommunstyrelsen utser. 
 
Avtal skall för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen utser. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv        
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

§ 8 Delgivning, undertecknande av handlingar och firmatecknare 

Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden, 
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef inom sitt 
verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.  

Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden 
och vid förfall för denne inträde annan som kommunstyrelsen utser.   

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för kommunen. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av styrelsen 
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

 
§9 Kommunstyrelsens utskott 
Förhandlingsutskott 
 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett förhandlingsutskott bestående av tre ledamöter för 
handläggning av frågor avseende löner, arvoden och därtill relaterade frågor.  
 
Utskottets uppgift är att bereda ärenden och framlägga förslag till beslut samt att besluta i 
ärenden som delegerats till dem.  
 



Ledamöter i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för 
samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen 
bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Är ordförande i utskottet, på grund av sjukdom eller annat, för längre tid förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att fullgöra 
ordförandens uppgifter.  
 
Utskottets sammanträden m m  
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  
 
Vad ovan föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträden gäller i motsvarande 
mån utskottet.  
 
I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagens sammanträdesregler.  
 
Kopior av utskottets protokoll skall delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  
 
Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att det skall kunna 
fullgöra sina uppgifter.  
 
För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente. 
 
§ 10 Kommunens administrativa organ m m 
Under kommunstyrelsen lyder den sammanhållna kommunförvaltningen under ledning av 
kommunchefen som styrelsens chefstjänsteman samt personalenheten, ekonomienheten, 
arbetsmarknadsenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, fritid- och kultur och 
verksamhetsområde samhällsbyggnad. 
 
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får kommunchefen alltid närvara. 
Styrelsens chefstjänstemän får närvara för att föredra ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde.  
 
Handlingar som inkommer till kommunstyrelsen och som är att anse som allmänna 
handlingar skall utan onödigt dröjsmål diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller 
handling inkommit, det beslut som fattats, dagen för beslutet och för beslutets expediering.  
 
§ 11 Giltighetstid 
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige 2020-05-07. 
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Öckerö 14 december 2020 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sara Nyrén  
Ärende: Revidering av logotyp i Öckerö kommuns grafiska profil 
Diarienummer: KS 0166/20 

 

Revidering av logotyp i Öckerö kommuns 
grafiska profil 
 

Förslag till beslut 
Revidering av logotyp i Öckerö kommuns grafiska profil godkänns.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommuns grafiska profil reviderades senast 2013-10-22. Öckerö kommuns 
logotyp är Öckerö kommuns främsta kännetecken i vår kommunikation. Det finns 
nu ett behov av att revidera delen gällande logotyp i den grafiska profilen för att 
avsändaren Öckerö kommun ska gå att anpassa utifrån sammanhang och därmed 
vara en tydlig avsändare i all kommunikation. 
 
Följande varianter av Öckerö kommuns logotyp behöver läggas till:  

• Liggande variant av Öckerö kommuns logotyp i följande färger:  
o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå med svart text 
o svart och grå med vit text mot färgad bakgrund  
o vit 

• Öckerö kommuns stående logotyp i vit version.  
• Vapnet med de tio fiskarna i följande färger: 

o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå  
o vit  

 
I första hand ska Öckerö kommuns liggande logotyp användas i 4-färg (blå + grå). 
När den varianten inte passar går det använda någon av de övriga.  
 
Beredning 
En genomgång har gjorts för att se hur Öckerö kommuns logotyp används i tryckt 
material samt i digitala kanaler idag. I samband med det gjordes även en genomgång 



 
 

 

av vilka varianter som saknas av Öckerö kommuns logotyp. Det är det som ligger till 
grund för denna tjänsteskrivelse.   
 
Det har även gjorts en omvärldsbevakning för att se hur kommuner i Sverige och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland använder sina logotyper och i vilka färgvarianter. 
De flesta kommuner har varianter på stående och liggande logotyp samt i flera 
färgvariationer. Flera har utnämnt en huvudsaklig logotyp och övriga varianter finns 
vid behov.  
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Bedömning 
Öckerö kommuns logotyp är vårt främsta kännetecken. Logotypen ska användas i all 
kommunikation där vi är avsändare eller samarbetspartner. En logotyp som är 
otydlig, felaktig eller används felaktigt gör även att avsändaren Öckerö kommun blir 
otydlig. Logotypen behöver finnas i fler varianter för att kunna anpassas till olika 
sammanhang. Med endast dagens varianter av logotypen finns en risk för att 
logotypen används på ett felaktigt sätt för att avsändaren Öckerö kommun ska vara 
tydlig vid grafisk produktion och i digitala kanaler.  
 
I många kommuner finns logotyper i både stående och liggande format samt i flera 
färgvariationer. Det gör att vi vid vissa samarbeten inte blir en lika tydlig avsändare 
som övriga parter i samarbetsprojekt.  
 
Det är med bakgrund av detta som logotypen i den grafiska profilen behöver 
revideras.  
Följande varianter av Öckerö kommuns logotyp behöver läggas till:  

• Liggande variant av Öckerö kommuns logotyp i följande färger:  
o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå med svart text 
o svart och grå med vit text mot färgad bakgrund  
o vit 

• Öckerö kommuns stående logotyp i vit version.  
• Vapnet med de tio fiskarna i följande färger: 

o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå  
o vit  

 
Liggande logotyp 
Idag finns enbart en stående variant av Öckerö kommuns logotyp. Det finns behov 
av att även ha en Öckerö kommuns logotyp som liggande variant av för att Öckerö 
kommun ska vara en tydlig avsändare i vissa sammanhang. Det kan till exempel vara 
på grund av utrymmesskäl vid grafisk produktion eller i digitala kanaler som en 
liggande variant behöver finnas. Öckerö kommun deltar även i flertalet 



 
 

 

samarbetsprojekt där övriga deltagare har liggande logotyper som gör att en 
liggande logotyp behöver användas. I denna variant ska inte namn på förvaltningar 
finnas med.  
 
Färgvarianter av liggande och stående logotyp 
Det behöver finnas fler färgvarianter av den liggande och stående logotypen för att 
det ska gå att anpassa logotypen till sammanhanget. Samma färgvarianter ska finnas 
för både stående och liggande logotyp: 
 

• 4-färg (blå + grå) 
• svart + grå med svart text 
• svart + grå med vit text mot färgad bakgrund 
• vit 

 
I första hand ska Öckerö kommuns liggande logotyp användas i 4-färg (blå + grå). 
När den varianten inte passar går det använda någon av de övriga.  
 
Vapnet utan texten Öckerö kommun 
I vissa fall finns det ett behov av att använda enbart vapnet med de tio fiskarna, utan 
texten Öckerö kommun. Denna variant bör endast användas i fall där det bedöms att 
texten Öckerö kommun inte är läsbar. Behovet har framkommit vid bland annat 
skyltning av kommunala fastigheter där texten inte bedöms vara läsbar på avstånd 
(som vid skyltning av fasad).  
 
Expediering av beslut 
Enhetschef för digitalisering och kommunikation 
Kommunikatör  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Nya varianter av Öckerö kommuns logotyp 
Bilaga 2: Nuvarande varianter av Öckerö kommuns logotyp 
Bilaga 3: Samtliga varianter, både nya och nuvarande, av Öckerö kommuns logotyp 
 
 
Underskrift 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
Tf kommundirektör 
Datum 
 
 
Anders Lundgren 
Digitaliserings- och kommunikationschef 
Datum  





















        

 
  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 2020-11-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Linn Wass, Eivor Johnsson 
Ärende: Ungdomsinflytande 2021 
Diarienummer: KS 193/20     

 

Ungdomsinflytande 2021 
 

Förslag till beslut 
1. Fyra Demokratiforum ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där 
politiker från partier representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta. 

2. Arvode utgår för deltagande politiker under Demokratiforum och bekostas ur 
respektive nämnds budget.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”.  
 
I kommunens vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i 
centrum, står att våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är 
delaktiga i samhället.  
 
Under 2020 har fyra Demokratiforum genomförts. Dessa tillfällen har planerats och 
arrangerats av folkhälsoutvecklare samt enhetschef ungdom. Från och med 2020 
har elever tillsammans med samhällslärare varit involverade i att föreslå teman till 
Demokratiforum och efter önskemål från skolan har vi även involverat elever i 
återkopplingen till skolklasserna. Som diskussionspart deltar 
verksamhetsutvecklare från barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Syftet med aktiviteter kring ungdomsinflytande är att de unga ska få möjlighet att 
lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur ska få 
kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess 
verksamhetsområden. 
 
För att uppnå ökat ungdomsinflytande föreslås för år 2021 fyra Demokratiforum.  
Det innebär att sju politiker och cirka 30 högstadie- och gymnasieelever från 
kommunens skolor möts och pratar politik utifrån ett aktuellt tema. Dessa tillfällen 



 
 

 

kommer genomföras i fritidsgården men också i lokaler på Hönö efter ungdomars 
önskan. Vid behov kan Demokratiforum även genomföras digitalt. 
 
Förslag på datum för Demokratiforum 2021: 
Torsdag 11 februari 
Tisdag 11 maj 
Torsdag 23 september 
Onsdag 24 november 
 
När 2021 års aktiviteter är genomförda återkopplas de till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomi 
Demokratiforum finansieras delvis med 10 tkr av folkhälsobudget 2021. 
Enligt tidigare beslut avsätts även 10 tkr årligen ur kommunstyrelsens budget. 
I enlighet med arvodesreglemente utgår arvode för deltagande politiker under 
Demokratiforum.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Det ungdomspolitiska målet anger att unga ska ha verklig tillgång till inflytande och 
välfärd och det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha makt att 
forma samhället och sina egna liv.  
Enligt statistik från MUCF, uppger en högre andel killar än tjejer att de är 
intresserade av politik. När det gäller faktiska politiska aktiviteter framstår det 
istället som att tjejer i något högre grad är aktiva. Av de som inte vill vara med och 
påverka är det en större andel tjejer än killar i åldern 16–25 år som uppger att det är 
för att de kan för lite om hur de ska bete sig (27 procent respektive 16 procent). En 
något högre andel tjejer än killar röstar i nationella val.  
Vid genomförande av Demokratiforum strävar vi efter att deltagande ungdomar 
representerar olika kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder (13-19 år). 
 
Barnrättsperspektiv 
Eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och nationella val, 
behöver det finnas vägar in i den lokala demokratin för unga personer. Detta stöds 
också i Barnkonventionen, exempelvis genom artikel 12, som handlar om alla barn 
och ungdomars rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.  
 
Demokratiforum bygger på barn och unga får uttrycka sin åsikt.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Expediering av beslut 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 



 
 

 

Bygg- och miljönämnden 
Rektorer för högstadiet 
Rektor för gymnasiet 
Skolchef 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2020-11-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Martin Nordström 

Ärende: Svar på motion om att erbjuda SFI i egen regi i kommunen 

Diarienummer:  0059/20 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i 
egen regi i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut är att motionen avslås.   
 
Ärendet 
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration, har genom Anna Gustafsson, lämnat 
ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare) 
skall erbjudas av Öckerö kommun i egen regi.  
 
Beredning 
För närvarande har Öckerö kommun ett avtal med Göteborgs kommun om att all 
kommunal vuxenutbildning (varav SFI är en del) i Göteborg skall erbjudas 
medborgare i Öckerö kommun. Stöd för upprättande av ett sådant avtal finns i 23 
kap. 22 § Skollagen (2010:800). Fördelen är att medborgarna i Öckerö kommun 
erbjuds ett långt större utbud av utbildningar för tilldelade medel än vad som annars 
skulle vara möjligt. På plats i Öckerö kommun finns en mindre verksamhet med 
Komvux som särskild utbildning (tidigare benämnd särvux), övrig vuxenutbildning 
erbjuds i samarbete med Göteborg, på plats där eller på distans. Nackdelen är att de 
studerande som inte läser på distans är tvungna att ta sig till Göteborg för att 
studera. Till följd av rådande pandemi behöver det även för SFI-utbildningar ingå 
inslag av fjärr- och distansundervisning i den utbildningen vilket det normalt inte 
gör om det inte uttryckligen efterfrågats. De nackdelar med undervisning i Göteborg 
som lyfts fram i medborgarförslaget är därmed delvis beroende av pandemin. Andra 
skulle kunna minskas med undervisning på plats i Öckerö kommun men till en 
högre kostnad. Att påpeka i sammanhanget är att kontakt har tagits med 
förvaltningen från föreningen ÖS! och Alma folkhögskola som överväger att etablera 
verksamhet i Öckerö kommun. Folkhögskolor får anordna en utbildning 
motsvarande SFI och en sådan utbildning väljer den som studerar SFI själv och 
kommunen betalar samma pris som till den kommunalt ordnade utbildningen. En 
sådan etablering skulle vara positiv och samverkan mellan ÖS! och en folkhögskola 
kan bara välkomnas. 



 
 

 

Ekonomi 
Att placera delar av eller hela den kommunala vuxenutbildningen i egen regi i 
Öckerö kommun skulle medföra högre kostnader för såväl utbildningen i sig som för 
administration och studie- och yrkesvägledning. I dag betalar Öckerö kommun ett 
påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare och får då 
skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsutvärdering m.m. 
Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar att se till att 
medborgarna får den utbildning vi betalar för men arbetet skulle bli betydligt mer 
omfattande än vad den är i dag. Att Öckerö med några tiotal SFI-elever skulle 
erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en upphandling förefaller mindre 
troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI beräknas bli ca 160 tkr. 

 
Underskrift berörd chef 
 
 
………………………. 
Katarina Lindgren 
Skolchef 



Medborgarförslag till Öckerö kommunfullmäktige 

Hönö den 17 mars 2020  

SFI-undervisning i kommunens egen regi 

Vi föreslår att kommunen erbjuder SFI-undervisning i egen regi, och/ eller i samarbete med de 
församlingar/föreningar som så önskar. 

Erfarenheten har visat att de personer som placeras i vår kommun får ofta vänta flera månader innan 
de blir placerade i SFI i Göteborg.   Av förklarliga skäl behöver personerna kartläggas för att hamna på 
rätt undervisningsnivå, men denna långa väntan förstärker den passivitet som många av dessa 
människor levt med under den tid de bott i asylboende eller i flyktingläger och där bara väntat. När 
man äntligen hamnat i sin etableringskommun börjar en ny väntan.  

De flesta nyanlända har tre timmars SFI per dag och ibland kan de också ha någon typ av 
samhällsinformation. Restiderna till Göteborg fram och tillbaka tar ofta längre tid än vad 
undervisningen gör.  

Då vi ofta försöker hjälpa till med skoluppgifter tycker vi oss se en mycket ojämn kvalité på 
undervisningen som erbjuds. Det är ofta dåligt kopierade, knappast läsbara uppgifter som skall ligga 
till grund för studierna. Ibland är det uppgifter som ingen av oss svenskar, trots lärarbakgrunder kan 
lösa. Sällan eller aldrig finns det aktuella läromedel. 

Många av de nyanlända består av familjer med många barn. Vi har familjer med fyra, fem, sex och sju 
barn. Flera av familjerna består av mamma och barn. Papporna finns inte med. Det är med stor oro vi 
ser hur dessa barn skiljs från sina föräldrar under onödigt lång tid av dagen. Dessa barn vistas på 
förskolor och fritidshem under långa dagar, onödigt långa för att restiderna tar så mycket av tiden. Vi 
får inte heller bortse från att många av dessa barn har med sig traumatiska minnen. 

Personalen på förskolan gör ett fantastiskt arbete och barnen behöver den stimulans som förskolan 
ger men förskolan ställs inför utmaningar. Om det händer en olycka eller om barnen blir sjuka under 
dagen tar det lång tid, innan barnen kan bli hämtade av vårdnadshavarna.   

 Sammanfattning över vad vi skulle vinna med att erbjuda SFI-undervisning i kommunens regi 

• Resvägen skulle kortas, tiden som passiv resenär minimeras 
• Familjerna får tid för gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som skulle kunna genomföras 

tillsammans med ideella föreningar men också ex. vis Navet.    
• Studier och praktikplatser skulle kunna varvas genom kontakter med kommunens 

verksamheter och näringslivet. 
• Familjerna skulle göra sina matinköp och ha bankkontakter mm i kommunen och genom att 

röra sig i närområdet lättare knyta kontakter med andra svenskar. 
• Genom att lära känna andra öbor ökar möjligheten att få hjälp med att hitta lägenheter. 

För att dessa människor skall bli delaktiga på ett djupare sätt krävs att vi visar på rättigheter men 
också skyldigheter. Dessa skyldigheter kan vara att vara en del av sina barns vardag i förskola/skola. 
Detta möjliggörs om föräldrarna finns närmare. Vår förening ÖS har vi en stark önskan att de 



nyanlända skall integreras på ett så bra sätt som möjligt. Vi är medvetna om att Öckerö är en liten 
kommun med begränsade ekonomiska resurser men också en kommun med många engagerade 
innevånare. Den tid som de nyanlända tillbringar i vår kommun skall vara starten på ett värdigt liv i 
Sverige. En del kommer att vara kvar och en del flytta men de skall alla känna en glädje över ett ha 
fått bo i vår fina kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att denna fråga utreds på ett skyndsamt sätt 

Styrelsen för ÖS  

Öarna Samverkan och Integration 

/Anna Gustafsson 
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Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö 
kommun 
 
Ärende 
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration har lämnat ett medborgarförslag 
till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare) skall erbjudas av 
Öckerö kommun i egen regi. 
 
För närvarande har Öckerö kommun ett avtal med Göteborgs kommun om att 
all kommunal vuxenutbildning (varav SFI är en del) i Göteborg skall erbjudas 
medborgare i Öckerö kommun. Fördelen är att medborgarna i Öckerö kommun 
erbjuds ett långt större utbud av utbildningar för tilldelade medel än vad som 
annars skulle vara möjligt. På plats i Öckerö kommun finns en mindre verksam-
het med Komvux som särskild utbildning (tidigare benämnd särvux), övrig vux-
enutbildning erbjuds i samarbete med Göteborg, på plats eller på distans.  
 
Att placera delar av eller hela den kommunala vuxenutbildningen i egen regi i 
Öckerö kommun skulle medföra högre kostnader för såväl utbildningen i sig 
som för administration och studie- och yrkesvägledning. I dag betalar Öckerö 
kommun ett påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare 
och får då skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsut-
värdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar att 
se till att medborgarna får den utbildning vi betalar för men arbetet skulle bli 
betydligt mer omfattande än vad den är i dag. Att Öckerö med några tiotal SFI-
elever skulle erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en upphandling 
förefaller mindre troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI beräknas bli ca 160 
tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
Bilaga 2: Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  

Ärende: 
Ansökan om delfinansiering av EU-bidrag för förstärkning av 
fiskekaj etapp 2 i Rörö hamn. 

Diarienummer: KS 0189/20   

 

Ansökan om delfinansiering av EU-bidrag för 
förstärkning av fiskekaj etapp 2 i Rörö hamn 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 24 % villkorat till att Jordbruksverkets 
fiskerifond godkänner 36 % och Hamn- och Fiskarföreningen Rörö Strandkassa 
egen finansiering med 40 %. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ansökan för att förstärka och reparera cementkaj längst ut, avsedd för fiskebåtar, 
för att det skall vara säkert att lägga till och för att servicebilar till fartyg skall kunna 
köra ut till kajen. 
 
Kajen måste förstärkas för att kunna serva fiskefartygen med servicebilar, truckar, 
mindre lastbilar m.m. För att kajen skall hålla för fiskefartyg och deras 
serviceleveranser behöver kajen förstärkas och repareras. Denna ansökan gäller 
etapp 2 av kajen, den yttre delen som avsåg etapp 1 reparerades 2017 med stöd från 
EU, kommunen och egenfinansiering likvärdig denna ansökan. 
 
