
 

 
 

 

 
Öckerö 2019-11-26 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag  3 december 2019 kl 09:15 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 08:15 
 Socialdemokraterna, Kommunhuset 08:15 

 
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Martina Kjellkvist (KD) 
 

 
Christer Zandén 

2. Information 
a. Information verksamhetsplan kommunstyrelsen (09:15-09:45) 
 

 

Christer Zandén, 
Oskar Nilsson 

3.  Uppdrag 2 inkl. budget KS 2020 (09:15-09:45) 
 

Bilaga 

Oskar Nilsson    4. Uppföljning per oktober totalt kommun (10:00-10:45) Bilaga 

Oskar Nilsson 5.  Uppföljning per oktober kommunstyrelsen (10:00-10:45) Bilaga 

Oskar Nilsson 6. Budgetanvisning 2021 (10:00-10:45) Bilaga 

Oskar Nilsson 7. Begäran om reservering av ej påbörjade investeringsprojekt Bilaga 

Maria Höglund 
Niklasson 

8.  Likabehandlingsplan (10:45-11:15) Bilaga 

Maria Höglund 
Niklasson 

9.  Revidering av delegationsordning avseende personalärenden Bilaga 

Karin Zachua  10. Rör inte min kompis (11:15-11:30) Bilaga 

Karin Zachau 11. Utmärkelse kulturområde (11:15-11:30) Bilaga 

 12. Trygghetsboende på Nästås Bilaga 

Torben Ferm 13. Lokalresursplan (13:00-14:30) Bilaga 

Petter Leyman 14. Beslut om planstart för detaljplan för Fotö 1:12 – Gamla 
församlingshemmet (13:00-14:30) 

Bilaga 

Rikard Sporre 15. Planstart av detaljplan för Hönö 2_80 (13:00-14:30)  Bilaga  

Andreas Alderblad 16. Beslut om säkerhetskyddschef (13:00-14:30) Bilaga 

Lisette Larsson 17. Fisk idag (13:00-14:30) Bilaga  

Lisette Larsson 18. Utökad investeringsbudget VA(13:00-14:30) Bilaga 

Lisette Larsson 19. Kapacitetsökning för rening av spillvattnet i Öckerö kommun 
(13:00-14:30) 

Bilaga 

Urban Olsson 
Urban Olsson 
 
Daniel Spindel 

20. 
21.  

 
22. 

Renhållningstaxa (13:00-14:30) 
Färdtjänsttaxa (13:00-14:30) 
 
Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i 

 



 

 
Tora Wilhelmsson 
Tora Wilhelmsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therese Benito 
 
 
Annie Bedö 
Per Karlbäck 
 
Per Karlbäck 
 
Karin Zachau 
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26. 
27. 
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30. 

 
31.  

 
32.  
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34. 
35. 

 
36. 

 
37. 

 

Öckerö kommun (14:30-14:45) 
Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun (14:45-15:15) 
Handlingsplan för jämställdhetsarbete (14:45-15:15) 
Uppföljning efter oktober Barn- och utbildningsnämnden 
Uppföljning efter oktober Socialnämnden 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Motion om risk- och konsekvensanalyser 
Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö kommun 
Tjänsteskrivelse Redovisning av lokalt partistöd avseende år 
2018 
Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Svar på Medborgarförslag gällande införande av kommunala 
regler vid installation av luftvärmepumpar, som ett led i 
kommunens hälsoskyddsarbete (13:00-14:30) 
Svar på Motion om fler sittbänkar för vila (13:00-14:30) 
Svar på Medborgarförslag om plats för lek på Grötö (13:00-
14:30) 
Svar på Medborgarförslag om röjning av utmarkerna på 
Hyppeln (13:00-14:30) 
Svar på Medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden i 
Öckerö kommun (11:15-11:30) 

 

 

 

 
 
                                                             Jan Utbult                            Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
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Öckerö 2019-11-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén, Oskar Nilsson 
Ärende: Budget 2020 
Diarienummer: 216/18 

 

Uppdrag 2 inkl. budget KS 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningschefens förslag på uppdrag 2 inklusive 
budget. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I enlighet med fullmäktiges beslut om ”Årsplan för ledning och styrning” skall 
nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget. 
 