Ekonomi 
Finansieras via kommunens konto för EU-medel. Den sammanlagda kalkylerade 
kostnaden uppgår till fyrahundrafemtusen kronor (405 000 kronor). EU-stöd via 
fiskerifonden utgör etthundrafyrtiofemtusenåttahundra kronor (145 800 kronor), 
egen finansiering etthundrasextiotvåtusenkronor (162 000 kronor), kommunalt 
bidrag nittiosjutusentvåhundrakronor (97 200 kronor). 
Stödet är villkorat till att Jordbruksverket godkänner ansökan. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
  
 



 
 

 

Barnrättsperspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen  
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Ansökan Jordbruksverket  
 
Underskrift 
 
 
Anna Danjé Brocker 
 
T.f. kommundirektör 
 
Datum  
 



 

Ansökan om projektstöd 

Förstärkning Fiskekaj etapp 2

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 7572008121 

Namn
HAMN O FISKAREFÖRENINGEN RÖRÖ 
STRANDKASSA

Utdelningsadress BOX 109
Postnummer 47519
Postort RÖRÖ
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer 031-964008
Mobilnummer
E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Förstärkning och repration av cementkaj längst ut, avsedd för fiskebåtar, för att det skall vara säkert att lägga 
till och att servicebilar till fartyg skall kunna köra på kajen

Kontaktpersoner

Kontaktperson Birgitta Lundgren

Namn Birgitta Lundgren
Utdelningsadress Box 109
Postnummer 47519
Postort Rörö
Telefonnummer 031-964008
Mobilnummer 0706-327424
E-postadress rorostrandkassa@telia.com
Ansvarsområde ekonomi



Kontaktperson Sterner Lundgren

Namn Sterner Lundgren
Utdelningsadress Box 14
Postnummer 47518
Postort Rörö
Mobilnummer 0705-949080
E-postadress sterner.roro@telia.com
Ansvarsområde projektledare

Välj projekt

Fiske > Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur > Med koppling 
till hav > Fiskehamnar

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?
Ett eller flera län

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• VÄSTRA GÖTALAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• ÖCKERÖ

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Ja

Upphandlingsskyldighet

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej 

Allmänna frågor om projektstöd

Beskriv varför du vill genomföra projektet.
Svar: Måste kunna serva våra fiskefartyg med servicebilar, truckar, mindre lastbilar,m.m.  För att kajen ska 
hålla för våra fiskefartyg och dessas service behöver kajen förstärkas och repareras. Denna ansökan gäller 
etapp 2 av Kajen, den yttre delen, första delen av kajen reparerades 2017 projekt nr 2017-1083

Ange vilka målgrupper projektet gynnar och på vilket sätt.
Svar: Fiske och den livsviktiga handeln, detta för att kunna behålla våran infrastruktur på ön med n bra 
livsmedelsaffär, skola och daghem.
Våran ö överlever inte utan fisket och turister



Ange projektets huvudsakliga aktiviteter och beskriv innehållet i aktiviteterna.
Svar: Förstärkning och reparation av stora cementkajens yttre del, som är livsnerven för ön.

Ange mål som du vill att projektet ska bidra till på längre sikt.
Svar: Att behålla öns livsnerv, fisket affären skola, turister och få en säker kaj.

Vad händer med verksamheten efter att projektet avslutats?
Svar: All verksamhet som använder kajen, kan använda den med de säkerhetsföreskrifter som finns

Hur ska du sprida projektets resultat?
Svar: Genom skyltning och på företagets hemsida

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Har du sökt andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan som du ännu inte har fått 
beviljade?
Svar: Nej 

Uppgifter om projektet

Ingår fiskefartyg i projektet?
Svar: Nej 

Uppgifter om fiskehamn

Ange vilken fiskehamn projektet avser.
Svar: Rörö Fiskhamn 

Effekter av projektet

Ange förväntat antal yrkesfiskare som gynnas av projektet.
Svar: 35 

Ange förväntat antal hamnanvändare och arbetare som gynnas av projektet.
Svar: 250 

Kommunikation till allmänheten

Här kan du föreslå hur du tänker kommunicera till allmänheten om insatsen och unionens 
finansiering. Om du väljer att kommunicera bör kommunikationen vara i proportion till insatsens 
omfattning.
Svar: Hemsida,
anslagstavla i Hamnen



Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Investeringar Kostnad förstärkning och reparation av kaj 385000
Summa utgifter Belopp (kr)

385000
* Momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade exklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Egen privat finansiering 154000
Övrigt offentligt stöd från kommun 92400
Projektstöd 138600
Summa finansiering 385000

Bilagor

Bifogade bilagor

• Annan bilaga: Registreringsbevis_Bolagsverket_2020-05-22.pdf
• Fullmakt sökande: Fullmakt_E-tjänst_för_projektstöd.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Offert_2020-10-05.pdf

Bilagor som du måste skicka in

• Budgetmall för projektstöd

196105055120
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YRKANDE  

Fördjupad översiktsplan Björkö södra samhälle 
Förslag till beslut 
1,5 mkr omfördelas från kommunstyrelsens strategiska reserv till plan-, bygg och 
miljöenheten med syfte att färdigställa fördjupad översiktsplan (FÖP) Björkö södra samhälle. 

Ärendet 
I gällande översiktsplan utgör Björkö kommunens största markreserv och ön har två mycket 
stora utbyggnadsområden för bostäder, både på lång och kort sikt. Vid planering av framtida 
nyttjande av Björkös markresurser är det viktigt att ett helhetsgrepp tas och att noga 
avväganden görs mellan bevarande av befintliga värden och exploatering. Detta görs genom 
att kommunen tar fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP).  

Arbetet med att undersöka förutsättningarna och möjligheterna kring ett av nämnda 
utvecklingsområden påbörjades redan 2006 genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 
2006-12-12 (Sbn §320). Hösten år 2013 påbörjades arbetet med FÖP Björkö södra samhälle 
genom framtagandet av en projektplan och i början av 2017 genomfördes samråd. Sedan dess 
har arbetet med att färdigställa den fördjupade översiktsplanen prioriterats ner på grund av 
begränsade resurser på plan-, bygg- och miljöenheten.  

För att färdigställa FÖP Björkö föreslås därför att 1,5 mkr omfördelas från kommunstyrelsens 
strategiska reserv till plan-, bygg och miljöenheten. Tilldelningen ska användas för att 
delfinansiera en tjänst samt för externa utredningar som behöver göras för att den 
fördjupade översiktsplanen ska bli färdig för ett antagande i kommunfullmäktige under 2021. 

Ekonomisk bedömning 
Till skillnad från en detaljplan kan kostnaderna för framtagandet av en översiktsplan inte 
bokföras som investeringsprojekt i balansräkningen. Dessa kostnader måste redovisas direkt 
i resultaträkningen. På sikt bedöms de nedlagda kostnaderna generera intäkter från 
försäljning av kommunal mark inom området samt en ökning av skatteintäkter till 
kommunen i form av fler invånare på Björkö. Omfördelningen gäller enbart 2021 och är inte 
ramhöjande. 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
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Handlingsplan för pandemiberedskap i Öckerö 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Pandemiplan för Öckerö kommun antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun saknar en övergripande pandemiplan. En pandemiplan behövs för 
att kunna hjälpa verksamheterna och tydliggöra Öckerös och andra aktörers 
uppgifter och skyldigheter under en pandemi och vara ett stöd i verksamheternas 
framtagande av egna verksamhetsanpassade pandemiplanen. 
 
Beredning 
Kommundirektörens kommunledningsgrupp har granskat och godkänt 
pandemiplanen. Fackliga organisationer har informerats och tagit del av 
pandemiplanen. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
 
Expediering av beslut 
Samtliga förvaltnings- och verksamhetschefer i Öckerö kommun 
Kommundirektören 
Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
Kommunstyrelsens presidium 
Samtliga ordföranden i Öckerö kommuns nämnder 
 
Bilagor 



 
 

 

Övergripande pandemiplan för Öckerö kommun. 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannjé Brocker 
 
Titel 
Tf Kommundirektör 
 
Datum 
 
Namnförtydligande 
Johannes Wallgren  
  
Titel 
Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 
 
 





 

Sida 2 av 28 
  

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................................................... 4 

Hur uppstår pandemier? .............................................................................................................................. 4 
Samhällets mål vid en pandemi .................................................................................................................. 4 
Erfarenheter från tidigare pandemier ......................................................................................................... 4 
Mål och syfte ................................................................................................................................................. 5 
Planer och planering .................................................................................................................................... 5 
Förutsättningar för planeringen ................................................................................................................... 6 

Ansvar för den svenska beredskapen ................................................................................................................. 7 

Nationell, regional och lokal samverkan ..................................................................................................... 7 
Regeringen och Regeringskansliet .............................................................................................................. 7 

Myndigheter under regeringen ............................................................................................................................. 8 

Folkhälsomyndigheten ................................................................................................................................. 8 
Socialstyrelsen .............................................................................................................................................. 8 
Länsstyrelsen ................................................................................................................................................ 8 
Smittskyddsinstitutet.................................................................................................................................... 9 
Läkemedelsverket ........................................................................................................................................ 9 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ............................................................................. 9 
Regionen (VGR) ............................................................................................................................................. 9 
Kommunerna ................................................................................................................................................ 9 

Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område .................................... 10 

Prioriterande åtaganden ............................................................................................................................ 10 
Kommunledning ......................................................................................................................................... 11 

Initiala åtgärder inför en eventuell smittspridning ......................................................................................... 12 

Symtom och smittspridning ....................................................................................................................... 12 
Allmänna hygientips ................................................................................................................................... 13 
Socialtjänsten ............................................................................................................................................. 13 
Information.................................................................................................................................................. 13 
Personalförsörjning .................................................................................................................................... 13 
Vårdutrustning ............................................................................................................................................ 14 
Samverkan .................................................................................................................................................. 14 
Psykosocialt stöd ........................................................................................................................................ 14 
Läkemedel .................................................................................................................................................. 14 
Vaccinanvändning (om det finns något vaccin) ........................................................................................ 15 

Utbildning .............................................................................................................................................................. 16 

Förskoleverksamhet och skola .................................................................................................................. 16 
Skolkök och livsmedel ................................................................................................................................ 16 



 

Sida 3 av 28 
  

Kommunalteknisk försörjning ........................................................................................................................... 17 

Avlopp .......................................................................................................................................................... 17 
Avfallsanläggningar .................................................................................................................................... 17 
Samhällsbyggnad/Fastighetsenheten ...................................................................................................... 17 
Elförsörjning ................................................................................................................................................ 17 
Bygg och miljö ............................................................................................................................................. 17 

Skydd och säkerhet ............................................................................................................................................. 18 

Vatten- och avloppsförsörjning .................................................................................................................. 18 
Renhållning ................................................................................................................................................. 18 
Livsmedel .................................................................................................................................................... 18 
Ventilationsanläggningar ........................................................................................................................... 18 

Kultur- och fritidsförvaltningen .......................................................................................................................... 19 

Information vid en pandemi ............................................................................................................................... 19 

Kommunikationsplan för pandemier ............................................................................................................... 20 

Kommunikation vid en pandemi ............................................................................................................... 20 
Avgränsningar ............................................................................................................................................. 20 
Omvärldsanalys .......................................................................................................................................... 20 
Talespersoner ............................................................................................................................................. 20 
Övergripande kommunikationsmål ........................................................................................................... 20 
Strategier för att nå kommunikationsmålen............................................................................................. 21 
Målgrupper .................................................................................................................................................. 21 
Kommunikationskanaler ............................................................................................................................ 22 
Informations/kommunikationsansvar ...................................................................................................... 22 
Webbplatser/Telefontjänster ..................................................................................................................... 22 

Checklista för pandemiberedskap .................................................................................................................... 23 

Checklista kommunikation ................................................................................................................................ 27 

 

 
 

  



 

Sida 4 av 28 
  

Inledning    
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av 
världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle. Pandemier har troligen uppstått med 
oregelbundna intervall i årtusenden och med varierande sjuklighet och dödlighet hos befolkningen.   

Sedan 1900-talets början har vi haft fyra pandemier: Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957, Hongkong-
influensan 1968 och pandemin 2009 (den s.k. ”svininfluensan”).   

Vid en pandemi kan:  

• händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor   

• belastningen inom sjukvården bli mycket hög   

• flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga verksamheter drabbas av en 
omfattande sjukfrånvaro.  

Hur uppstår pandemier?  
Influensa A-virus cirkulerar bland flera olika djurarter och den naturliga värden är vattenlevande 
fåglar. Med oregelbundna intervaller anpassas influensa A-virus från andra djur till att kunna 
infektera och spridas mellan människor, s.k. zoonotisk influensa. Sporadiska fall av zoonotisk 
influensa hos människor övervakas eftersom det kan ge viktig information om cirkulerande virus 
med pandemisk potential.   

När ett influensa A-virus med zoonotiskt ursprung börjar smitta från människa till människa kan 
detta virus komma att infektera stora delar av världens befolkning eftersom få har immunitet mot 
just den varianten. Den låga immuniteten gör att viruset sprids lätt och kan orsaka större sjuklighet 
än säsongsinfluensor vilket innebär stora konsekvenser för samhället. 

Samhällets mål vid en pandemi  
De övergripande målen med pandemiarbetet är att:   

• minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen   

• minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.  

Olika strategier för att nå dessa mål är medicinska och icke-medicinska åtgärder samt 
kommunikationsinsats.  
Erfarenheter från tidigare pandemier  
En influensapandemi kommer att komma, men vi vet inte när eller vilka effekter den kommer att 
medföra. Erfarenheter från tidigare pandemier visar att det som utmärker en situation med 
influensapandemi jämfört med många andra allvarliga störningar är att:  

• det är en smittsam sjukdom (varje fall genererar nya fall, vilket innebär att situationen 
försvåras gradvis) 

• ett stort antal människor insjuknar  
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• hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen utsätts för mycket stor belastning under 
en längre tid, samtidigt som personalen utsätts för smitta. 

• alla arbetsplatser kommer att drabbas av personalbortfall, vilket ger problem i många 
verksamheter  

• hela landet kan drabbas samtidigt, liksom stora delar av vår omvärld  

• pandemin kan pågå under flera månader och återkomma i en eller flera vågor  

• om många blir allvarligt sjuka kan stor oro sprida sig i samhället och påverka människors 
handlingsmönster  

• svårigheter att upprätthålla verksamheter, minskad handel och minskat resande med mera 
kommer att påverka ekonomin.  

Mål och syfte   
Kommunens handlingsplan för influensapandemi syftar till att öka samhällets förmåga och 
robusthet inför en influensapandemi. Vidare utgör planen en vägledning för kommunens 
verksamheter i deras arbete med att ta fram mer detaljerade planer för influensapandemi.  

Planer och planering  
Denna handlingsplan är den övergripande pandemiplaneringen som varje kommun bör ha. Därtill 
ska det finnas verksamhetsspecifika planer som går in i detalj kring hur arbetet skall bedrivas vid en 
influensapandemi. 

• Efter slutsatser av tidigare influensapandemier och underlag från bland annat 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar Länsstyrelsen och att myndigheter planerar för att 
bygga upp en god beredskap med utgångspunkt från följande scenario:  

• Under en period av 6-8 veckor ska en frånvaro om minst 15 procent av de anställda hanteras.   

• Pandemin kan nå en kulmen under vecka två och tre, då en frånvaro på upp till 50 procent av 
de anställda ska kunna hanteras.  

• Pandemin bedöms kunna ha flera vågor och den andra vågen kan tänkas komma tre till nio 
månader efter den första vågen.   

• En viss ökning av andelen sjuka kan förekomma under en något längre period av omkring tre 
till fyra månader.   

• Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna utan kan komma 
vid vilken tid på året som helst.   

• För dem som blir sjuka kan vi räkna med en frånvaro på minst fem arbetsdagar.  

• Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt, utan under en viss tid kan 
en betydligt större andel av arbetsstyrkan vara frånvarande, speciellt i mindre grupper.  

Länsstyrelsen rekommenderar dessutom kommunerna att ta höjd för hantering av dessa tre 
exempelscenarion i den fortsatta beredskapsplaneringen avseende utbrott av smitta: 



 

Sida 6 av 28 
  

Scenario 1:   

Egen personal som har varit i utsatt område. Nu hemkommen och har konstaterad smitta.   

Scenario 2:   

Smitta har konstaterats på ett kommunalt boende, skola eller i annan kommunal verksamhet.   

Scenario 3:   

Kommuninvånare har konstaterats smitta men kräver ingen sjukhusvård.  

Förutsättningar för planeringen  
Lagrum  

De lagar och regler som vi normalt har är de som också huvudsakligen kommer att gälla vid en 
pandemi. Det finns alltså ingen form av speciallagar som med automatik tillämpas om samhället blir 
hårt ansträngt.  Smittskyddslagen (2004:168) reglerar dock hur ansvaret för bekämpning av 
smittsamma sjukdomar är fördelat.   

För kommunens del kan en influensapandemi komma att bedömas som en extraordinär händelse, 
vilket innebär att kommunens plan för extraordinära händelser träder i kraft. Detta innebär att lag 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544) kommer att ha stor betydelse för kommunens verksamhet.  
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Ansvar för den svenska beredskapen    
Tre principer är centrala i det svenska krisberedskapsarbetet, nämligen ansvarsprincipen, 
likhetsprincipen och närhetsprincipen.   

• Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden också har motsvarande ansvar vid en kris.   

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt 
ska överensstämma såväl vid normala förhållanden som vid en kris.   

• Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.    

Nationell, regional och lokal samverkan  
I Sverige ansvarar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå gemensamt för att 
förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. För att arbetet vid en pandemi ska 
fungera på ett effektivt sätt krävs en väletablerad samverkan mellan alla aktörer på alla nivåer.  

Samverkansarbetet kan bestå i att:   

• samla in och dela information för att få en gemensam lägesbild   

• diskutera riskbedömningar och åtgärder   

• koordinera åtgärder   

• samordna och kommunicera budskap.  

Samverkansformerna bör knyta samman samhällssektorer och geografiska områden. Enhetliga 
samverkansformer kan underlätta kontakt och samarbeten.  

Regeringen och Regeringskansliet  
Regeringen har ett övergripande ansvar för att ansvar fördelas mellan myndigheter och för att 
förutsättningar och resurser ges till ansvariga aktörer. Regeringens ansvar vid en kris utgår från 
regeringens uppgift att styra riket och fatta beslut, i första hand i strategiska frågor. Regeringen har 
emellertid inget operativt ansvar för krisledning.   

Under en kris fungerar Regeringskansliet som regeringens stabsorgan och ska bistå regeringen i dess 
arbete. Om en kris inträffar ska Regeringskansliet snabbt informera regeringen om det inträffade 
och den fortsatta utvecklingen. Socialdepartementet har en samordnande roll i Regeringskansliet i 
smittskyddsarbetet. Varje departement har ansvar för att det finns tillräckliga resurser och förmåga 
att hantera allvarliga händelser inom det egna ansvarsområdet. Varje departement ska också ha 
förmåga att samordna andra berörda departement.  
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Myndigheter under regeringen  
Alla myndigheter under regeringen har ett ansvar för krisberedskapen inom sina respektive 
verksamhetsområden och ska varje år göra risk- och sårbarhetsanalyser. Myndigheterna ska också 
redovisa åtgärder och behov, samt hur de ska hantera konsekvenserna av en kris till 
Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vidare ska de informera 
andra aktörer, medier och allmänheten vid allvarliga kriser.   

Folkhälsomyndigheten  
Samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal 
nivå, där det operativa arbetet bedrivs. Myndigheten samordnar framtagandet av 
vaccinationsstrategi, avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Ansvarar för de 
nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel. Ansvarar för framtagandet av 
rekommendationer för användning av beredskapsläkemedel. Samordnar kommunikationsinsatser 
för vaccination. Är internationell kontaktpunkt. Övervakar pandemins utveckling. Bedriver och 
utvecklar laboratoriediagnostik för detektion, typning och resistensbestämning av pandemisk 
influensa. Samordnar smittskyddet i Sverige samt sammankallar Nationella pandemigruppen.  

Socialstyrelsen  
Socialstyrelsens ansvar för pandemiberedskapen styrs i första hand av smittskyddslagen. 
Socialstyrelsen har ett ansvar för att samordna smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ 
som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Den ska följa och vidareutveckla smittskyddet 
och ansvara också för tillsynen och föreskrifter inom området. Myndigheten har även ansvaret för 
tillsynen över hälso- och sjukvården.    

Socialstyrelsen har tagit fram en beredskapsplan Beredskapsplanering för en pandemisk influensa - 
Nationella insatser som redogör för de rättsliga, medicinska och organisatoriska förutsättningar som 
gäller inför och under en influensapandemi. I planen behandlas ansvarsfördelningen på nationell 
och kommunal nivå inom hälso- och sjukvården och smittskyddet. Enligt planen ska Socialstyrelsen 
under en pandemi bland annat samordna arbetet och uppföljningen av åtgärderna mot pandemin i 
landstingen och kommunerna.  

Socialstyrelsen ska också följa pandemins utveckling globalt och deklarera när en ny pandemifas 
inträder.    

Länsstyrelsen  
Som geografiskt områdesansvarig myndighet ska länsstyrelsen vara en sammanhållande funktion 
mellan lokala aktörer, exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån. 
Länsstyrelsen ska bland annat verka för en regional inriktning av krisberedskapsförberedelserna och 
samordna identifieringen av samhällsviktig verksamhet i länet. Under en pandemi ska länsstyrelsen 
ta fram lägesinformation om konsekvenserna i länet, samordna information till allmänheten, 
samordna verksamheter i länet och eventuellt prioritera och inrikta resurser.   
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Smittskyddsinstitutet  
Smittskyddsinstitutet ska som expertmyndighet följa och analysera det epidemiologiska läget 
nationellt och internationellt och föreslå åtgärder till Socialstyrelsen för att landets smittskydd ska 
fungera effektivt.    

Läkemedelsverket  
Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får 
tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet. Det är också på  

Läkemedelsverkets ansvar att övervaka effekten och biverkningarna av pandemivaccin och antivirala 
läkemedel.   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
När en allvarlig kris inträffar ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunna stödja de 
ansvariga aktörerna i form av rådgivning och expertstöd. Vid en kris är det också MSB uppgift att ta 
fram samlade beskrivningar av läget i Sverige. Myndigheten förmedlar lägesbeskrivningarna till 
Regeringskansliet och till myndigheter som ansvara för att hantera krisen.   

MSB:s roll före en pandemi är att ge stöd och vägledning att prioritera samhällsviktig verksamhet 
utanför hälso- och sjukvårdens område.   

Regionen (VGR)   
Det är varje Region (och i tillämpliga fall kommun) som är operativt ansvarig för hälso- och 
sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt område. I varje Region ska det finnas en 
smittskyddsläkare som ansvarar för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet inom länet. 
I detta ingår att utarbeta en lokal tillämpning av pandemiplanen och att leda smittskyddet under en 
pandemi.   

Kommunerna  
Kommunen ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings- och 
förberedelsearbetet inför extraordinära händelser. Kommunerna ska också verka för att samordna 
och såväl de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse som 
informationen till allmänheten. Kommunerna har, liksom länsstyrelsen, ett ansvar för att definiera 
samhällsviktig verksamhet inom sitt geografiska område. Öckerö kommuns kommunledning har 
mandat att ställa in eller boka om kommunala sammankomster och evenemang vid en 
samhällsstörning/pandemi.  
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Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område  
En verksamhet som är samhällsviktig uppfyller det ena eller båda av följande villkor:  

• Samhället kan snabbt drabbas av en allvarlig kris om verksamheten slutar att fungera eller får 
svåra störningar, antingen isolerat eller tillsammans med motsvarande händelser i andra 
verksamheter.  

• Verksamheten är nödvändig eller mycket viktig för att en kris i samhället ska kunna hanteras så 
att skadeverkningarna blir så små som möjligt.  

Prioriterande åtaganden  
Kommunens verksamheter har ett flertal prioriterade åtaganden:  

• Bedriva barnomsorg, grundskola, grundsärskola och skolskjutsverksamhet.  

• Vård och omsorg i hemmet.   

• Vård och omsorgsboenden.  

• Hälso- och sjukvård.  

• Leverera/producera dricksvatten, rening av spillvatten.  

• Vinterväghållning.  

• Gemensamma övergripande stödprocesser t ex HR, juridik, ekonomi  

• Information och kommunikation.  

• Tillagningskök för livsmedel.  

• Avfallshantering.  

Vad gäller kommunens egna verksamheter så är det smitta inom samhällsviktiga verksamheter som 
kan få de största konsekvenserna. Insjuknande som leder till personalbrist av kompetenser som 
tekniker, krisledning, förskolelärare, lärare, vård och omsorgspersonal kan långsiktigt leda till 
konsekvenser. Ytterligare ett område där smitta kan få allvarliga konsekvenser är kommunens 
vattenförsörjning.   

I kommunen finns det även ett flertal färjetrafikleder som förbinder kommunens öar. Med färjorna 
reser många pendlande innevånare dagligen. Om färjetrafiken skulle drabbas av en smitta eller 
kontamineras kan det, i värsta fall, innebära utebliven färjetrafik och innevånare som inte kan ta sig 
hem eller lämna sin ö för att söka sjukvård. Det skulle även innebära svårigheter för Räddningstjänst 
och ambulans att ta sig till dessa öar. Räddningstjänsten och Båttrafiken har beredskaps- och 
samordningsplaner för olika scenarion.  
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Kommunledning   
En pandemi kan beroende på utveckling att klassas som en extraordinär händelse, vilket medför att 
kommunens centrala krisledningsplan träder ikraft. Detta innebär att krisledningsnämnden 
aktiveras samt att kommunens krisledningsorganisation ska startas upp.   

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens presidium samt tre nämndordföranden och 
kommunstyrelsens ordförande är tillika krisledningsnämndens ordförande.   

Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden och har även det operativa 
ansvaret. I ledningsgruppen ingår: kommundirektör tillika beslutsfattare (ger ett inriktningsbeslut), 
stabschef, kommunikatör, dokumentatör, berörda förvaltningschefer, stabsstödsfunktioner,  
säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare, räddningschef samt andra berörda personer adjungeras 
efter behov. Förvaltningen är till största delen ett stabsorgan till övriga förvaltningar.  Öckerö 
kommun har en central krisledningsplan. 

Vad gäller tillgång till personal har personalavdelningen ett datoriserat personal- och lönesystem ur 
vilket det går att ta fram aktuella uppgifter.   

Kommundirektören har befogenhet att återkalla semesterledig personal, samt förändra 
tjänstgöringen för inkallad personal efter påkallat behov. Det kan bli aktuellt att omfördela personal 
från verksamhet som är nedprioriterad. Nyligen pensionerad personal kan bli aktuellt att åter kalla 
in.  

Det är viktigt att bestämmelser finns för hur kommunen hanterar personal som insjuknar i tjänsten. 
Personalavdelningen ansvarar för att bestämmelser finns.  
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Initiala åtgärder inför en eventuell smittspridning  
Krisledningen samlas så tidigt som möjligt i en bedömningsgrupp där verksamhetschefer 
adjungeras. Beslut som bör tas i beaktande inledningsvis:  

• Omvärldsbevakning ska ske kontinuerligt.  

• Kommunen ska deltaga i samverkanskonferenser med länsstyrelsen, VGR och smittskydd 
eventuellt även med grannkommuner.  

• Kommunen ska omgående aktivera rutiner för maginfluensa.  

• Lägesbilder ska regelbundet delas med berörda.  

• Kommunikation ska ske med allmänhet samt med kommunens personal (via webb eller 
informationsmöte).  

• Beakta behov av att förändra regler/rutiner för besökande till kommunens verksamheter.  

• Inventera smittskyddskompetens i kommunen alternativt anlita externt stöd.  

• Beakta reserestriktioner kopplat till tjänsteresor för kommunens anställda.  

• Det är viktigt att vara tydlig med hänvisning till trovärdiga källor och motverka ryktesspridning 
och social oro.  

• Om det finns risk att personal är smittad ska en kontaktväg upprättas via HR/personal för att 
kunna fatta beslut om att personer ska arbeta hemifrån eller andra åtgärder.  

• Beakta behov av att ställa in offentliga arrangemang i kommunens regi eller stänga viss typ av 
verksamhet.  

• Kontakta Öckerö fastigheter AB för att inventera eventuella evakueringsbostäder att hyra.  

• Vem har ansvar om det förekommer smittade i kommunen som inte själva har förmåga eller 
anhöriga som kan vara behjälplig med att göra ärenden, ex handla mat, mediciner eller 
omhänderta andra viktiga ärenden? Kan kommunen bistå? Vilken verksamhet ska ombesörja 
det?  

• Se över de kommunala rutinerna kring bland annat: sophanteringen, mathanteringen, 
städrutiner, besöksrutiner kring kommunala verksamheter mm.   

Symtom och smittspridning  
Vanliga tecken på infektion är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta som får virus blir inte 
allvarligt sjuka, men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Virus kan 
även smitta genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad 
droppsmitta.  
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Allmänna hygientips  
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller 
ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.  

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. 
Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.  

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i 
din omgivning eller från att förorena dina händer.  

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där 
du är nära andra.  

Socialtjänsten  
Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet i olika 
åldrar och situationer. Större delen av verksamheten är lagreglerad. Inom socialförvaltningens 
verksamhet finns gemensamma utgångspunkter för den samhällsviktiga vården.  

I socialförvaltningens krisplan anges att vid extraordinära händelser skall socialtjänsten så långt som 
möjligt leda och organisera arbetet så att socialtjänstlagens intentioner efterlevs, särskilt med 
hänsyn till kommunens yttersta ansvar. Det uppges också att den lagstadgade verksamheten inom 
individ och familjeomsorgen samt äldre och handikappomsorgen prioriteras.  

Samordning, prioritering och omprioritering av uppgifter förändras efter hand. Om en verksamhet, 
eller del av den, nedprioriteras, krävs särskilda beslut.  

Information  
Samordning av information och insamling av rapporteringsskyldiga uppgifter förbereds.  

Personalförsörjning   
Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt 
som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott.  

Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och 
planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.   

För att minimera risken för smittspridning och säkra personalförsörjningen kan det innebära att 
arbetsgivaren behöver fatta snabba beslut om exempelvis arbete hemifrån, återkallande av påbörjad 
semester och eller beordra övertid. Personalen som utför arbetsuppgifterna behöver kunna arbeta 
under så säkra förhållanden som möjligt, även under rådande pandemi. Det är därför viktigt att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper enligt rutin.  

De möjligheter som arbetsgivaren har, som att ändra scheman och ta ut övertid m.m. för sin 
personal, är lösningar som måste tillämpas ansvarsfullt. För att inte riskera överansträngning och 
ohälsa bör arbetsmiljöbedömningar ske fortlöpande. Det finns därför anledning att söka 
samförstånd i mesta möjliga mån med berörda fackliga organisationer om tilltänkta åtgärder och att 
hålla skyddsombud löpande informerade. 
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Arbetsgivaren har genom kollektivavtal och lagstiftning möjlighet att förstärka resurser och 
bemanning.  

Arbetsgivaren kan, med stöd av Allmänna bestämmelser (AB) § 6, beordra en arbetstagare att 
vikariera för en annan arbetstagare, s.k. vikariatsförordnande. Arbetsgivaren kan på så sätt ge 
arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i det ordinarie 
anställningsavtalet. I arbetstagarens skyldigheter ingår även att byta schema eller förskjuta 
arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid, dvs. arbeta övertid och mertid, samt skyldigheten 
att fullgöra jour och beredskap. Arbetsgivaren kan också beordra arbetstagare som normalt sett inte 
arbetar natt att arbeta enstaka nätter genom att antingen förskjuta arbetstiden eller genom vikariat. 
Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till om arbetstagaren i ett visst fall har giltigt skäl att säga nej. 
Arbetsgivaren har också möjlighet att med stöd av kollektivavtal (AB § 10) stänga av person med 
misstänkt smitta från arbetet. Medarbetaren behåller då sin lön och står formellt till arbetsgivarens 
förfogande om andra arbetsuppgifter kan utföras som inte innebär risk för smitta. HR-enheten ska 
alltid kontaktas för stöd och rådgivning angående bemanning eller om avstängning av medarbetare 
blir aktuellt. 

Vårdutrustning 
Det uppkommer behov av särskild vårdutrustning i större skala till personal. Utrustning kan vara 
skyddsglasögon, skyddsvisir, skyddsrock, skyddsförkläde, tvål, vatten, handsprit, munskydd samt 
handskar. Använd rikligt med desinfektionsmedel.  

Samverkan  
Samverkan med andra vårdgivare kommer att ha en framträdande roll.  

Psykosocialt stöd  
Psykosocialt stöd åt drabbade och deras närstående kan komma att behövas. POSOM-gruppen 
(psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) kan komma att aktiveras.  

Läkemedel  
Läkemedel för behandling (vaccin och antiviraler) kommer huvudsakligen att baseras på kunskaper 
om befolkningen och deras åldersstruktur i olika delar av landet. Dessa läkemedel kommer att 
förskrivas av läkare via öppen eller sluten vård.   

Distributionen av läkemedlet planeras ske i ett samarbete mellan smittskyddsläkare, arbetsgivare 
och företagshälsovård enligt riktlinjer som är under utarbetande.    

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är kommunens kontaktperson avseende vaccin och antivirala 
läkemedel. Planering och genomförande av vaccinationer och antivirala läkemedel sker enligt 
smittskyddsläkarens direktiv.  
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Vaccinanvändning (om det finns något vaccin)  
För att få uppnå en skyddande immunitet behövs troligen två vaccindoser, med intervall på 
åtminstone några veckor.  

Tillgången på vaccin kan komma att bli begränsad och därför ska målen med vaccinationen 
inledningsvis vara att:  

• skydda de som löper störst risk för allvarliga komplikationer och hög dödlighet till följd av den 
pandemiska influensan  

• upprätthålla en god hälso- och sjukvård, övrig samhällsviktig verksamhet och effektiv 
bekämpning av pandemin  

• förhindra spridning av influensan till medicinska riskgrupper  

• skydda de grupper i befolkningen som visat sig löpa störst risk för insjuknande.   
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Utbildning  

Förskoleverksamhet och skola  
Grundskolan och förskoleverksamheten är prioriterade områden enligt Skollagen.  

Om barn/elever blir sjuka kan det bli aktuellt att stänga skolor, förskolor och/eller familjedaghem. 
Eventuellt kan verksamheten centraliseras till en eller ett par skolor/förskolor/fritidsverksamhet i 
kommunen och personal omfördelas. Det är rektor i samråd med skolchef som i normal verksamhet 
beslutar om stängning av skola. När det gäller grundskolan ska den garanterade undervisningstiden 
beaktas d v s förlorad skoltid ska tas igen vid senare tillfälle. Öckerö kommun följer direktiven och 
råd från beslutande myndigheter.   

Ökat behov av personal i annan verksamhet kan göra att fler barnomsorgsplatser än normalt behöver 
finnas under en period. Detta kan lösas genom att andra lokaler än de som normalt används tas i 
anspråk och personal kan tas in t ex genom omfördelning av befintlig personal inom förvaltningen 
eller att de som ej har full tjänst går in och arbetar mer, personer från vikarielistan kan arbeta, 
tillfälliga dagbarnvårdare anställas eller annan personal tas in för arbete på förskolor.  

Det kan också bli så att skol/förskolepersonal kan behöva tjänstgöra i annan verksamhet i 
kommunen. Det kan bli aktuellt att förstärka hemundervisningen under en pandemi.  

I första hand ska den uppkomna situationen lösas inom förvaltningen eller kommunen och i andra 
hand ska hjälp sökas utifrån t ex från frivilliga organisationer, företag etc. Samtliga förvaltningar har 
en egen pandemiplan som kommer träda i kraft.  

Skolkök och livsmedel  
De verksamheter som prioriteras och är igång måste ha tillgång till mat. Mat kan behöva tillagas på 
andra ställen än de som vanligtvis används och befintliga tillagningskök kan behöva utnyttjas mer 
än normalt. Personal kan behöva omfördelas dit de behövs bäst. Högre hygieniska krav kan behöva 
ställas på mathanteringen vid en pandemi, både när det gäller anskaffning, förvaring, tillagning och 
transporter.   
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Kommunalteknisk försörjning  
Öckerö kommun får sin vattenförsörjning från Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Nödvattenplan 
finns inom kommunens beredskapsplaner.  

Avlopp  
Omhändertagande av spillvatten görs vid det kommunala reningsverket. Smittspridning via 
spillvattnet kan vara en möjlig risk. En annan belastning kan bli slamhanteringen från verket.   

Avfallsanläggningar  
Renhållningen utgör en av de centrala funktionerna för att förebygga och förhindra en pandemi. 
Extra resurser kommer att krävas redan vid minsta misstanke om en förestående pandemi.   

I Öckerö kommun finns verksamma avfallsanläggningar, Kärrsviks ÅVC, Björkö ÅVC och ett antal 
små ÅVC på Knippla, Hyppeln samt Rörö kommer att belastas hårdare då transporterna från 
samhället kommer att öka om personalen som kör sopor till förbränning decimeras. 
Kretsloppsenheten har en beredskapsplan.  

Samhällsbyggnad/Fastighetsenheten  
I Öckerö kommun har LOKO-enheten ansvar för lokalvården i skolor och äldreboende. Vid en 
personalminskning med 25 procent, 50 procent eller 75 procent påverkas städningen av skolor och 
äldreboende. Prioriteringen skall läggas på äldreboende då skolorna inte antas ha full närvaro och 
det får anses att miljön för de äldre är viktigare. Lokalvård och kost har en pandemiplan.  

Elförsörjning  
Elförsörjningen till kommunen sköts av externa distributörer, t ex. Vattenfall samt Ellevio.  

Kommunen har mobila reservelverk för kommunalteknisk försörjning. Dessa räcker emellertid inte 
till om det blir ett långvarigt elbortfall vilket innebär att prioritering av verksamhet blir nödvändig.    

Bygg och miljö  
Bygg och miljöenheten ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, livsmedel, 
avloppsvatten, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänks sprida 
smittsamma sjukdomar. Kommunens ansvar vid ett utbrott är bland annat tillsyn enligt miljöbalken, 
smittskyddslagen och djurskyddslagen.  
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Skydd och säkerhet  
Räddningstjänsten ska prioritera skydd och säkerhet. Målet är att kunna upprätthålla samma nivå 
på beredskapen, men att viss verksamhet, som t.ex. utbildning och långsiktigt förebyggande arbete, 
prioriteras ner under pandemin. Även om pandemin kan innebära att den tillgängliga 
räddningstjänstpersonalen reduceras finns förutsättning för viss beredskap.   

Osäkerhet och oro bland allmänheten kan förorsaka ett beteende som kan medföra ökat behov av 
säkerhetsåtgärder för kommunala verksamheter. Räddningstjänstens kompetens är viktig vid 
prioritering av vilka åtgärder som bör vidtas vid extraordinära händelser som en pandemi. 
Räddningstjänsten har en kris- och beredskapsplan.  

Vatten- och avloppsförsörjning  
En pandemi kan leda till störningar i vattenförsörjningen och kan kräva ökat stöd från 
räddningstjänsten. VA-enheten har en pandemiplan.  

Renhållning  
Driften av kommunens avfallshantering samt funktionen vid enskilda avlopp behöver 
säkerhetsställas för att inte skapa andra smittor. Minskning i personella resurser på grund av 
pandemi kan innebära glesare intervall av slamtömning och sophämtning. Miljöenhetens uppgift är 
att bevaka och ingripa med stöd av miljöbalken så att inte olägenheter för människors hälsa uppstår.   

Livsmedel  
Livsmedelsproduktion är av väsentlig betydelse för kommuninvånarnas liv och hälsa och måste 
prioriteras vid en pandemi. I kommunen finns inga  livsmedelsproducerande verksamheter, utan de 
flesta livsmedelsanläggningar är små privata matställen. Att enskilda matserveringar tvingas stänga 
under en pandemi är ofrånkomligt, men får ingen större påverkan, vare sig samhällsekonomiskt eller 
för den enskilde kommuninvånaren.  

Den kommunala livsmedelsförsörjningen är helt beroende av vilka kommunala verksamheter som 
bedrivs vid en pandemi. Mat måste produceras eller levereras till kök vid förskolor, skolor, vårdhem 
o. dyl., där verksamhet bedrivs. Det troliga scenariot är att de små köksenheterna ersätts av skolornas 
och vårdhemmens kök vid reducerad personalstyrka. Det kan i dessa fall ställas större krav på 
mathanteringen p.g.a. ökad transporttid av producerad mat. Det innebär något större 
livsmedelshygienisk risk som måste beaktas vid planering.   

Livsmedelshanteringen i butiker och matserveringar behöver anpassas efter rådande 
omständigheter. Sortimentet och bredden på livsmedelsutbudet kan behöva reduceras.  Därför är 
det viktigt att livsmedelskontrollen upprätthålls.   

Ventilationsanläggningar  
Ventilationsanläggningar ska fungera i byggnader med viktiga samhällsfunktioner, såsom 
exempelvis vårdcentralen, kommunhuset, räddningstjänstens lokaler, skolor/förskolor, vårdhem 
och LSS-boenden.   
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Kultur- och fritid är ingen obligatorisk verksamhet och det är enbart bibliotekslagen som styr (utöver 
kommunallagen och förvaltningslagen). Därför är det upp till förvaltningen om den ordinarie 
verksamheten ska fortsätta eller om personal och lokaler ska koncentreras till den centrala 
krisledningen. Kultur och fritid har en pandemiplan.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan erbjuda följande resurser:  

• kännedom om lokaler (idrottslokaler, bibliotek, vandrarhem)  

• rikt nät av föreningskontakter  

• Kommunikation och krisledningsresurs  

• Evenemang  

Information vid en pandemi  
När en pandemi bryter ut kommer Socialstyrelsen, övriga nationella myndigheter med ansvar för 
pandemiberedskapen och landsting att sprida information till allmänheten om smittan och dess 
symptom. Då kommer råd att ges för hur man kan undvika smitta och vad man ska göra när man 
själv eller någon anhörig blir sjuk. Hälso- och sjukvården samt kommunerna kommer att få särskild 
information om vad som är viktigt för deras verksamhet.    