 
Ekonomi 
Hanteras inom budgetram.  
 
 
Expediering av beslut 
- KS förvaltningschef 
- Kvalitetsutvecklare KS 
- Budgetekonom 
- Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Uppdragshandling och budgetfördelning för: 
• Verksamhetsområde styr och stöd 
• Verksamhetsområde fritid och kultur 
• Verksamhetsområde samhällsbyggnad 
• Besöks- och näringslivsenheten 
 
 
 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande: Gull-britt Eide 
 
 
Titel: Kommundirektör/förvaltningschef 
 
 
Datum: 2019-11-25 
 
 



Ram 2019

Justering o 

fördelning

Tilldelning 

1%

Fördelningsp

ost

Budget 2020 

kf juni

Fördelning 

PO

Övriga 

justeringar *

Budget 2020 

kf dec

Kommunstyrelsens enheter

Kommundirektör 5 728 57 5 785 27 -41 5 771

Kommundirektör - Politik 7 821 -250 76 7 647 28 7 675

Kommundirektör  - övergripande 230 999 12 1 241 0 -1 014 227

Etablering- och arbetsmarknad 4 767 48 4 815 38 -4 853 0

Besöks- och näringsliv 3 123 31 3 154 11 85 3 250

Vht Centralt Styr o Stöd 35 806 358 36 164 171 -2 908 33 427

Vht Fritid och kultur 24028 -999 230 593 23 852 96 1284 25 232

Vht Samhällsbyggnad, skattefin 59224 592 400 60 216 291 1251 61 758

Samhällsbyggnad, avgiftsfin 0 0 0 0

Totalt KS 140 727 -250 1 404 993 142 874 662 -6 196 137 340

* Specifikation övriga justeringar

Etablering- och arbetsmarknad flyttas till SN -4853

Tilldening fritidsgård 270

Fördelning av hyror kommunhuset -1613

-6196
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Uppdragshandling 

  

 Verksamhetsområde styr och stöd  

 Besöks- och näringslivsenheten  

 Verksamhetsområde fritid och kultur  

 Verksamhetsområde samhällsbyggnad 
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Innehållsförteckning 

1 STYR OCH STÖD ..................................................................................................................................3 

1.1 UPPDRAG .................................................................................................................................................... 3 

2 BESÖK OCH NÄRINGSLIV ...................................................................................................................6 

2.1 UPPDRAG .................................................................................................................................................... 6 

3 FRITID OCH KULTUR ...........................................................................................................................9 

3.1 UPPDRAG .................................................................................................................................................... 9 

4 SAMHÄLLSBYGGNAD ........................................................................................................................13 

4.1 UPPDRAG .................................................................................................................................................. 13 
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Öckerö 2019-11-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg 

Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019 

Diarienummer: 0062/19   

 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2019 - 

Kommuntotal 
 

Förslag till beslut  
Informationen noteras till protokollet 
 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per oktober samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift som investeringsverksamhet. 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-19 
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Uppföljning efter oktober 

Öckerö kommun 

Jan-Okt 2019 
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Innehållsförteckning 

1 SAMMANFATTNING ...........................................................................................................................3 

2 EKONOMISK KOMMENTAR ..............................................................................................................3 

2.1 Öckerö kommun - resultat och prognos ........................................................................................................ 6 

3 FÖRDELNINGSPOSTER ....................................................................................................................6 

4 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................7 

4.1 Öckerö kommun - investering........................................................................................................................ 7 

5 LIKVIDITET .........................................................................................................................................8 

6 EXPLOATERINGSPROJEKT .............................................................................................................8 
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1 SAMMANFATTNING 

Resultat 

Kommunens utfall efter tio månaders verksamhet är positivt med 8 385 tkr exklusive reavinster. 
Budgeten för perioden uppgår till 14 921, vilket innebär en negativ avvikelse med -6 536 tkr. 