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommunicerar via en webbaserad nationell 
krisportal (Krisinformation.se). Den kommer att användas vid en pandemi för att hjälpa allmänhet, 
journalister m.fl. att hitta relevant information.    

Varje myndighet, kommun, övriga offentliga aktörer och andra verksamhetsansvariga ska kunna ge 
information om eventuella förändringar i sin service, om de förutsättningar som gäller och råd till 
berörda.    

Kommunens hantering av intern och extern information vid en pandemi ska följa kommunens plan 
för kriskommunikation som finns som bilaga till plan för hantering av extraordinära händelser.   
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Kommunikationsplan för pandemier 
Kommunikationsplanen behöver anpassas beroende på de specifika förutsättningar som finns för 
respektive pandemi. Kommunikationsplanen för pandemier är en komplettering till den plan för 
kriskommunikation som finns i dokumentet ”Central krisledningsplan”.  

Kommunikation vid en pandemi 
Kommunikationen ska utgå ifrån vilken roll kommunen har i arbetet med pandemin, vilken 
beredskap kommunen har och vilka åtgärder som görs eller planeras. Vid en pandemi är det viktigt 
att all kommunikation är öppen och transparent. Öckerö kommun bör alltid kommunicera så 
transparent som möjligt men samtidigt värna om integritet och patientsekretess. 

Avgränsningar   
Kommunikation kan inte lösa eventuella utmaningar som verksamheterna står inför. 
Kommunikation är ett verktyg för att verksamheterna ska nå sina uppsatta mål. 

Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys behöver göras för respektive pandemi. Analysen bör ske löpande under perioden 
som pandemin pågår.  

Talespersoner 
Det ska finnas en eller flera talespersoner för pandemin. Det går att utse en talesperson för hela 
pandemin för Öckerö kommuns räkning alternativt flera talespersoner uppdelat per förvaltning eller 
verksamhet. Talesperson utses beroende på pandemins beröringsområde. Det går även att använda 
sig av interna kontaktpersoner för förvaltningar eller verksamheter. Då har kommunikation den 
samordnande funktionen vid frågor från media eller allmänhet.  

Övergripande kommunikationsmål   

• Vara en samlingsplats för information om vad Öckerö kommun gör. 

• Vara en samlingsplats för information om vad som gäller i Öckerö kommun. 

• Vara en källa dit invånare vänder sig och/eller hänvisar till vid oklarheter som berör 
kommunens verksamheter.  

• Skapa kännedom om pandemin och vad en pandemi är.  

• Skapa kännedom hur du ska bete dig för att undvika att bidra till smittspridning och för att 
minska risken för att bli smittad.  

• Skapa kännedom om hur du går tillväga vid misstänkt smitta.  

• Skapa kännedom om eventuellt vaccin och hur du kan få ta del av det.  

• Skapa kännedom om bekräftade och säkerställda källor för korrekt information. 

• Skapa kännedom om vilken aktör som står för vilken information.   
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• Skapa kännedom om rekommendationer och råd vid rådande pandemi.  

• Skapa kännedom om det arbete som pågår för att minska risken för smittspridning.  

• Ge samstämmig, korrekt, öppen, tydlig, saklig och snabb information.  

• Ge riktad information till särskilda berörda grupper som riskgrupper och/eller yrkesgrupper. 

Strategier för att nå kommunikationsmålen 
För att nå de övergripande kommunikationsmålen är samordning det viktigaste ledordet. Det gör att 
risken för desinformation eller felaktig information minskar. Vid kommunikation från eller 
tillsammans med regionala eller nationella aktörer, avvakta alltid tills bekräftad information 
kommunicerats från källan. Se nedan för strategier:   

• Samordning med talespersoner alternativt kontaktpersoner för pandemin innan information 
går ut internt och externt.  

• Vid behov av information som ska gå ut både internt och externt ska kommunikation till 
medarbetare gå via chefer eller intranät före kommunikation går ut externt.   

• Samordna Öckerö kommuns budskap med budskap som går ut regionalt från Länsstyrelsen 
eller Västra Götalandsregionen.  

• Samordna Öckerö kommuns budskap med budskap som går ut nationellt från ansvariga 
myndigheter. 

Målgrupper 
Interna målgrupper 

• förvaltningschefer 

• verksamhetschefer 

• enhetschefer 

• medarbetare.  

Externa målgrupper 

• invånare  

• invånare i riskgrupper  

• invånare som inte nås av ordinarie kanaler (till exempel personer som inte använder sig av 
webb eller sociala medier) 

• vårdnadshavare i förskolor och skolor 

• anhöriga till brukare  

• besökare till Öckerö kommun.  
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Kommunikationskanaler  
Beroende på pandemins omfattning kan det finnas behov av att använda andra 
kommunikationskanaler än de ordinarie. Det kan till exempel finnas behov av att gå ut med 
information till specifika målgrupper. Nedan listas några alternativ på kommunikationskanaler, 
internt och externt. 

Internt 

• Kommunens intranät, o:net; via nyheter, driftmeddelande eller informationssida.  

• Mejl till alla anställda alternativt berörda medarbetare.  

• Information från och till chefer.  

• Utskick via sms. 

Externt  

• Kommunens webbplats, ockero.se, med kortadress. 

• Kommunens sociala medier. 

• Kommunservice.  

• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. 

• Media.  

När de ordinarie kanaler inte räcker till 

• Annonser i lokala tidningar.  

• Information i lokal radio, Radio Öckerö. 

• Information via medarbetare till invånare, till exempel på olika språk. 

• Utskick via sms eller brev. 

Informations/kommunikationsansvar  
Kommunikationsansvaret ligger hos respektive verksamhet. Kommunikatör bidrar med att planera, 
genomföra och följa upp kommunikationsplan och kommunikationsaktiviteter. Kommunikatör 
stöttar verksamheterna vid behov med text, bilder, grafiskt material och annat material.  

Webbplatser/Telefontjänster 
Följande webbplatser går att hänvisa till för uppdaterad, bekräftad och säkerställd information vid 
en pandemi: socialstyrelsen.se, folkhälsomyndigheten.se, krisinformation.se eller 1177.se.  

För allmän information via telefon, 113 13. 
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Medborgarlöfte 2021 
 

Förslag till beslut 
Medborgarlöfte 2021 för Öckerö kommun antas.   
 
Ärendet (sammanfattning) 
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan 
mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam 
lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt 
förtroende för polis och kommun. 
Kopplat till medborgarlöftet finns en beskrivning av vilka insatser och aktiviteter 
som ska genomföras av kommunen och polisen under det kommande året.  
Medborgarlöftet 2021 sträcker sig under tre år med årlig avstämning för eventuella 
justeringar. Framöver är målet att utöka samverkan med ytterligare aktörer. 
 
Beredning 
Under oktober månad 2020 genomfördes medborgardialoger för att ge underlag till 
nytt medborgarlöfte 2021. Representanter för folkhälsa, polis, gatuenheten, 
båttrafiken och trafikverket fanns på plats under två tillfällen på Björkö och Hönö 
där invånare fick ställa frågor och fylla i en enkät om trygghet. Samma enkät fanns 
även under september-oktober i digital form på kommunens hemsida. Sammanlagt 
inkom cirka 400 enkätsvar. 
Sammanställningen av enkätsvaren visar att trafiken fortsatt är det som mest skapar 
otrygghet för kommunens invånare. Vårdslöshet i trafiken, brister i användning av 
hjälmar samt trimning av mopeder var några av de saker som framkom. Det 
framkom även att merparten som svarade på enkäten önskar en större polisiär 
närvaro i kommunen, under dygnets alla timmar. 
Enkäten innehöll även en fråga om situationen kring påsk. Här har invånarna 
delade åsikter, där några anser att det är en trevlig tradition medan några upplever 
mycket otrygghet och väljer att stanna inomhus eller lämna kommunen under påsk. 
Det ser också olika ut på öarna, där Hönö och Öckerö sticker ut som mer otrygga 
under påsken och det föregående ”grankriget”.  
 



 
 

 

Dock ska påpekas att majoriteten känner sig trygga i kommunen. Men för att öka 
tryggheten kommer 2021 års medborgarlöfte att fokusera på åtgärder kring trafik 
och utemiljö. 
Medborgarlöfte 2021 innehåller följande aktiviteter med huvudansvarig inom 
parentes: 
 
För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2021:  
 
•Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst 
trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning  
(Polis) 
•Polis medverkar vid Öckerö Pride och Hönökonferensen.  
 (Polis)  
•Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik  
(Nämnda aktörer) 
•Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö 
(Öckerö kommun, Trafikverket) 
•Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och 
undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas  
(Öckerö kommun) 
•Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom utbildnings och 
informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. 
Utbildning såsom MSB:s webbutbildning i Civilt försvar och Totalförsvar, NTF 
angående hjälmanvändning, trafiknykterhet, reflexanvändning mm. 
Informationsinsats angående betydelsen av att anmäla brott.  
(Öckerö kommun) 
 
Ekonomi 
Arbetet för att uppfylla medborgarlöfte ingår i löpande verksamhet. 50 000 är 
budgeterat från folkhälsomedel för att möjliggöra olika insatser. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Expediering av beslut 
Polisen, lokalpolisområde Hisingen 
Trafikverket 
Färjerederiet Hönöleden, Björköleden samt Nordöleden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunikatör 
Samhällsbyggnadschef 



 
 

 

Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannjé Brocker 
 
Titel 
Tf Kommundirektör 
 
Datum 
 
Namnförtydligande 
Johannes Wallgren 
 
Titel 
Samhällsbyggnadschef 
 
Datum  
 



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 2020-12-23 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

Handläggare: Torben Ferm 

Ärende: Lokalresursplan 2020-2040 

Diarienummer: SB 0123/18 

Lokalresursplan 2020-2040 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Lokalresursplan 2020-2040 antas.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2019-12-03 en lokalresursplan som presenterar 
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med 
år 2040. Lokalresursplanen ska uppdateras årligen och följas upp i 
kommunstyrelsen. Efter återremiss vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-
02 har justeringar rörande ny organisation och språkliga detaljer genomförts i 
planen. 

Beredning 
Uppdateringen innebär bland annat att en ny befolkningsprognos arbetats in i 
planen och att inaktuell data justerats. Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö 
kommun 2020 och bygger bland annat på kommunens strategiska bedömning av 
hur många bostäder som kan komma att färdigställas de närmaste åren i form 
flerbostadshus och småhus samt tidigare in- och utflyttning och beräknad 
fruktsamhetsnivå.  

Uppdateringen innebär också att lokalstrategen sammankallat kommundirektör, 
samhällsbyggnadschef och ekonomichef och respektive förvaltningschef och ÖFAB 
en gång per termin för lokalrevision. Kommundirektören leder arbetet. 
Samhällsbyggnads-verksamheten 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.  

Ekonomi 
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 september 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 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Lokalresursplanen lutar sig bland annat mot socialtjänstlagen och skollagen och 
bygger på att kommunala lokaler ska stödja jämställdhet, mångfald, individens fri- 
och rättigheter och erbjuda trygga boenden, utmanande skolor och rik fritid för 
kommunens invånare. 

Barnperspektiv 
Lokalresursplanen domineras av insatser inom skola och förskola. Där beskrivs hur 
kommunen genom långsiktig strategisk planering och tydliga beslut omformar 
skolan i Öckerö kommun. Det har tydligt satt barn och ungdomars bästa i främsta 
rummet och förändrat deras situation till det bättre. 

Beslutsbehörighet 
Beslut fattas i kommunstyrelsen.

Bedömning 
Kommunstyrelsen bör anta uppdaterad Lokalresursplan 2020-2040. 

Expediering av beslut 
-

Bilagor 
Lokalresursplan 2020-2040 

Underskrift 

Anna Dannjér Brocker Johannes Wallgren 
Tf kommundirektör  Samhällsbyggnadschef 

Datum Datum 
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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 september 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. 



5 
 

 
Bild: Lokalförsörjningsprocessen 
 
Länk till processbeskrivning:  
http://kvalitetsstegenks.ockero.se/#/model=a9b7cbf6-b9c6-4d50-990f-cd61b8ca5ca3 
 

 

2. Befolkningsprognos 
 
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste decenniet varit ca 47 personer per år. 

Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott. 2019 minskade dock kommunens befolkning ned till 

12 916 och prognoser visar att befolkningstillväxten går långsammare än vad som bedömts tidigare. 

Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö kommun 2020 och bygger bland annat på kommunens 

strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma att färdigställas de närmaste åren i form 

flerbostadshus och småhus samt tidigare in- och utflyttning och beräknad fruktsamhetsnivå. Det 

innebär att antalet barn i förskola och skola minskar och andelen äldre ökar. Hela den beräknade 

befolkningsökningen om 339 invånare fram till 2030 består av invånare över 65 år. Den totala 

befolkningen uppskattas till 13 255 personer 2030. 

I Öckerö kommun är medelåldern 44,7 år vilket är betydligt högre än riket (41,3). 25% av invånarna är 

över 65 år, jämfört med 20% i riket. Andelen äldre kommer att öka och 2030 är cirka 3 960 personer, 

eller 30 procent, av befolkningen äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år 2019 

till 1 368 personer 2030. 

 
 
Diagram: Befolkningsutvecklingen Öckerö kommun 2010-2030, SCB 2020 
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är ändamålsenliga och 

i gott skick. 

Kaprifolen 

förskola   

Lokalerna är 

nyrenoverade invändigt 

och utvändigt. 

Lokalerna är 

ändamålsenliga. 

Förskoleverksamheten 

flyttar till Hedens nya 

förskola 2020. 

Fastighetsägaren 

utreder nytt 

användningsområde 

för lokalen. 

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. 

Förstudie av 

renovering och 

tillbyggnad 2022 

uppdateras utifrån nya 

förutsättningar 

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 2021. 

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 200 Blomab 

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 används också 

vid olika typer av 

evenemang. 

Ombyggda och 

renoverade lokaler 

2019 

647 ÖFAB 

Fritidsgård Verksamhet som bidrar 

till en rik fritid för unga 

i kommunen, 

Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 

ändamålsenliga 

lokaler 

450 ÖFAB 
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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 

Aktivitetslägenhet 

Hedens By 15 

 

Aktivitetslägenhet för olika målgrupper inom 

IFO och funktionsstöd. Gruppaktiviteter 

Lokaler ändamålsenliga  ÖFAB 

Hedens By servicehus Korttidsboende 8 platser (ej i drift). 

Dagrehabilitering, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, daglig verksamhet FH, 

Simbassäng, administration. 

Behandlingsenhet och bemanningsservice och 

boendestöd samt enhetschefer IFO/FH. Även 

omklädning och personalutrymme.  

Lokaler ändamålsenliga 1268 ÖFAB 

Hedens By servicehus Äldreomsorgens korttidsavdelning. Tillfälligt 

omställd till boende för nyanlända 

Nyrenoverad. Normalt 

underhåll 

 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 

Öckerö hemtjänst Hemtjänstlokal Öckerö Hälsö antal personal 6 

st. 1 toalett och kök i en av Solhöjden 

seniorlägenheter 

Tillfällig ersättning på grund av Covid 19 är 

Klippan på Solhöjden Norra 2020 

Personallokal ej 

ändamålsenlig. Lokal 

för liten. 

Behovsbeskrivning 

finns. 

 ÖFAB 

Hönö hemtjänst Hedens By Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Smörblomsvägen 8 Hemtjänstlokal Björkö Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Etableringsenheten 

Valenvägen 9 

Björnhuvudsvägen 33 

Norgårdsvägen 4 

Brattevägen 34 

Strandlyckan, 

Strandvägen 18  

Boendelösningar för nyanlända i äldre 

bostadshus och moduler 

 
 

Kompletterande 

lösningar utreds 

 ÖFAB 

     

Arbetsmarknadsenheten 

kontor Lammholmen 

Arbetsmarknadsenheten Normalt underhåll 324 ÖFAB 
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Fritidsbank  Utlåning av sport- och 

fritidsutrustning till 

kommunens invånare. Ligger i 

ishallen 

 - 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. Ingår i 

översyn av Kommunhuset 

Fas 2. Förstudie av nytt 

trapphus med hiss för 

ökad  tillgänglighet 

genomförd. 

 

1451 ÖFAB 

Öckerö Fastigheter 

Huvudkontor 

Kontor, lager, garage 

 

Normalt underhåll  ÖFAB 

Vaktstuga  

Färjeläge Öckerö 

 

Nybyggd kaj och 

personalutrymme 

Normalt underhåll  Öckerö Kommun 

 

Tabell: Status lokaler i Kommunstyrelsens verksamhet 
 

 

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 ändrat sig förhållandevis lite över tid. 

Anläggningsbestånd 

Kommunstyrelsens anläggningar är lokaliserade i huvudsak till Centralförrådet, Hönö Pinan 

avloppsreningsverk, Öckerö gamla färjeläge, Kärrsvik ÅVC och Prästängens idrottsplats. Två stora 

utvecklingsprojekt av kommunala anläggningar pågår. Det är dels en utbyggnad av kommunens 

avloppsreningsverk och dels en framtida flytt av återvinningscentralen i Kärrsvik. 

Anläggningsprojekten har egna projektplaner och redovisas inte Lokalresursplanen. 

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 

Översyn och åtgärdsplan enligt Fas 1 är nu genomförd. Det har bland annat inneburit fuktsäkrande 
insatser från fastighetsägaren, inventering av anställdas upplevelser av sin arbetsplats, utflytt och 
omflyttningar inom huset. En utvecklingsgrupp under ledning av samhällbyggnadschefen kommer att 
gå vidare med Fas 2 som innebär mindre förändringar. Kommunhuset är ursprungligen inte byggt som 
ett aktivitetsbaserat kontor men ansatser har gjorts där man prövat i liten skala. 

Kommunens centralarkiv ligger i kommunhusets källare. Det uppfyller inte kraven enligt föreskrifter 

och allmänna råd från Riksarkivet författningssamling. En utredning är genomförd som presenterar 

fem olika förslag på hur frågan kan lösas. Frågan hanteras i utvecklingsgruppen. 

Prästängens idrottsplats är en unik anläggning med konstgräsplaner, motionsspår, 

friidrottsmöjligheter, ishall och skatepark och fotbollshall i samarbete mellan kommun, 

idrottsföreningar och Öckerö Fastigheter. Området används flitigt och olika förslag om utbyggnation 

och kompletteringar framförs ofta.  Kultur och Fritidsverksamheten sköter också badstränder och 

lekplatsanläggningar utöver skolgårdar. 
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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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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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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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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 

avloppsreningsverk, Öckerö gamla färjeläge, Kärrsvik ÅVC och Prästängens idrottsplats.  
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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 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 30 

   
   
KS § 277 Dnr SB 123/20  
   
Lokalresursplan 2020-2040 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen antog 2019-12-03 en lokalresursplan som presenterar 
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till 
och med år 2040. Lokalresursplanen ska uppdateras årligen och följas upp i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
Lokalresursplan 2020-2040 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår återremiss med motiveringen att fritid och kulturs 
verksamheter sedan dokumentet skrivits har flyttats till barn- och utbildnings-
förvaltningen, samt att formuleringar innehållande ordet ”vi” gör det svårt att 
avgöra vilka som åsyftas, politik eller förvaltning” 
Kent Lagrell (M) föreslår bifall till Boel Lannes (MP) förslag om återremiss. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Boel Lannes (MP) förslag om återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde, och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras.  
 
 

 



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 2020-12-21 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

Handläggare: Janna Petersson, Torben Ferm, Petter Leyman 

Ärende: Revidering Bostadsförsörjningsprogram 

Diarienummer: 0021/20   

Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering 

av kommunens bostadsförsörjningsprogram 

2021-2025 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 antas.

Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866) 
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Nuvarande Bostadsförsörjningsprogram gäller för åren 2015-2020 
och inför 2021 behövs nya underlag gällande bostadsförsörjning, inte bara för att 
tidsperioden når sitt slut utan också för att förutsättningarna förändrats med tiden. 

Beredning 
Arbetet har bedrivits enligt Öckerö kommuns projektmodell. En styrgrupp 
bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef och ekonomichef har 
formulerat uppdraget till en projektgrupp. Projektgruppen består av planarkitekt, 
samhällsplanerare, lokalstrateg, enhetschef socialkontoret och VD för Öckerö 
Fastigheter. Projektgruppen har kontinuerligt haft projektmöten. Projektgruppen 
har utöver projektmöten genomfört 3 workshops med en referensgrupp bestående 
av en representant från varje politiskt parti. Efter godkännande från styrgrupp och 
referensgrupp har det nya Bostadsförsörjningsprogrammet skickats på remiss till 
Länsstyrelsen, Göteborgsregionen och Öckerö Fastigheter.  

Revidering av nuvarande program 

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet har medfört en del ändringar i 
förhållande till nuvarande program. Det reviderade programmets uppbyggnad, 
med enspaltstext och luftigare layout, medför att dokumentet innehåller betydligt 
fler 



sidor.  
Det kan därför uppfattas som att det reviderade programmet är mer omfattande, 
men innehållsmässigt är de båda dokumenten relativt lika.  

Den övergripande och mest tydliga förändringen syns annars i det reviderade 
programmets disposition och struktur. Denna förändring är primärt avsedd att öka 
dokumentets tydlighet och läsbarhet. Den är också ämnad att lyfta fram och 
prioritera programmets ingående strategier och riktlinjer, vilka projektgruppen 
anser är centrala i dokumentet. Detta medför bland annat att avsnittet rörande 
strategier och riktlinjer placeras först i det reviderade programmet, medan det i 
nuvarande program istället utgör de sista två kapitlen. Antalet strategier har också 
utökats och är i det reviderade programmet åtta, medan de i nuvarande program är 
fem. Som redan nämnts är innehållet i reviderat respektive nuvarande program i 
övrigt relativt likvärdigt, med identiska eller snarlika kapitel- och avsnittsrubriker. 
Skillnaden är att kapitelordningen i viss mån ändrats samt att några avsnitt flyttats 
till andra kapitel där det bedömts bidra till tydligheten.  

En annan viktig förändring är att redovisningar gällande faktiska detaljplaner och 
möjlig byggnation av bostäder kopplade till dessa har lyfts ut. Anledningen är att 
beräkningsgrunden för sådant referensmaterial relativt snabbt kan förändras och 
därför riskerar att bli missvisande. Delvis beror detta på att kommunens 
planprioriteringslista och bostadsförsörjningsprogrammet inte aktualiseras med 
samma intervaller, men också eftersom inte alla detaljplaner kommer till stånd 
respektive bebyggs i den utsträckning som planerats.  

Statistik, diagram och tabeller som ingår i nuvarande program har bland annat 
uppdaterats med senaste prognosen från SCB. Undantaget är, vilket nämns ovan, 
bilagan i nuvarande program som visar pågående exploatering samt möjlig 
byggnation i pågående eller kommande detaljplanearbete. 

Sammanfattning av remissyttranden 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens övergripande bedömning är att Öckerö kommuns förslag till 
riktlinjer för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Av yttrandet framgår också att 
Bostadsförsörjningsprogrammet är överskådligt, har en logisk struktur och i stor 
utsträckning beskriver de utmaningar kommunen behöver arbeta med för att kunna 
ta sitt bostadsförsörjningsansvar. 

Länsstyrelsen föreslår att dokumentet kan utvecklas kring hur programmets 
strategier och riktlinjer ska genomföras, vem som har ansvar för olika delar av 
genomförandet samt hur kommunen följer upp att rätt effekter uppstår. 
Länsstyrelsen menar också att allmännyttans roll i bostadsförsörjningsarbetet kan 
utvecklas i dokumentet, speciellt utifrån hur det allmännyttiga bostadsbolaget kan 
tillgodose de behov av hyresrätter och bostäder för grupper med särskilda behov 
som omnämns. 



Länsstyrelsen anser vidare att det bör förtydligas hur kunskap har samlats in kring 
specifika gruppers bostadsbehov och vilka delar av kommunens organisation som 
deltagit i arbetet. Här belyses vikten av att tjänstpersoner med kompetens om social 
hållbarhet deltar i arbetet och att bostadsförsörjningsprogrammet kopplas till 
lämpliga mål och strategier som berör sociala frågor. Det föreslås även en utveckling 
av de bostadsbehov som beskrivs för olika utsatta grupper i programmet. 

En del av Länsstyrelsens yttrande tar upp de särskilda utmaningar som Öckerö 
kommun står inför när det gäller en långsiktig bostadsförsörjning i förhållande till 
framkomligheten på väg 155. Det konstateras att frågan behöver hanteras på en 
mellankommunal nivå, men också att Öckerö kommun genom beskrivna strategier i 
översiktsplanen och den framtagna trafikstrategin har goda förutsättningar för en 
hållbar utveckling av bostäder i kommunen. 
Göteborgsregionen  
Göteborgsregionen bedömer att Bostadsförsörjningsprogrammet är välarbetat och 
att kopplingarna mellan behoven på bostadsmarknaden och strategierna för 
bostadsförsörjningen är tydliga. Av yttrandet framgår också att kommunens 
prioritering av hyresrätter och mindre bostäder i flerfamiljshus under 
programperioden svarar väl upp mot strukturbilden och de behov som beskrivs, 
samt att programmet som helhet ligger i linje med gemensamma och relevanta 
regionala styrdokument. 

Göteborgsregionen anser att strategierna som presenteras i programmet mer 
explicit hade kunnat beröra de sociala aspekterna av bostadsförsörjningen och hur 
programmet bidrar till att tillgodose behov hos grupper med särskilda behov. Vidare 
konstateras det att ett utvecklat resonemang kring Öckerö kommuns roll i den 
växande storstadsregionen hade berikat det regionala perspektivet i programmet 
ytterligare.  

Öckerö Fastigheter 
Öckerö Fastigheter anser att Bostadsförsörjningsprogrammet utgör en god grund 
för ramar, strategier och mål för hur utvecklingen skall ske för boende inom 
kommunen. De strategier som presenteras i programmet bedöms vara kärn- och 
verkningsfulla och bolaget vill särskilt lyfta fram vikten att hyresrättsformen 
prioriteras för att skapa en större variation av upplåtelseformer.   

Bolaget lyfter fram vikten av att kombinera programmet med specifika direktiv från 
kommunen såsom ägare till det allmännyttiga bostadsbolaget, där mål och 
förväntningar på bolagets roll bör samverka med andra förutsättningar såsom 
planberedskap, finansieringsmöjligheter och bedömd efterfrågan på bostäder. 

Justering efter remissyttranden 

Ingress 
Tydliggörande av att även en representant från Socialkontoret ingår i 
projektgruppen.  

Kapitel 1 – Inledning 



 Kapitlet kompletteras med en kort beskrivning om att uppföljning och
genomförande av programmets mål, strategier och riktlinjer sker kontinuerligt
genom kommunens verktyg för styrning, ledning och strategisk planering
(Stratsys). Någon ytterligare beskrivning av uppföljning och ansvarsfördelning
har inte gjorts. Detta eftersom arbetet med att genomföra programmets
intentioner bedöms ske kontinuerligt och vara kommunövergripande, där olika
verksamheter måste samarbeta för att uppnå de effekter som avses. En
uppdelning av programmet i specifika ansvarsområden är därmed svår och
riskerar även att skapa en missvisande bild av att vissa verksamheter endast
behöver engagera sig i valda delar.

 Kapitlet kompletteras med en kort beskrivning av hur arbetet med programmet
organiserats samt hur relevant information samlats in.

Kapitel 2 – Strategier och riktlinjer 
Strategiernas antal är oförändrade, men innehållet har kompletterats i de strategier 
som beskriver markfrågor (bl.a. har markanvisning som redskap lagts till). 

Kapitel 7 – Särskilt ansvar för vissa grupper 
Kapitlet har kompletterats och utökats (specifikt avsnitt 7.4 – 7.6). Justeringen 
innebär en tydligare beskrivning och utveckling av de bostadsbehov som beskrivs för 
olika utsatta grupper i programmet. Justeringen innefattar också en beskrivning av 
Öckerö Fastigheters roll när det gäller att tillgodose bostadsbehoven för grupper 
med särskilda behov. 

Ekonomi 
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbetet utförs inom budgetram. 

Bedömning 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt 
bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla 
ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare 
funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål vilket är 
gynnsamt för kommunens utveckling. Ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram är 
till stor nytta, både för kommunen och lokala och regionala aktörer, då det 
förtydligar kommunens avsikter med bostadsutveckling och befolkningsutveckling, 
ger ökade insikter i olika samhällsgruppers bostadsbehov och är ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunens alla verksamheters budgetar genom att visa 
vilken prioritering olika utbyggnadsområden har och ungefär när i tid de väntas 
genomföras. 

Expediering av beslut 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Verksamhetschef Samhällsbyggnad 
ÖFAB 
Göteborgsregionens kommunalförbund

Bilagor 
Remissvar Länsstyrelsen i Västra Götalands län 



Remissvar Verksamhetschef Samhällsbyggnad 
Remissvar Öckerö Fastigheter FAB 

Underskrift 

Anna Dannjér Brocker Johannes Wallgren 
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Uppföljning och genomförande av bostadsförsörjningsprogram-
mets mål, strategier och riktlinjer sker kontinuerligt genom kom-
munens verktyg för styrning, ledning och strategisk planering 
(aktuell plattform vid programmets framtagande är Stratsys).

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har organiserats 
och bedrivits enligt Öckerö kommuns projektmodell. En styr-
grupp bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef 
och ekonomichef har formulerat uppdraget till en projektgrupp. 
Projektgruppen har bestått av representanter från samhälls-
byggnadsverksamheten (planarkitekt, samhällsplanerare och 
lokalstrateg), enhetschef vid Socialkontoret samt VD för Öckerö 
Fastigheter. 

Projektgruppen har kontinuerligt haft projektmöten och utöver 
dessa även genomfört ett antal workshops med en referens-
grupp bestående av en representant från varje politiskt parti. 
Underlag i form av statistik, diagram och tabeller som ingår i 
programmet har bland annat uppdaterats med aktuella progno-
ser från Statistiska Centralbyrån (SCB).

1.1 Lagstiftning

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostads-
försörjningslagen (2000:1383). Den klargör att varje kommun 
ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användning-
en av mark och vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen 
(2010:900). Lagens syfte är att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. 

7
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Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som 
anger kommunens ansvar för den enskildes rätt till bostad samt 
Kommunallagen (81991:900) där kommunens rätt att skapa och 
driva bostadsföretag ingår.

Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid 
planläggningen som ska främja bostadsbyggandet 
och utvecklingen av bostadsbeståndet.  
Det innebär att bostadsförsörjningsprogrammet 
ska styra vad som ska byggas och för vem det ska 
byggas. Planbesked, översiktlig planering och de-
taljplaner avgör var det ska byggas bostäder och 
planprioriteringen avgör när de ska byggas.

1.2 Planeringsförutsättningar

Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till 
kommunens vision och miljömål för att skapa bästa möjliga för-
utsättningar för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå politiskt 
ställda mål kring bostadsbyggandet.

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Öckerö Fastigheter är 
ett värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om 
byggande, upplåtelseform, renovering och hur många lägenheter 
som ska reserveras för till exempel bostadssociala ändamål.

En förutsättning för utveckling av nya bostäder och befolkings-
tillväxt är infrastruktur. Kommunens strategier för att hantera 
de negativa konsekvenserna av bilåkande och skapa förutsätt-
ningar för alternativa färdmedel och lokala arbetstillfällen be-
handlas i kommunens trafikstrategi. 

En annan förutsättning är tillgång till exploateringsbar mark. 
För att lyckas nå målet om goda bostäder för alla måste kom-
munen arbeta aktivt med sin planberedskap och tydligt koppla 
samman översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjningen 
och infrastrukturplanering samt bedriva en aktiv markpolitik. 

8
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Kommunens översiktsplan pekar ut var kommunen anser att bo-
stadsbyggande ska ske. Sammantaget utgör översiktsplanen, tra-
fikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna 
för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i kommunen.

1.3 Syfte

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tydliggöra kommunens 
ambitioner för allmänheten, exploatörer samt för tjänsteperso-
ner och politiker inom den egna organisationen. Programmet 
ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen 
och av de behov som finns under programperioden. 

1.4 Omfattning

Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar samtliga tio bebygg-
da öar inom kommunen.

9
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Kartbild: Öckerö kommun består av de tio bebygg-
da öarna Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, 
Hälsö, Öckerö, Hönö, Fotö, Kalvsund och Grötö.

10
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Inom allt arbete med bostadsplanering ska barn- och jämställd-
hetsperspektivet beaktas. I samband med planering av bostads-
områden ska trygghetsaspekten uppmärksammas, exempelvis 
genom åtgärder rörande den fysiska miljön, trafiksäkerhet och 
övrig utformning.

2.3 Konsekvenser

Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolknings-
tillväxt på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bo-
stadsproduktionen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder 
per år, räknat med 1,8 personer i lägenhetshushåll och 2,3 per-
soner per hushåll i villahushåll. 

Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen 
utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt 
flerbostadshus. Därför ska det i första hand ske 
ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i 
olika storlekar och prislägen. Byggande av högre 
bostadshus ska också underlättas för att möjliggöra 
förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelsefor-
men kan variera men hyresrätter ska prioriteras. 

Enskilt byggande av småhus har historiskt varit en viktig del för 
att trygga bostadsbeståndet i kommunen. En utbyggnad med 
småhus kan fortsatt ske i mindre omfattning genom avstyck-
ning där det är lämpligt samt i anslutning till flerbostadshus. 

Nya områden med uteslutande gruppbyggda enbostadshus bör 
däremot undvikas inom planeringsperioden. Rekommendatio-
nen ska inte ses som ett hinder för planering av alternativa bo-
endeformer, som exempelvis flytande bostäder, där byggnation 
av flerbostadshus av olika skäl kan vara svårt att genomföra.

13
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Fler bostäder ska även kunna skapas genom ombyggnation och 
uppdelning av befintliga enbostadshus eller genom t.ex. inred-
ning av vindar på flerbostadshus. Vid sådan byggnation är det 
viktigt att beakta boendemiljöns standard för att nå det övergri-
pande målet om att alla i kommunen ska ha möjlighet att leva i 
goda bostäder. 

Målet i tidigare bostadsförsörjningsprogram om att utveckla 
trygghets- och/eller seniorboende är fortsatt aktuellt. Denna bo-
endeform kan med fördel integreras i planeringen av kommande 
bostadsområden i syfte att främja blandat boende och minska 
segregation. 

2.4 Detaljplaner

Detaljplaner syftar till att sätta ramarna för en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Framtagan-
det av detaljplaner för bostäder är en viktig förutsättning för 
bostadsförsörjningen inom kommunen och en god planerings-
beredskap behöver upprätthållas för att möjliggöra fortsatt 
byggnation av bostäder. 

Men detaljplaner utgör i sig ingen garanti för en 
önskvärd bostadsförsörjning. Verkligheten är ofta 
sådan att inte alla planer kommer till stånd res-
pektive bebyggs i den utsträckning som planerats. 
Det innebär att en hög planeringsberedskap inte är 
tillräckligt som enda åtgärd för att uppnå bostads-
försörjningsmålet.

Planerade, pågående och redan framtagna detaljplaner möjliggör 
för ett flertal bostäder inom planeringsperioden. Utöver detta till-
kommer bostäder även genom exempelvis avstyckningar och att 
fler lägenheter inryms i befintliga bostadshus. Denna tillkomst av 
bostäder bidrar sporadiskt till kommunens bostadsförsörjning, 
men den är svår att förutse och därför svår att planera för.

14
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Lägenheter i flerbostadshus kan bland annat möjliggöra för den 
åldrande befolkningen att flytta från sina villor till ett tillgäng-
ligt och tryggt boende.  

Utmaningarna för byggandet på Nordöarna ligger framför allt i 
utvecklade kommunikationer och i att säkerställa serviceutbu-
det på öarna. Avfolkning och en åldrande befolkning utgör ock-
så ett potentiellt hinder för en bredare samhällsutveckling.

En fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöarna måste ske pa-
rallellt med en utveckling av infrastrukturen. Eftersom utökade 
biltransporter inte är önskvärda behövs alternativ i form av 
exempelvis persontransporter och trygga parkeringar vid trans-
portnoderna innan ytterligare bebyggelse sker.

2.6.2 De sammanhängande öarna

I de planer som pågår för de sammanhängande öarna finns en 
blandning av olika boendeformer vilket uppfyller målet om ett 
breddat bostadsutbud. Kommunikationerna är förhållandevis 
goda vilket är en förutsättning för åretruntboende. Befolkning-
en på de sammanhängande öarna utgör cirka 80 procent av 
kommunens totala invånarantal och här finns också det största 
serviceutbudet. 

På de sammanhängande öarna finns flera utbyggnadsområden 
med färdiga detaljplaner, men de största utvecklingsplanerna 
finns på öarna Hönö och Öckerö. På Öckerö pågår även ett plan-
arbete som syftar till ett utvecklat centrum som vid full utbygg-
nad bedöms kunna generera runt 400 bostäder i framförallt 
flerbostadshus.

Utmaningen för byggandet på de sammanhängande öarna lig-
ger framförallt i att minska bilberoendet. Störst möjlighet för 
detta sker genom ett byggande nära kollektivtrafikstråken och 
genom att satsa på att stärka de centrum som finns, Hönö Klåva 
och Öckerö centrum. 
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En annan utmaning är att bibehålla och säkerställa en god ut-
omhusmiljö och naturliga platser för rekreation. Det relativt 
stora exploateringstrycket innebär att det är viktigt att hus-
hålla med de markresurser som finns tillgängliga. Detta gäller 
i synnerhet inom de mer tätbebyggda delarna, där värdefulla 
grönytor och lokala rekreationsområden riskerar att gå förlora-
de vid en ogenomtänkt exploatering.

2.6.3 Björkö

Björkö står för kommunens största markreserv och bostadspla-
neringen på lång sikt har därför relativt stort fokus på ön. Ett 
arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder 
om Björkö samhälle pågår. Området bedöms vid en full utbygg-
nad kunna innehålla upp till 400 bostäder.

Björkös stora utvecklingspotential betyder att den största utma-
ningen för byggandet här ligger i att på ett effektivt sätt knyta 
ön till övriga delar av kommunen. Utvecklade kommunikationer 
kommer därmed att vara en nyckelfaktor för fortsatt byggna-
tion.

2.6.4 De bilfria öarna Kalvsund och Grötö

På Kalvsund finns sedan 2015 en detaljplan som inneburit 
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggelsen är blandad med 
bostäder i form av såväl flerbostadshus som villor. På Grötö har 
den största utbyggnaden skett genom avstyckning av befintliga 
tomter. 

Det finns inga aktuella planer för någon större utbyggnad men 
på Grötö finns områden där förtätning kan vara möjlig. 

Liksom på Nordöarna och Björkö ligger utmaningen för fortsatt 
utveckling på de bilfria öarna i utvecklade kommunikationer. 
Då fordon endast i undantagsfall trafikerar öarna handlar det 
uteslutande om persontransporter. 
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3. MÅL FÖR BOENDE OCH BYGGANDE

3.1 Internationella mål

Enligt mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030 
ska världens länder senast 2030 säkerställa tillgång för alla 
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

3.2 Nationella mål

Staten vill stimulera bostads-
byggandet och öka takten i 
planläggandet genom att bland 
annat förenkla reglerna och 
eventuellt genom riktande sub-
ventioner/stöd. 

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild betydelse för 
planeringen inkluderar att:

• Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på 
bostadsmarknaden.

• Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utan-
förskap i samverkan med boende, fastighetsägare och berör-
da kommuner.

• Underlätta studenters och ungas boende.

• Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga 
fler och billiga bostäder för unga.

• Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att 
fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform 
till exempel i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende.

• Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimu-
lansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre 
att fortsätta bo tillsammans.
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3.3 Regionala mål

Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet” utvecklar 
kommunen genom att bland annat verka för de strategier som 
beslutats gemensamt med Göteborgsregionen:

• Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta 
vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger. 

• Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt 
besöka Göteborgsregionen. 

• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som 
utgår från storstadsområdets möjligheter. 

• Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 
attraktiv kollektivtrafik.

Göteborgsregionen expanderar och inget tyder i nuläget på att 
bostadsbristen skulle minska annat än genom ett mer aktivt 
bostadsbyggande. Möjligtvis skulle just bostadssituationen i sig 
hämma befolkningsutvecklingen. Göteborgsregionen har som 
målsättning en årlig befolkningsökning på 10 000 personer och 
ett långsiktigt bostadsbyggande kan generera denna öknings-
takt. 

2008 antogs strukturbilden för Göteborgsregionen som visar 
att dess medlemskommuner är överens om hur den regionala 
strukturen ska utvecklas. Ambitionen är att medlemskom-
munerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är 
långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa 
strukturbilden och överenskommelsen. 

I strukturbilden tillhör Öckerö kommun kustzonen som även 
omfattar det kustnära området av fastlandet, Göteborgs södra 
skärgård samt Tjörn. En fördjupning av kustzonen har antagits 
2019 och innehåller mer områdesspecifika överenskommelser 
till stöd för kommunernas planering. 
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I strukturbildens grafiska representation är kustzonens kopp-
ling till regionen något otydlig och kan uppfattas som mindre 
viktig i förhållande till de tydligt markerade fastlandsstråken. 
Men kusten har en sådan attraktionskraft och är så identitets-
skapande för hela Göteborgsregionen att såväl utvecklingen av 
som tillgängligheten till den är av gemensamt intresse. 

Inom kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning 
med ett antal större och mindre orter samt fritidshusområden. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter, men ock-
så svårigheter då det saknas en kapacitetsstark infrastruktur.

Genom att aktivt arbeta med visionen om att vara 
en levande och hållbart växande skärgårdskom-
mun, så spelar Öckerö kommun en viktig roll i den 
växande storstadsregionens utveckling. 

Figur: Strukturbild för Göteborgsregio-
nen. (Göteborgsregionens kommunalför-
bund 2008).
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3.4 Öckerö Kommuns mål

Kommunens övergripande mål finns sammanställda 
i diverse måldokument. Nedan sammanställs de mål 
som berör bostadsbyggandet mer konkret.

3.5 Öckerö 365 

Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige 
2018. Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 - 
en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Den 
ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska 
planering och utveckling.

Det finns en tydlig koppling mellan kommunens vision och mål 
och aktuell lagstiftning genom dess fokus på människors behov. 
Två av fem fokusområden i visionen har en direkt koppling till 
syftet med bostadsförsörjningsprogrammet, nämligen:

• 1: Den trygga kommunen – med formuleringar som hänsyn 
till varandras olika behov och nära till det stöd som behövs, 
liksom ett samhälle anpassat för alla.

• 4: Den hållbart växande kommunen – med formuleringen 
”På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggan-
de av högre bostadshus”.

3.6 Övergripande mandatmål 2019–2022

Den politiska viljan gällande bostadsutveckling under inne-
varande mandatperiod beskrivs under devisen Utbudet av bo-
städer i olika upplåtelseformer ska öka. Bland annat framhålls 
vikten av gestaltning, estetik och kulturella värden. 

Vidare ska bostäder planeras för olika människors behov och 
för olika skeden i livet, med en blandning av hyresrätter, bo-
stadsrätter och äganderätter. 
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För att hushålla med markresurser prioriteras förtätning och 
möjligheter med flytande bostäder bör utredas. Kommunen ska 
ha en positiv inställning till privatpersoner som vill inreda en 
ytterligare lägenhet i sitt bostadshus.

Föregående bostadsförsörjningsprogram från 2014 innehåller 
många mål som fortfarande är aktuella och som utvecklas vida-
re i kapitel 2 – Strategier och riktlinjer.

3.7 Lokala miljömål

De lokala miljömålen strävar efter att nå en hållbar utveckling 
inom hela kommunen. Målen utgår från de nationella miljökva-
litetsmålen och de som berör bostadsbyggandet är följande:

• Energi och klimat – Öka resandet med kollektivtrafik och 
öka antalet cyklande och gående.

• God livsmiljö – Miljömedveten planering

• Inspirerande natur och kulturmiljö – Skydda och utveckla 
värdefulla kulturmiljöer.

3.8 Översiktsplan

Viktiga strategier i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö 
som påverkar bostadsförsörjningen är bland annat att möjlig-
heter till bostadsbyggande ska ges i alla delar av kommunen och 
ske i anslutning till befintlig tätorts- och bebyggelsestruktur i 
de olika tätorterna. I översiktsplanen framhålls att det är viktigt 
att utveckla miljöerna även på de mindre öarna och särskilt där 
det inom kommunen finns tendenser till avfolkning och en åld-
rande befolkning, som exempelvis på Nordöarna.

I sammanställningen framgår även att planen för bostadsför-
sörjning och översiktsplanen bör utveckla ett tydligare barn-, 
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. 
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3.9 Trafikstrategi

En mobilitetsplan är antagen och trafikstrategi är under fram-
tagande. Frågeställningen hur Öckerö ska kunna utvecklas utan 
att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras 
hanteras också i en åtgärdsvalsstudie där Trafikverket, Göte-
borgs kommun och Öckerö samverkar i dialog. Åtgärdsvalsstu-
dien ska utgöra underlag för fortsatta beslut och beräknas vara 
färdigställd vid årsskiftet 2021–2022.

Alternativet färja som kommunikation till och från kommunen 
innebär att åtgärder måste vidtas för att minska pendlingstra-
fiken med bil och därmed de negativa konsekvenserna av pend-
lingen.

Färjetrafiken på Nordöleden har enligt Trafikverket nått sitt ka-
pacitetstak. En ytterligare ökning av kapaciteten innebär enligt 
Trafikverket omfattande investeringar i andra fartyg, men även 
i nya färjelägen och det är i nuläget inte aktuellt. Kommande 
ombyggnation av färjelägen sker för nuvarande färjetyper och 
kommer därmed inte att medge någon kapacitetsökning.

Goda kommunikationer är en viktig faktor för 
åretruntboende. Ska befolkningsutvecklingen ske 
i positiv riktning måste trafiksystemet utvecklas 
i takt med byggnationen och byggnationen ske så 
att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till 
bilen.

Förutom kollektivtrafik är gång- och cykeltrafik 
ett alternativ till bilen. För att göra det till ett 
attraktivt alternativ behöver kommunens gång- 
och cykelvägar kompletteras och utvecklas med 
avseende på trygghet, tillgänglighet och trivsel.
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4.2 Befolkningsutvecklingen allmänt

Befolkningen i Öckerö kommun har ökat under programperio-
den fram till år 2019 då den tvärtom minskat med 29 personer. 
Befolkningen förändras genom att barn föds,  invånare åldras, 
avlider eller flyttar in och ut från kommunen. Befolkningen ökar 
under sommarhalvåret men kommunen är inte en så kallad 
sommarkommun utan är en levande kommun året runt.

Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste 
decenniet (2010–2019) varit ca 467 personer eller 3,6 %.  
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott under perioden. 

4.3 Befolkningsutveckling inom de olika öarna

Förändringen mellan 2016 och 2019 visar att det bara är på 
Hönö och Kalvsund som invånarantalet vuxit de senaste 4 åren. 
Troligtvis en effekt av att bostadsprojekt färdigställts på de 
öarna under perioden. På Björkö, Öckerö, Grötö och Hyppeln 
har invånarantalet varit oförändrat medan det minskat på Fotö, 
Hälsö, Rörö och Källö-Knippla. 

Diagram: Befolkningsutveckling perioden 2010-2019
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Andelen äldre inom gruppen 80+ förväntas öka från cirka 6 % 
år 2019 till cirka 10 % år 2030.

Översiktligt kan konstateras att ungdomar gärna bosätter sig 
på de sammanhängande öarna medan barnfamiljerna väljer 
områden där de är uppvuxna. Detta befästs också av bostadsbe-
ståndet.

Andel i respektive åldersgrupp har även att göra med hur gamla 
bostadsområdena är. I nybyggda småhusområden har framfö-
rallt barnfamiljer flyttat in. Efter ett antal år när barnen vuxit 
upp kanske man flyttar vidare och säljer huset. Här kan då en 
generationsväxling påverka befolkningssammansättningen.

4.5 Befolkningsprognos

Enligt SCB:s befolkningsprognos får kommunen en blygsam  
befolkningsökning på i genomsnitt 30 personer per år. 2030 är 
antal invånare i kommunen 13 255. 

SCBs befolkningsprognos bygger bland annat på kommunens 
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma 
att färdigställas respektive år fram till 2025.

Diagram: Antal äldre i gruppen 80+ inom Öckerö kommun fram till 2030
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De demografiska förändringarna de senaste åren beror på det 
stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt an-
talet barn från den s.k. babyboomen under tidigt 1990-tal. Det 
stora antalet barn från det tidiga 1990-talet har nu flyttat he-
mifrån. Detta sammantaget innebär en stor ökning av två olika 
åldersgrupper, vilka i många avseenden har samma preferenser 
vad gäller boende – mindre bostäder.

4.6 Hushållssammansättning

Om man idag jämför bostadsbeståndet med befolkningen så ger 
det för Öckerö kommun ett snitt på 2,5 personer per bostad. En-
ligt Boverket är genomsnittet i Sverige 2,2  personer per hushåll. 

4.7 Rörlighet inom bostadsmarknaden

Trots en generellt ökad rörlighet bland hushållen har omflytt-
ningen i relation till den totala befolkningen i Öckerö kommun 
minskat. Andelen som flyttar in till respektive ut ur Öckerö 
kommun har ökat något under perioden vilket är positivt då en 
bostadsmarknad utan rörlighet skapar flera låsningseffekter. En 
effekt är att kommunens invånare får svårare att få tillgång till 
den boyta och det bostadsläge som efterfrågas.

Om tillgången till ”rätt boende” minskar, ökar ”bundenheten”, 
vilket påverkar hushållens familjebildning liksom invånarnas 
upplevda ”nytta” av att bo i Öckerö kommun. Mindre rörlighet 
inom kommunen kan även innebära att mångfalden minskar 
och att segregationen förstärks t.ex. när olika generationer eller 
sociala grupper inte kan mötas.

Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025

2021 2022 2023 2024 2025

10 10 35 70 80

Tabell: Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025
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Att omflyttningen trots allt är låg kan bland annat förklaras av 
den generella bostadsbristen i regionen, långa köer till allmän-
nyttiga bostadsföretag och höga priser på såväl bostadsrätter 
som äganderätter.

Nyproducerade bostäder och generationsväxlingar inom det 
befintliga bostadsbeståndet påverkar storleken på inflyttnings-
nettot. Ett begränsat utbud av bostäder på bostadsmarknaden 
drar ner både den inom- och mellankommunala omflyttningen. 
Det finns därför små möjligheter att öka inflyttningsnettot och 
påskynda generationsväxlingar annat än genom att bygga fler 
bostäder av rätt typ och på rätt plats.

Hushållen flyttar över kommungränser allt mer för 
att tillgodose sitt bostadsbehov i olika åldrar och 
skeden av livet. Utbudet av olika boendemiljöer 
i Öckerö kommun och i angränsande kommuner 
innebär att hushållens boendekarriär allt mer blivit 
en regional process. Att invånarna flyttar under 
olika faser i livet påverkar kommunerna på flera 
sätt. Barnomsorg, skola, trafikströmmar, bostads-
planering och fördelning av skattemedel är några 
exempel. 

Kunskapen om de rörelser och flyttriktningar som sker inom 
vår närregion, bland olika hushåll och åldersgrupper, är viktig i 
ett längre perspektiv. 

Det geografiska mönstret för hur personer flyttar mellan Öckerö 
kommun och omgivande kommuner inom regionen är förhål-
landevis konstant. Av den folkökning som tillkommer genom ett 
positivt flyttnetto är över hälften från Göteborgsregionen.
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4.8 Kommunal tomtkö

Den kommunala tomtkön har avskaffats. Antalet kommunala 
tomter är få och tilldelningen har varit mycket begränsad. Kvar-
varande kommunala tomter kan användas strategiskt i bostads-
försörjningen, nyttjas till bostäder för grupper med särskilda 
behov eller fördelas via mäklare.

4.9 Kommunalt bostadsbolag

Genom Öckerö Fastigheter kan kommunen påverka produktion 
och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Det kommu-
nala bostadsbolaget kan t.ex. säkerställa behovet av hyresrätter 
och bostäder till grupper med särskilda behov.

4.10 Pendling

Varje dag pendlar 3 500 personer från Öckerö kommun till 
arbete. Utöver det pendlar cirka 500 elever ut från kommunen 
varje skoldag. En majoritet av kommunens pendlare har Göte-
borg som målpunkt.

Ökad befolkning och tillväxt skapar med dagens förhållanden 
även ökad biltrafik. En hållbar utveckling måste bygga på åtgär-
der för att minska biltrafiken och konsekvenserna av den vilket 
utvecklas i kommunens Trafikstrategi.
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Seniorbostäder får dock inte förväxlas med särskilt boende för 
äldre. Denna frågeställning finns fortfarande kvar att behandla. 
Efterfrågan på billiga och tillgängliga lägenheter kvarstår. Det 
är svårt för äldre som vill sälja sina hus för att flytta till lägen-
het, en av de åtgärder som är viktig för att skapa rotation på 
bostadsmarknaden.

6. BEHOV OCH EFTERFRÅGAN

6.1 I nuläget 

Öckerö är en attraktiv kommun att bo i. Generellt är det idag en 
brist på bostäder i kommunen. Kunskap om bostadsbristen och 
efterfrågan på bostäder begränsas av svårigheter med att få tag 
i bra underlag. 

Kommunens fastighetsägare hanterar uthyrningen av sina 
lägenheter utifrån egna köer eller intresseanmälningslistor. 
Mäklarorganisationerna har egna sökmotorer för bostads- och 
äganderätter som är till salu.

Det står över 2 000 personer i Öckerö Fastigheters bostadskö. 
Lokala mäklare beskriver att trycket på bostäder är ungefär lika 
stort som i övriga Göteborg. Även om de flesta säljer sina bostä-
der under sommarhalvåret är det framförallt åretruntboende 
som söks. 

Det stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt 
antalet barn från den så kallade baby-boomen under 1990-talet, 
som nu flyttat hemifrån, har i flera avseenden samma preferen-
ser vad gäller boende. 

Fastighetsägare, mäklare och andra aktörer på bo-
stadsmarknaden vittnar om en mycket stor efter-
frågan på bostäder. Alla typer av bostäder efterfrå-
gas men hyresrätter till rimligt pris är intressanta, 
framförallt för ungdomar. 
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Likaså efterfrågas lägenheter nära service och kommunikatio-
ner för de lite äldre. Vad det gäller småhus finns en stor efterfrå-
gan på villor samt avstyckade tomter att bygga själv på.

6.2 I framtiden 

Öckerö kommun har haft en relativt ung befolkning till följd av 
stor inflyttning av barnfamiljer. I framtiden blir troligtvis ande-
len äldre fler, samtidigt som ungdomsgrupperna minskar. Bo-
endepreferenserna är snarlika för dessa grupper. Ungdomar vill 
flytta hemifrån och söker ofta mindre, billiga och funktionella 
hyresrätter, gärna nära kollektivtrafik. Den äldre befolkningen 
efterfrågar i många fall särskilda seniorbostäder eller lägenhe-
ter med närhet till service och hiss i huset. En äldre befolkning 
ställer även krav på andra typer av utformat boende som gör det 
möjligt att bo kvar längre i eget boende.

Idag upplevs en brist på lägenheter, framförallt för äldre perso-
ner som vill sälja sitt hus och flytta till lägenhet istället. En pla-
nering som ökar rotationen samt rörligheten på bostadsmarkna-
den blir därmed allt viktigare i framtiden.

Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat näringsliv. Många ar-
betsplatser genererar önskemål om bostäder i kommunen. 
Kommande satsningar bedöms leda till en ökad efterfrågan på 
bostäder i attraktiva lägen.  
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7. SÄRSKILT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER
Kommunen har särskilt ansvar för vissa grupper i samhället, 
främst inom socialnämndens verksamhetsområden, för att ska-
pa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva vär-
diga liv oavsett uppkommen livssituation. 

Socialnämnden har en skyldighet att medverka i 
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsätt-
ningar för de med särskilda behov att kunna bo 
och delta i samhället på jämlika villkor. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla 
särskilda boenden till personer med olika funktionshinder.

7.1 Unga vuxna

Öckerö kommun tappar genom utflyttning av yngre. Detta är 
normalt eftersom många yngre vill bo i större städer respektive 
i studieorter där det finns ett annat utbud av service, aktiviteter 
och nöjen. Unga ska inte tvingas flytta från kommunen för att 
det saknas lämpliga bostäder. De är en relativt betalningssvag 
grupp och ofta ensamstående. Därmed passar mindre hyres-
lägenheter deras behov. Bristen på hyresrätter gör att det finns 
små möjligheter att tillgodose dessa behov i kommunen idag.

7.2 Äldre personer i ordinärt boende

De demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat. Trenden för 
kommunens befolkningsutveckling är tydlig. I Öckerö kommun 
är 25 % av befolkningen över 65 år, jämfört med rikets 20%. 

Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka 
och 2030 är cirka 3 960 personer, eller 30 %, av befolkningen 
äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år 
2019 till 1 368 personer 2030. 
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Prognosen av beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling 
som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsat-
ser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagan-
de ålder.  

De förebyggande insatser och strategier som kom-
munen kan genomföra i ett tidigt skede för att 
skapa en nödvändig trygghet för de äldre bör upp-
märksammas. Antalet lägenheter i seniorboende 
samt trygghetsboende i kommunen kan komma att 
påverka behovet av särskilt boende.  

Öckerö Fastigheter tillhandahåller idag 135 lägenheter fördelat 
på Öckerö, Hönö och Björkö, vilka är tillämpade för seniorer 
och erbjuds via bostadskö. 

7.3 Särskilda boenden för äldre

När det nybyggda äldreboendet Solhöjden Södra stod klart i 
januari 2020 fanns i Öckerö kommun 126 permanenta boende-
platser och därtill 16 platser för korttidsboende. Plats i särskilt 
boende beviljas enligt gällande lagstiftning av handläggare. 

I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören upp-
draget att ytterligare utreda behov och möjligheter kring ut-
veckling av Solhöjden Norra.

7.4 Särskilda boende för personer med funktionsnedsättning

Beviljande av särskilt boende sker efter handläggning enligt gäl-
lande lagstiftning. Insatser gällande bostäder med särskild ser-
vice enligt LSS delas in i gruppbostäder, servicebostäder samt 
särskilt anpassade bostäder. För närvarande finns det 26 perma-
nenta boendeplatser fördelat på 5 gruppboenden i kommunen. 
Vid programmets framtagande finns det 5 beslut om servicebo-
stad samt 5 beslut om särskilt anpassad bostad i kommunen. 
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Kommunen genomför regelbundet översyner kring behovet och 
bedömer att det finns en bra bild av hur det ser ut under plane-
ringsperioden. Däremot är det svårare att förutse hur behovet 
påverkas av inflyttning utifrån. Omsättningen av bostäder är 
mycket låg och det dröjer ofta många år innan bostaden blir till-
gänglig för annan behövande.

Det innebär att det troligen kommer uppstå ett 
ökat behov av särskilda boendeplatser mot slutet av 
planeringsperioden. En djupare analys och inrikt-
ning på åtgärd för att tillgodose framtidens behov 
är under arbete.

7.5 Boende för flyktingar, ensamkommande och anhöriga

Öckerö kommun har hanterat och fortsätter hantera det antal 
nyanlända som anvisas varje år väl, trots att det finns begränsa-
de förutsättningar att tillgodose behoven i ordinärt boende. När 
det tidigare kommit en stor andel ensamkommande flykting-
barn har kommunen valt att i första hand stödja dem i familje-
hem. I något fall har boende ordnats genom Öckerö Fastigheter 
vid så kallad anhöriginvandring. 

Idag är andelen vuxna flyktingar större, med såväl ensamståen-
de som familjer. För dessa har kommunen ett ansvar att ordna 
med boende under två år. Bristen på hyreslägenheter, både stora 
och små, kan innebära svårigheter för nyanlända att etablera sig 
i kommunen efter att de två åren passerat.

7.6 Hemlösa

Socialtjänsten i Öckerö kommun möter hemlösa enligt alla kate-
gorier av Socialstyrelsens definition (se nedan). De som helt sak-
nar tak över huvudet har enligt socialtjänstlagen rätt att erbju-
das akutboende. Denna form av kortsiktigt boende köps oftast 
externt, bland annat i Göteborg. En ökad andel hyreslägenheter 
löser inte automatiskt behoven för den boendeformen.
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Långsiktigt boende genom kommunens försorg erbjuds i så 
kallade kommunala kontrakt, där socialtjänsten står som kon-
traktsinnehavare och hyr ut lägenheter i andra hand till per-
soner som har rätt till denna form av boende. Genom beslut i 
kommunstyrelsen så erbjuds socialtjänsten alla hyreslägenheter 
som blir lediga hos det kommunala bostadsbolaget Öckerö Fast-
igheter, med undantag från enstaka områden med seniorlägen-
heter. De lägenheter som inte bedöms behövas återgår till den 
ordinarie bostadskön. 

Tillgången till bostäder genom kommunala kon-
trakt bedöms tillgodose de behov av långsiktigt bo-
ende för hemlösa som finns i dagsläget. Genom att 
utöka utbudet av hyreslägenheter garanteras även 
en fortsatt tillgång.
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Socialstyrelsens definition av hemlösa:

1. Akut situation där en person helt saknar tak över huvudet

2. Avsaknad av bostad inför utskrivning från institution

3. Ingen tillgång till bostad på den ordinarie marknaden utan 
hyreskontrakt genom kommunens försorg

4. Kortsiktigt boende hos vänner och släktingar
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1. Inledning 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Öck-

erö kommun fastställer den övergripande 

synen på hur kommunen vill att boendet 

ska utvecklas på sikt. Programmet är en 

del av kommunens långsiktiga arbete med 

markförsörjning, planförsörjning, bygg-

lovgivning och investeringsbudget. På kort 

sikt utgör det underlag för detaljplane-

läggning och projektering samt prognos 

för befolkningstillväxt. 

 

Kommunernas ansvar för bostadsförsörj-

ning regleras i bostadsförsörjningslagen 

(2000:1383). Den klargör att varje kom-

mun ska planera bostadsförsörjningen för 

att skapa förutsättningar för alla i kom-

munen att leva i goda bostäder och för att 

främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och ge-

nomförs. 

 

Det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vat-

ten vilket regleras i Plan- och bygglagen 

(2010:900). Lagens syfte är att främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för männi-

skorna i dagens samhälle och för kom-

mande generationer. Kommunens riktlin-

jer ska vara vägledande vid planläggningen 

som ska främja bostadsbyggandet och ut-

vecklingen av bostadsbeståndet. Det inne-

bär att bostadsförsörjningsprogrammet 

ska styra vad som ska byggas, för vem det 

ska byggas och när det ska byggas var. 

 

Utöver ovanstående finns Socialtjänstla-

gen (2001:453) som anger kommunens 

ansvar för den enskildes rätt till bostad 

samt Kommunallagen (81991:900) där 

kommunens rätt att skapa och driva bo-

stadsföretag ingår. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 

antas av kommunfullmäktige och uppdate-

ras en gång per mandatperiod. Riktlinjer-

na ska grundas på en analys av den demo-

grafiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet hos särskilda 

grupper och marknadsförutsättningarna. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet har en 

tydlig koppling till kommunens vision och 

miljömål för att skapa bästa möjliga förut-

sättningar för att på ett långsiktigt hållbart 

sätt nå politiskt ställda mål kring bostads-

byggandet. 

 

En förutsättning för utveckling av nya bo-

städer och befolkningstillväxt är infra-

struktur. Kommunens strategier för att 

hantera de negativa konsekvenserna av 

bilåkande och skapa förutsättningar för 

alternativa färdmedel och lokala arbetstill-

fällen behandlas i kommunens trafikstra-

tegi. Förutsättningarna för försörjning av 

vatten- och avlopp, av framförallt Nordö-

arna, är under utredning. 

 

En annan förutsättning är tillgång till ex-

ploateringsbar mark. För att lyckas nå må-

let om goda bostäder för alla måste kom-

munen arbeta aktivt med sin planbered-

skap och tydligt koppla samman översikts-

planering, riktlinjer för bostadsförsörj-

ningen och infrastrukturplanering samt 

bedriva en aktiv markpolitik. Kommunens 

översiktsplan pekar ut var bostadsbyg-

gande kan ske. Arbete med att utveckla en 

ny översiktsplan pågår. 

 

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, 

ÖFAB, är ett värdefullt redskap där kom-

munen som ägare kan besluta om byg-

gande, upplåtelseform, renovering och hur 

många lägenheter som ska reserveras för 

till exempel bostadssociala ändamål. 

 

Sammantaget utgör översiktsplanen, tra-

fikstrategin och bostadsförsörjningspro-

grammet hörnstenarna för en långsiktigt 

hållbar utveckling av bostäder i kommu-

nen. 
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2. Syfte 

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tyd-

liggöra kommunens ambitioner för all-

mänheten, exploatörer samt för tjänste-

män och politiker inom den egna organi-

sationen. 

 

Programmet ska ge en samlad bild av be-

folknings- och bostadssituationen och av 

de behov som finns under programperi-

oden. 

 

3. Mål för boende och byggande 

3.1. Nationellt 

”Delmålet för bostadspolitiken är långsik-

tigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot beho-

ven.” 

Staten vill stimulera bostadsbyggandet och 

öka takten i planläggandet genom att 

bland annat förenkla reglerna och eventu-

ellt genom riktande subventioner/stöd. 

3.2. I Västra Götalandsregionen 

”Det goda livet utvecklar vi genom att: 

 

- Stimulera en fortsatt befolkningstill-

växt och samtidigt ta vara på de möj-

ligheter en fortsatt regionförstoring 

ger.  

 

- Stärka de kvaliteter som gör att vi vill 

leva och verka i samt besöka Göte-

borgsregionen  

 

- Skapa en stark och långsiktigt hållbar 

regional struktur som utgår från stor-

stadsområdets möjligheter  

 

- Utveckla ett långsiktigt hållbart trans-

portsystem med en attraktiv kollektiv-

trafik” 

3.3. I Göteborgsregionen 

Göteborgsregionen expanderar och inget 

tyder i nuläget på att bostadsbristen skulle 

minska annat än genom ett aktivare bo-

stadsbyggande. Möjligtvis skulle just bo-

stadssituationen i sig hämma befolknings-

utvecklingen. 

 

2008 antogs strukturbilden för Göteborgs-

regionen som visar att GR:s medlems-

kommuner är överens om hur den region-

ala strukturen ska utvecklas. 

 

Ambitionen är att medlemskommunerna 

lokalt tar ansvar för att den regionala 
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strukturen är långsiktigt hållbar genom att 

i sin planering utgå från och följa struktur-

bilden och överenskommelsen. I GR:s 

strukturbild tillhör Öckerö kommun kust-

zonen som även omfattar det kustnära 

området av fastlandet, Göteborgs södra 

skärgård samt Tjörn. 

 

Kusten har en sådan attraktionskraft  

och är så identitetsskapande för hela Gö-

teborgsregionen att såväl utvecklingen av 

som tillgängligheten till den är av gemen-

samt intresse. Inom zonen finns en bety-

dande del av regionens bosättning med ett 

antal större och mindre orter samt fritids-

husområden. 

  

Förändringstrycket är stort, vilket ska- 

par möjligheter, men också svårigheter  

då det saknas en kapacitetsstark infra- 

struktur.  

 

GR har som målsättning en årlig befolk-

ningsökning på 10 000 personer och ett 

långsiktigt bostadsbyggande kan generera 

denna ökningstakt. 

 

 
 

Figur: Strukturbild för Göteborgsregion-

en.  

(Göteborgsregionens kommunalförbund  

2008).   

4. Omfattning 

Programmet omfattar samtliga tio be-

byggda öar inom kommunen.  

5. Mål 

Kommunens övergripande mål finns 

sammanställda i diverse måldokument. 

Nedan sammanställs de mål som berör 

bostadsbyggandet mer konkret. 

5.1. Vision 2025 

Visionen för Öckerö kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2011. Visionen be-

skriver ett "önskvärt eftersträvansvärt 

framtida tillstånd" där Öckerö ska vara en 

levande skärgårdsmiljö med människan i 

centrum.  

 

För att uppnå detta ska till exempel 

åretruntboende, i olika boendeformer er-

bjudas på alla öar. Förtätning och byg-

gande av högre bostadshus ska underlät-

tas. En annan del i visionen med koppling 

till denna rapport är önskan att kommuni-

kationerna mellan öarna förbättras för att 

restid i samband med pendling ska 

minska. 

5.2. Övergripande mål 2015-2018 

Dessa mål uttrycker den politiska majori-

tetens vilja under innevarande mandatpe-

riod:  

Byggnationen vid slutet av 2018 har ökat, 

med både småhus, lägenheter och senior-

/ trygghetsboende i olika upplåtelsefor-

mer.  

5.3. Mål från tidigare bostadsförsörjnings-

program 2008-2012 

Föregående bostadsförsörjningsprogram 

från 2007 innehåller många mål som fort-

farande är aktuella och som utvecklas i 

kapitlet ”Bostadsbyggande och planering – 

2020”. 

5.4. Lokala miljömål 

De lokala miljömålen strävar efter att nå 

en hållbar utveckling inom hela kommu-
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nen. Målen utgår från de nationella miljö-

kvalitetsmålen och de som berör bostads-

byggandet är följande: 

 

 Energi och klimat – Öka resandet med 

kollektivtrafik och öka antalet cyk-

lande och gående. 

 

 God livsmiljö – Miljömedveten plane-

ring 

 

 Inspirerande natur och kulturmiljö – 

Skydda och utveckla värdefulla kul-

turmiljöer. 

5.5. Översiktsplan 

Arbete pågår med att ta fram en ny kom-

munövergripande översiktplan med tids-

horisonten 2040. Gällande plan, ÖP05 

som av kommunfullmäktige förklarats 

inaktuell, gäller fram till dess att en ny 

plan är antagen.   

 

Viktiga strategier i ÖP05 som påverkar 

bostadsförsörjningen är bland annat att 

möjligheter till bostadsbyggande ska ges i 

alla delar av kommunen och ske i anslut-

ning till befintlig tätorts- och bebyggelse-

struktur i de olika tätorterna. I översikts-

planen framhålls att det är viktigt att ut-

veckla miljöerna även på de mindre öarna. 

Särskilt angeläget är det att skapa goda 

förutsättningar för Nordöarna.  

 

I sammanställningen framgår även att 

planen för bostadsförsörjning och över-

siktsplanen bör ha ett tydligare barn-, 

mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.  

5.6. Trafikstrategi 

En trafikstrategi är under framtagande.  

En avgörande frågeställning är hur Öckerö 

ska kunna utvecklas utan att den redan 

ansträngda trafiksituationen på väg 155 

förvärras.  

 

Medborgarna har valt alternativet färja 

som kommunikation till och från kommu-

nen. Följden av detta val är att åtgärder 

måste vidtas för att minska pendlingstrafi-

ken med bil och därmed de negativa kon-

sekvenserna av pendlingen. 

 

Nordöleden har enligt Trafikverket nått 

sitt kapacitetstak. En ytterligare ökning av 

kapaciteten innebär, enligt Trafikverket, 

omfattande investeringar i andra fartyg, 

men även i nya färjelägen och det är i nu-

läget inte aktuellt. Kommande ombyggnat-

ion av färjelägen sker för nuvarande färje-

typer och kommer därmed inte att medge 

någon kapacitetsökning. 

 

Goda kommunikationer är en viktig faktor 

för åretruntboende. Ska befolkningsut-

vecklingen ske i positiv riktning måste 

trafiksystemet utvecklas i takt med ut-

byggnation och byggnation ske så att kol-

lektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ 

till bilen. 

 

Förutom kollektivtrafik är gång- och cykel-

trafik ett alternativ till bilen. För att göra 

det till ett attraktivt alternativ behöver 

kommunens gc-vägar kompletteras och 

utvecklas med avseende på trygghet, till-

gänglighet och trivsel. 

6. Allmänna förutsättningar 

6.1. Befintligt bostadsbestånd 

Bostadsbeståndet i Öckerö kommun består 

enligt statistiska centralbyrån (SCB) av 

487 lägenheter i flerbostadshus och 4 238 

småhus. Upplåtelseformerna liksom bo-

stadsbeståndet skiljer sig åt mellan de 

olika kommundelarna.  

 

På kommunens hemsida finns information 

från Posten om att antalet hushåll i kom-

munen är 4 031 varav villor 3 662. 

 

Även om de faktiska siffrorna inte är helt 

rätt så kan slutsatser dras om fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och 

andel villor i kommunen. (SCB redovisar 



9 

fördelningen 11 % flerbostadshus och 89 % 

småhus. Posten redovisar 91 % småhus.)  

 

Det innebär en ökning av andelen lägen-

heter sedan förra bostadsförsörjningspro-

grammet som anger 7 % lägenheter i fler-

bostadshus och 93 % småhus (2007).  

 

I genomsnitt har cirka 50 bostäder per år 

tillkommit i Öckerö kommun under den 

senaste femårsperioden. Befolkningsök-

ningen samma period är i genomsnitt 60 

personer per år. Det innebär att befolk-

ningen inte ökat i samma takt som bo-

stadsproduktionen En bidragande orsak 

kan vara att bostäderna sålts som fritids-

hus eller att andelen mindre hushåll och 

ensamstående ökat. 

 

I ett långt perspektiv är det mycket som 

förändrats i samhället. Det handlar inte 

bara om att befolkningen ökar, utan också 

att hushållen ser annorlunda ut. Till ex-

empel bor genomsnittligt färre personer i 

varje hushåll än det gjorde för 20 år sedan. 

 

Att hyra delar av ett enbostadshus är ett 

relativt enkelt sätt att komma in på bo-

stadsmarknaden och passar till exempel 

studenter bra då det endast gäller en be-

gränsad tid. Bostadsformen uppfattas rela-

tivt vanlig inom kommunen. Men det är en 

osäker hyresform och det finns ingen sta-

tistik över hur många som bor inhyrda i en 

privatbostad i kommunen i nuläget.  

6.2. Befolkningsutvecklingen allmänt 

Befolkningen i Öckerö kommun ökar sta-

digt och förändras genom invånare som 

åldras, barn som föds och antal avlidna.  

Befolkningen ökar under sommarhalvåret 

men kommunen är inte en så kallas som-

markommun utan är en levande kommun 

året runt. 

 

Befolkningstillväxten i Öckerö kommun 

har under det senaste decenniet (2003-

2013) varit ca 500 personer. Ökningen 

består till ena hälften av inflyttade (inflytt-

ningsöverskott) och till andra hälften av 

nyfödda (födelseöverskott). Den årliga 

folkökningen är vanligtvis inom intervallet 

50 - 90 personer vilket innebär en befolk-

ningstillväxt på mellan 0,4 % - 0,7 %. 

 

Befolkningsutveckling perioden 2005-

2014 (2014 per nov) 

6.3. Befolkningsutveckling inom de olika 

öarna 

Förändringen mellan 2013 och 2014 visar 

att Hönö, Öckerö, Björkö, och Fotö har 

ökat antal invånare. Övriga öar har mins-

kat antal innevånare. Hönö sticker ut med 

störst ökning på 53 personer och Källö-

Knippla med en minskning på 24 perso-

ner. Befolkningsutvecklingen på Nordöar-

na har under de senaste tio åren varit ne-

gativ där framförallt Källö-Knippla har 

förlorat befolkning. 

 

Om inte behov/efterfrågan av service till-

godoses riskerar dock andelen åretruntbo-

ende minska i såväl tillkommande som 

befintlig bebyggelse. Utöver detta måste en 

fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöar-

na ske parallellt med en utveckling av in-

frastrukturen. 

6.4. Ålderssammansättning 

 

För att beskriva den demografiska situat-

ionen kan olika åldersgrupper jämföras i 

förhållande till länet och riket. 
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krav på andra typer av utformat boende 

som gör det möjligt att bo kvar längre i 

eget boende. 

 

Idag upplevs en brist på lägenheter, fram-

förallt för äldre personer som vill sälja sitt 

hus och flytta till lägenhet istället. En pla-

nering som ökar rotationen samt rörlig-

heten på bostadsmarknaden blir därmed 

allt viktigare i framtiden. 

 

Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat nä-

ringsliv. Många arbetsplatser genererar 

önskemål om bostäder i kommunen. 

Kommande satsningar bedöms leda till en 

ökad efterfrågan på bostäder i attraktiva 

lägen.   

8. Särskilt ansvar för vissa grupper 

Kommunen har särskilt ansvar för vissa 

grupper i samhället främst inom social-

nämndens verksamhetsområden för att 

skapa förutsättningar för invånarna i Öck-

erö kommun att leva värdiga liv oavsett 

uppkommen livssituation.  

 

Socialnämnden har en skyldighet att med-

verka i samhällsplaneringen för att skapa 

goda förutsättningar för de med särskilda 

behov att kunna bo och delta i samhället 

på jämlika villkor.  

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) ska kommunen tillhanda-

hålla särskilda boenden till personer med 

olika funktionshinder. 

8.1. Unga vuxna 

Öckerö kommun tappar genom utflyttning 

av yngre. Detta är normalt eftersom många 

yngre vill bo i större städer respektive i 

studieorter där det finns ett annat utbud 

av service, aktiviteter och nöjen. Men de 

unga ska inte tvingas flytta från kommu-

nen för att det saknas lämpliga bostäder. 

De är en relativt betalningssvag grupp och 

ofta ensamstående. Därmed passar mindre 

hyreslägenheter deras behov. Det finns 

små möjligheter att tillgodose dessa behov 

i kommunen idag. 

8.2. Äldre personer i ordinärt boende 

De demografiska förändringarna är den 

faktor som styr det framtida vårdbehovet 

mer än någonting annat. Trenden för 

kommunens befolkningsutveckling är tyd-

lig. Andelen 65+ är i dagsläget cirka  

22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till 

år 2020. Prognosen beviljade hemtjänst-

timmar tyder på en utveckling som på ett 

påtagligt sätt kommer påverka behovet av 

stödinsatser till äldre, eftersom vårdbeho-

vet generellt ökar med tilltagande ålder.   

 

De förebyggande insatser och strategier 

som kommunen kan genomföra i ett tidigt 

skede för att skapa en nödvändig trygghet 

för de äldre bör uppmärksammas.  Antalet 

lägenheter i seniorboende samt trygghets-

boende i kommunen kan komma att på-

verka behovet av särskilt boende.   

Öckerö bostadsbolag tillhandahåller idag 

135 lägenheter fördelat på Öckerö, Hönö 

och Björkö som är tillämpade för seniorer 

vilka erbjuds via bostadskö.  

8.3. Särskilda boenden för äldre 

I Öckerö kommun finns det i dagsläget 118 

permanenta boendeplatser, varav 40 är 

demensplatser. Utöver permanenta platser 

finns det i kommunen 14 korttidsplatser 

samt två trygghetsplatser. Plats i särskilt 

boende beviljas enligt gällande lagstiftning 

av handläggare.  

 

Socialförvaltningen har inför uppskatt-

ningen av antalet platser antagit att beho-

vet av särskilt boende i Öckerö kommun 

följer den demografiska utvecklingen i 

kommunen. Något fler äldre som är över 

80 år bor i särskilt boende i kommunen 

jämfört med riket. Förvaltningen bedömer 

att behovet av äldreboende platser kom-

mer att öka med ca 15 % (20 platser) till år 

2020.  
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Det har arbetats fram en behovsanalys 

inför byggnation av boende med inriktning 

demens där förutsättningar skapas för att 

tillgodose ökat behov. 

8.4. Särskilda boende för personer med 

funktionsnedsättning 

För närvarande finns det 28 permanenta 

boendeplatser fördelat på gruppboende, 

servicebostad och särskilt anpassad bostad 

i kommunen. Beviljande av särskilt boende 

sker efter handläggning enligt gällande 

lagstiftning. Omsättningen av bostäder är 

mycket låg och det dröjer ofta många år 

innan bostaden blir tillgänglig för annan 

behövande.  

 

I dagsläget är behovet av särskilda boen-

den för personer med funktionsnedsätt-

ning svårt att förutse. Av antalet beviljade 

insatser kan slutsatser dras att ålders-

strukturen visar att 50 % är 0-22 år och 50 

% 23-64. Förvaltningen har tidigare inför 

uppskattningen av antalet platser antagit 

att behovet av särskilt boende för personer 

med funktionsnedsättning i Öckerö kom-

mun följer den demografiska utvecklingen.  

Det innebär ett ökat behov av särskilda 

boendeplatser. En djupare analys och in-

riktning på åtgärd för att tillgodose fram-

tidens behov är under arbete. 

8.5. Boende för flyktingar, ensamkom-

mande och anhöriga 

Kommunen saknar idag förutsättningar 

för att ta emot flyktingar i ordinärt boende. 

Kommunen har valt att i första hand 

stödja ensamkommande flyktingbarn i 

familjehem. I något fall har boende ord-

nats genom ÖFAB vid så kallad anhörigin-

vandring. 

 

Bristen på hyreslägenheter, både stora och 

små, gör det svårt för nyanlända att eta-

blera sig i kommunen. 

8.6. Hemlösa 

Enligt socialstyrelsens definition av hem-

lösa 

1. Akut situation där en person helt sak-

nar tak över huvudet 

2. Avsaknad av bostad inför utskrivning 

från institution 

3. Ingen tillgång till bostad på den ordi-

narie marknaden utan hyreskontrakt 

genom kommunens försorg 

4. Kortsiktigt boende hos vänner och 

släktingar 

så har Öckerö medborgare som är hem-

lösa, särskilt enligt definition 3 och 4. Med 

ett utökat utbud av hyreslägenheter skulle 

även dessa kategorier i större utsträckning 

än idag kunna beredas bostad. 
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9. Bostadsbyggande och planering – 

2020 (se tabell bilaga) 

9.1. Mål och inriktning 

Kommunen ska planera bostadsförsörj-

ningen så att det skapas förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostä-

der och att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och ge-

nomförs. 

 

Kommunen ska inom ramen för planerad 

befolkningstillväxt stimulera till ett bo-

stadsbyggande som skapar goda förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar utveckling 

av hela kommunen. Det innebär åretrunt-

bostäder, i olika upplåtelseformer, på alla 

öar. 

 

Bebyggelseutvecklingen ska ske så att ef-

fekten av befintlig infrastruktur och andra 

investeringar optimeras och att så kallade 

tröskeleffekter inom kommunal service 

och infrastrukturutbyggnad undviks. 

 

Kommunens långsiktiga planering ska 

utgå ifrån en befolkningstillväxt på mellan 

70-100 personer per år. Den innebär att 

bostadsproduktionen under perioden fram 

till 2020 i genomsnitt bör vara runt 35-50 

bostäder per år, räknat med 1,8 personer i 

lägenhetshushåll och 2,3 personer per 

hushåll i villahushåll. 

 

Bostadsförsörjningen ska därmed inriktas 

på att så långt som möjligt förutse och till-

godose de behov av bostäder som uppstår 

genom kommunens tillväxtmål och sär-

skilda ansvar för vissa grupper. Det inne-

bär att planer för bostäder ska utarbetas 

mot bakgrund av faktiska prioriterade be-

hov av bostäder och ur samtliga hållbar-

hetsperspektiv. 

 

Befintliga invånare (samt de som vill flytta 

hit) ska erbjudas goda och attraktiva bo-

endemiljöer. Segregation skall motverkas. 

Alla grupper i samhället ska ha möjlighet 

att få en god bostad till rimlig kostnad med 

prioritet till personer tillhörande grupper 

för vilka kommunen har ett särskilt an-

svar. 

 

I samband med planering av bostadsom-

råden ska trygghetsaspekten beaktas t.ex. 

den fysiska miljön, trafiksäkerhet och öv-

rig utformning. Inom allt arbete med bo-

stadsplanering ska barnperspektivet och 

jämställdhetsperspektivet beaktas. 

 

Lokalisering och utformning ska ske på ett 

miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

9.2. Konsekvenser 

Eftersom mycket stora delar av bostadsbe-

ståndet idag är småhus och vissa öar helt 

saknar flerbostadshus ska det i första hand 

ske ett byggande av flerbostadshus med 

lägenheter, i form av ägarrätter, bostads-

rätter och framförallt hyresrätter, i olika 

prislägen. Förtätning och byggande av 

högre bostadshus ska underlättas. 

 

Enskilt byggande av småhus har varit en 

viktig del för att trygga bostadsbeståndet i 

kommunen. En utbyggnad med småhus 

bör fortsatt ske i mindre omfattning ge-

nom avstyckning där det är lämpligt och 

bidrar till förtätning samt i anslutning till 

flerbostadshus. 

 

Fler bostäder ska även kunna skapas ge-

nom ombyggnation och uppdelning av 

befintliga enbostadshus eller genom t.ex. 

inredningar av vindar på flerbostadshus.  

 

Inga nya områden för gruppbyggda enbo-

stadshus bör skapas inom planeringspe-

rioden. 

 

Målet i tidigare program om att det ska 

utvecklas trygghets- och/eller seniorbo-

ende är fortsatt aktuellt. 
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Kommunens kommunala tomter ska säljas 

via mäklare alternativt nyttjas för byggnat-

ion där särskilt ansvar för vissa grupper 

föreligger. 

9.3. Geografisk fördelning 

Nedan presenteras planerade projekt fram 

till 2020 samt planeringsförutsättningar 

för ett längre tidsperspektiv på ö-nivå.  

 

I redovisningen ingår de detaljplaner som 

avses upprättas inom en femtonårsperiod, 

som innehåller fler än fem bostäder och 

där exploatering helt eller delvis är möjlig 

inom tidsperioden. 

 

Utöver dessa tillkommer bostäder genom 

avstyckningar och mindre detaljplaner 

samt genom att fler lägenheter inryms i 

befintliga bostadshus. Denna tillkomst av 

bostäder är svår att förutse var den till-

kommer.  

 

De planbesked som ligger väntande med 

mindre än fem bostäder uppgår idag till 13 

bostäder (nov 2014). 

 

Det kan konstateras att befintliga och 

kommande planer innebär mycket goda 

förutsättningar för kommunen att uppnå 

såväl bebyggelsemål som befolkningstill-

växtmål. Tabellen i bilagan innehåller för-

utsättningar för fler bostäder än behovet. 

Samtidigt är verkligheten ofta sådan att 

inte alla planer kommer till stånd respek-

tive bebyggs i den utsträckning som plane-

rats. 

9.4. Nordöarna 

För Rörö har det genomförts en program-

process under 2014 där det pekas ut om-

råden för förtätning och utbyggnad. Helt 

utbyggt redovisar programmet möjlighet 

till cirka 100 nya bostäder, i de flesta fall 

efter genomförd detaljplaneläggning. Inom 

planeringsperioden 2015-2020 bedöms 

endast ett fåtal av dessa kunna förverkli-

gas.  

Det finns även en byggrätt intill den gamla 

skolan som kan utnyttjas för cirka tio bo-

städer och en kommunal tomt i anslutning 

till hamnområdet med möjlighet att bygga 

ett flerbostadshus med ca 15 bostäder. 

 

På Hyppeln byggs ett flerbostadshus med 

cirka 20 lägenheter nära färjeläget, med 

god tillgänglighet och parkering på Burö. 

Det finns även cirka 20 outnyttjade bygg-

rätter för friliggande villor väster om fot-

bollsplanen som kan bebyggas på längre 

sikt.  

 

På Källö-Knippla planeras för en ny an-

vändning av det tidigare varvet med cirka 

30 bostäder i form av både villor och fler-

bostadshus. Det finns även outnyttjade 

byggrätter i detaljplan för Fiskaregården 

på Källös västsida. Här kan det uppskatt-

ningsvis tillkomma ytterligare minst 20 

bostäder på längre sikt. 

 

Då ambitionen är att tillkommande bostä-

der ska vara för åretruntboende krävs ut-

vecklade kommunikationer om ovanstå-

ende byggnation ska kunna genomföras. 

Då utökade biltransporter inte är möjligt 

krävs först utveckling av ”resecentrum” 

samt eventuellt alternativ i form av per-

sontransporter och trygga parkeringar, vid 

transportnoderna innan ytterligare bebyg-

gelse sker. 

 

Bostäder behövs för att säkerställa ser-

viceutbudet på öarna. Ny bebyggelse bör i 

första hand vara i mindre flerbostadshus 

för att möjliggöra för den åldrande befolk-

ningen att flytta från sina villor till ett till-

gängligt och tryggt boende. Dessa bör om 

möjligt lokaliseras nära service och färjelä-

gen. 

9.5. De sammanhängande öarna 

På Hälsö pågår inget detaljplaneprojekt. 

En programprocess har genomförts men 

det har inte resulterat i något planarbete. 

Det innebär förutsättningar för en mycket 
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begränsad byggnation på lucktomter och 

genom avstyckningar. 

 

På Öckerö pågår planering för bostäder i 

Norra Brevik. Sammanlagt planeras 64 

bostäder blandat i villabebyggelse och 

flerbostadshus. 

 

Kring Öckerö centrum pågår det en pro-

cess om utveckling där det kan tillkomma 

ca 300 bostäder. Utbyggnaden förväntas 

ske över en femårsperiod med start 2017.  

 

Utbyggnaden av äldreboendet Solhöjden 

förväntas ge minst 48 nya lägenheter un-

der programperioden.   

Det finns även en del planbesked för 

mindre förtätningar, en på fem villor vid 

kyrkan och en vid Minnestensskolan med 

tio lägenheter samt Ankaret om 15 lägen-

heter. 

Vid Ekelundsvägen har plantillstånd med-

givits för flerbostadshus med 40 bostads-

rätter vilket kan bebyggas på längre sikt. 

 

Hönö har flera utbyggnadsområden med 

färdiga detaljplaner. På Sandlyckan kom-

mer det uppföras 20 bostäder i flerbo-

stadshus med byggstart 2015.  

I detaljplanen för Heinövallen finns det 

utrymme, utöver Bovieran, på cirka 50 

lägenheter med planerad byggstart 2015.  

I detaljplanen för Nästås finns byggrätter 

för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt 

att utnyttjas helt eller delvis som äldrebo-

ende, på längre sikt. 

Det finns ett positivt planbesked för fler-

bostadshus med ca 60 lägenheter kring 

Spindelnområdet, på längre sikt.  

 

För Hönö Klåva har det genomförts en 

programprocess. I programmet anges rikt-

linjer för Hönö-Klåva som ett handels- och 

besöksområde. Programmet beskriver var 

det är möjligt att bygga bostäder men 

anger inte hur många men uppskattnings-

vis rör det sig om cirka 30 bostäder.  

I anslutning till Hönö Klåva finns även ett 

positivt planbesked för med ett flerbo-

stadshus med tolv bostäder.   

 

För Fotö finns inget pågående planarbete 

men viss förtätning kring skolan förväntas 

där det kan tillkomma ett mindre antal 

bostäder. 

 

I de planer som pågår för de samman-

hängande öarna finns en blandning olika 

boendeformer vilket uppfyller målet om 

ett breddat bostadsutbud. Kommunikat-

ionerna är förhållandevis goda vilket är en 

förutsättning för åretruntboende.  

 

Utmaningarna för byggandet på de sam-

manhängande öarna ligger i att bilberoen-

det måste minska. Störst möjlighet för 

detta sker genom ett byggande i kollektiv-

trafikstråken och genom att satsa på att 

stärka de centrum som finns, Hönö Klåva 

och Öckerö centrum. 

9.6. Björkö 

På Björkö finns två positiva planbesked 

innehållande bostäder. Vitsippevägen in-

nehåller både villor och flerbostadshus om 

totalt cirka 30 bostäder samt ett planbe-

sked för ett flerbostadshus med seniorbo-

städer om cirka 24 lägenheter och intillig-

gande fastighet med tio bostäder.   

 

Björkö står för kommunens största mark-

reserv. Planeringen efter perioden 2015-

2020 har fokus på Björkö och ett arbete 

med en fördjupning av översiktsplan för 

området söder om samhället pågår. Områ-

det bedöms kunna innehålla upp till 400 

bostäder på lång sikt. 

9.7. Kalvsund  

På Kalvsund pågår idag ett arbete med 

förtätning vid den gamla skolan. Bebyggel-

sen är blandad och det kan tillkomma 

cirka 15 bostäder både i form av flerbo-

stadshus och som villor. 
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9.8. Grötö 

På Grötö har den största utbyggnaden 

skett genom avstyckning av befintliga tom-

ter och det finns inga aktuella planer för 

någon större utbyggnad. Dock finns områ-

den där förtätning kan vara möjlig. 

10. Handlingsplan 

Öckerö kommun ska 

1. Skapa rörlighet i det befintliga bo-

stadsbeståendet genom att äldre ska 

ges möjlighet att flytta till trygga boen-

den. 

2. Bygga nya bostäder i kollektivtrafik-

nära lägen med prioritet till flerbo-

stadshus. Inventera byggbar mark med 

stöd i översiktsplan. 

3. Skapa ett markinnehav som möjliggör 

god planering och strategiska etable-

ringar. 

4. Effektivisera plan- och byggprocessen 

för nya bostäder. Utnyttja planmono-

polet och prioritera planer med stort 

allmänintresse. En hög planeringsbe-

redskap ska finnas för att kunna utar-

beta planer som bidrar till bostadsför-

sörjningsprogrammets målsättningar. 

5. Utnyttja ÖFAB för att skapa fler hyres-
rätter och skapa rörlighet i beståndet. 
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Bilaga 

Tabellen redovisar pågående exploatering, möjlig byggnation i färdiga planområden och på-

gående/planerade planläggningsområden och det antal bostäder dessa beräknas kunna gene-

rera till år 2020. Med fet stil redovisas bostäder inom befintliga detaljplaner. 

Ort Objekt Up

plå-

tel-

se-

for

m 

Nr Markägare Under 

exploa-

tering – 

klart 

2016 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2017-

2020 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2021-

2025 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2026- 

Rörö G:a skolan 

Hamnområdet 

Programområdet 

Brf 

Brf 

Eh 

1 

2 

3 

ÖFAB 

Kommunen 

Privat 

  

15 

 

10 

 

20 

 

 

20 

Hyppeln Kvibackeskären 

V. fotbollsplan 

Brf 

Eh 

4 

5 

Kommunen 

Kommunen 

20  

 

  

20 

Källö-

Knippla 

Fiskaregården 

G:a varvet 

Eh 

Eh/ 

Brf 

6 

7 

Kommunen 

Kommunen/ 

Privat 

  

15 

 

15 

25 

 

Hälsö -   -     

Öckerö N Brevik 

 

Öckerö C 

 

 

Solhöjden 

Minnesten 

Kyrkan 

Ekelundsvägen 

N Långesand 

Ankaret 

Eh, 

Brf 

Hr, 

Brf, 

Eh 

Hr 

Hr 

Eh 

Brf 

Eh 

Hr 

8 

 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Privat 

 

Kommunen 

m fl. 

 

ÖFAB 

ÖFAB 

Privat 

Privat 

Kommunen 

ÖFAB 

 60 

 

150 

 

 

48 

10 

5 

 

 

20 

 

 

150 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

20 

Hönö Spindeln 

Heinövallen 

Sandlyckan 

Nästås 

Hönö Klåva C 

Hönö Klåva V. Vägen 

Hr 

Hr 

Brf 

Hr 

Brf 

Brf 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Kommunen 

Kommunen 

Kommunen 

Kommunen 

Privat 

Privat 

 

48 

20 

 

 

 

 

 

12 

60 

 

 

 

30 

 

 

 

70 

 

Fotö Skolområdet Eh 22 ÖFAB  8   

Björkö Vitsippevägen 

 

Kyrkvägen 

/Skarviksvägen 

FÖP Björkö södra sam-

hälle 

Eh/

Brf 

Brf 

 

Eh/

Brf 

23 

 

24 

 

25 

 

Kommunen 

ÖFAB/Privat 

Kommunen/ 

Privat 

Kommunen 

  

 

34 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Kalvsund G:a skolan Eh 26 ÖFAB  15   

Grötö -   -     

Summa     88 392 355 279 

 

Brf=bostadrätt, Hr=hyresrätt, Eh=egnahem 



        

 
  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 2020-12-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Sortering och bortforsling av material från Öckerö 13:1. 
Kärrsviks ÅVC 

Diarienummer: 0191/20   

 

Sortering och bortforsling av material från 
Öckerö 13:1 
 
Förslag till beslut 
Kretsloppsenheten ianspråktar medel från eget kapital och sanerar i enlighet med 
beslut av Bygg- och miljönämnden. 
 
Ärendet  
Bygg-och miljönämnden beslutade 2020-05-13 att förelägga kretsloppenheten, 
diarienummer 2020-157, att vidta åtgärder gällande sortering och bortforsling av 
rötter, flisrester och grenar som mellanlagrats på Kärrsviks ÅVC samt sanering och 
bortforsling av kontaminerad mark runt den nedgrävda oljecisternen. Massorna 
som mellanlagrats har legat på Kärrsviks ÅVC mer än tre år och betraktas därför 
som deponi. Kretsloppsenheten har inga tillstånd för deponi. Åtgärderna skall vara 
slutförda och redovisas våren 2021. 
 
Beredning 
Hönö Schakt AB, upphandlad entreprenör, har kontaktats och beräknat kostnaden 
för sanering, bortforsling och omhändertagande av deponerat material.    
 
Ekonomi 
Beräknad total kostnad för saneringen beräknas till 300 t kr. 250 t kr avser i 
fraktionen rötter, flisrester och grenar, 50 tkr avser saneringen runt oljecisternen. 
Kretsloppsenheten har ingen möjlighet att utföra åtgärderna inom befintlig budget 
utan hemställer att få ianspråkta del av eget kapital för att täcka kostnaderna. Detta 
kommer att påverka kommunens resultat negativt i årsredovisningen.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller diskrimineringsgrunder. 
 



 
 

 

Barnperspektiv 
Ingen påverkan på barnperspektivet 
 
 
Beslutsbehörighet 
Bygg- och miljönämnden har beslutat i ärendet.  
 
Bedömning 
Åtgärderna är beslutade av Bygg-och miljönämnden. Åtgärderna behöver 
genomföras i enlighet med detta beslut. 
 
Jämställdhetsperspektiv  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet 
 
 
Expediering av beslut 
Bygg- och miljönämnden 
 
 
Bilagor 
- 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Johannes Wallgren                                                                           Anna D Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                                                     tf. Kommundirektör 
 
Datum  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljönämnden 2018-06-11 2 
   
   
BMN § 70 Dnr 2018-000073  
   
Föreläggande om åtgärder förenat med vite, Öckerö 13:1 

 
Vid den regelbundna miljötillsynen på Kärrsviks återvinningscentral har miljöenheten 
noterat att verksamheten lagt massor vid den kulle/upphöjning som ligger mitt på 
centralen. Det rör sig bland annat om massor med jord och inert avfall som placerats där 
under flera tillfällen. Vid jämförelse av flygbilder från 2009, 2012 och 2017 kan man tydligt 
se att kullen utökats. Massorna har förvarats längre än vad som är tillåtet för en 
mellanlagring och eftersom det saknas tillstånd för deponi går miljöenheten vidare för att 
se till att massorna bortskaffas. 
 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2018-05-28 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden förelägger med vite Kretsloppsenheten, Öckerö Kommun,  om att 
vidta nedanstående åtgärder  med anledning av massor som mellanlagras på Kärrsviks 
återvinningscentral. Föreläggandet förenas med ett vite på 500 000 kr.  
 

1. Senast 2020-03-01 ska massor som förvarats längre än 1 år innan bortskaffande 
eller längre än 3 år innan återvinnig vara bortskaffade från markerat område på 
bifogad beslutskarta. 
  

2. Senast 2020-03-14 ska kretsloppsenheten redovisa för miljöenheten hur massorna 
enligt första punkten omhändertagits.  

 
För detta ärende tas ut en timavgift. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 
2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och 
strålskyddslagen” är avgiften 900 kr för varje påbörjad timme handläggningstid. Med 
handläggningstid avses enligt taxan den sammanlagda tid som en tjänsteman har använt 
för handläggningen av ärendet dvs. förberedning, besök på plats, rapportskrivning och 
andra administrativa uppgifter. 
 
 
Upplysningar 
Bilagor som bifogas med beslutet: Besvärshänvisning och beslutskarta 
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KS § 163   
   
Sanering av del av Öckerö 13:1 och Öckerö 2:499, Kärrsviks ÅVC 

 
Thomas Wijk, enhetschef samhällsbyggnad, informerar om att Bygg-och 
miljönämnden beslutade 2018-06-11 att förelägga kretsloppenheten att vidta 
saneringsåtgärder av massor som mellanlagrats på Kärrsviks ÅVC. Föreläggandet 
var förenat med ett vite på 500 tkr. Åtgärderna skall vara slutförda och redovisas 
våren 2020. Cowi AB har genomfört markundersökningar innan sanering för att 
kartlägga omfattningen av åtgärder samt graden av kontaminering. Hönö Schakt 
AB, upphandlad entreprenör, har därefter uppskattat att drygt 5 000 ton massor 
behöver borttransporteras för sanering och omhändertagande. Beräknad kostnad 
för saneringen är 2,6 mnkr. Tillkommer kostnader för provtagningar och analyser 
på ca 200 tkr. Kretsloppsenheten kommer att ianspråkta del av eget kapital för 
att täcka kostnaderna. Detta kommer att påverka kommunens resultat negativt i 
årsredovisningen. 
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att se över kommunens processer och 
styrdokument för ekonomistiska styrprinciper.  
 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Handläggare: Per Karlbäck 

Ärende: 
Försäljning av mark för hotell/konferens, del av Öckerö 1:80 
m.fl. 

Diarienummer: SB 0051/18   

 

Förlängning av tidsfrist 
 

Förslag till beslut 
Kommundirektören uppdras att ytterligare förlänga tidsfrist enligt punkt 1 i beslut 
KS §70, 2020-03-24, till 2021-06-30. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö Spa Hotell och konferens AB har i beslut KS §70, 2020-03-24, t.o.m. 2020-
06-30 att inkomma med i beslutet specificerade handlingar. På grund av den 
rådande situationen med Covid 19 behöver datumet förlängas. Förlängning har skett 
en gång tidigare till 2020-12-31. Det nya datumet för förlängning sätts nu till 2021-
06-30. 
De specifierade handlingarna som efterfrågas ska innehålla en fullständig 
presentation av projektet inklusive handlingar som styrker att Öckerö Spa Hotell 
och Konferens AB har den kompetens och ekonomisk stabilitet som krävs för att på 
ett förtjänstfullt sätt kunna genomföra projektet på lång och kort sikt.  
 
 
Beredning 
- 
 
Ekonomi 
- 
 
Bedömning 
Förlängning med ytterligare 6 månader bedöms som skäligt. Avstämningar kommer 
att ske löpande under våren. Om arbetet bedöms falla väl ut kan möjligheten att 
teckna markanvisningsavtal komma att prövas politiskt. 
 
Expediering av beslut 
- 



 
 

 

 
Bilagor 
- 
 
 
……………………….. 
Johannes Wallgren                                                                                             
Samhällsbyggnadschef 
 