Budgetavstämning - utfall oktober 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 83%. Nämnderna, inklusive centrala poster 
och fördelningsposter, har förbrukat 83% tom oktober 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 3 245 tkr, här ingår reavinster med 
5 174 tkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 7 828 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med         
-4 584 tkr i jämförelse med årsbudget. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli negativt med -1 929 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive centrala poster och fördelningsposter) prognostiseras att bli 
negativ med -8 818 tkr. Ett intensivt arbete med åtgärder enligt åtgärdsplaner pågår. 

Prognosen för slutavräkning avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka kommunens resultat 
negativt med -2 543 tkr, här ingår tillfälligt bidrag för ensamkommande på 946 tkr. 

Finansnetto visar ett överskott med 494 tkr pga. utdelning från Kommuninvest men även ökade 
finansiella kostnader för pensionsskulden. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

 Nämndernas resultat och effekter av åtgärdsplaner. 

 Fördelningsposter. 

 Avräkning skatt år 2019. 

 Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag. 

 Exploateringsprojekt. 

 Ev. räntekonsekvenser till följd av skatterevision. 

  

2 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på -175 tkr för verksamheterna exkl. centrala poster 
och fördelningsposter. Förändring jämfört med förgående prognos är -1 031 tkr. Prognosförändringen 
förklaras huvudsakligen av: 

 Förbättring KS enheter 300 tkr. 

 Försämring inom styr- och stöd med -340 tkr. 

 Plan- bygg och miljö försämrar sin prognos med -510 tkr. 

 SB centralt försämrar sin prognos med -400 tkr. 

 Gata, båttrafik och VA försämring med -267 tkr. 

 Förbättring inom avgiftsfinansierad verksamhet 257 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Efter augusti har bygglovsärenden drastiskt minskat. 

 Bostadsanpassningen har ökade kostnader. 

 På grund av vakant GIS-tjänst uppstod en oförutsedd konsultkostnad. 

 I prognosen för SB centralt ingår kostnader för Norgårdsfyren på 109 tkr samt utredning 
huvudmannaskap vägar på 148 tkr. Budget för dessa kostnader kommer att regleras från 
fördelningsposter. 
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 Kostnader för marksanering Hult 1:552 LSS-boende. 

 Underskottet på Gatuenheten beror dels på ökade fordonsreparationer och service, ökade 
konsultkostnader för uppdatering av lokala trafikföreskrifter, ökade insatser för 
vinterväghållningen samt ökade kostnader för material och entreprenadinsatser på 
belysningsanläggningen. 

 Båttrafiken har kostnader för dykinspektion på Kalvsunds färjeläge för att klarlägga skadeläge 
och underhållsbehov. 

 Björnhuvudets reningsverk har under året haft ökade utrednings- och tillsynskostnader. 

 Båttrafiken har ökade intäkter för uthyrning av Polstjernan. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Allmänna effektivisering i KS förvaltning 500 tkr. 

 Minskad medfinansiering inom besöks- och näringsliv 50 tkr.  

 Ej återbesätta vakant tjänst inom plan- bygg- och miljö 191 tkr. 

 Omfördelning av tjänst inom gata 68 tkr. 

 Generell besparing inom plan- bygg- och miljö, Lokalvård och kost samt Gata med 150 tkr. 

 Rättelse av kostnad för Östra Sudda till exploateringsprojekt 90 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -6 329 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -3 041 tkr Förändringen förklaras i huvudsak av: 

 ökade kostnader för köpta platser med -1 100 tkr. 

 förändrad bedömning av lönekostnader om -1 400 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Förskolan: -4 047 tkr (-2 320) Förskolans ökade avvikelse mot budget (-1 727) förklaras 
främst av minskat elevantal och därmed minskad budget (-849 tkr) och ökad prognos 
avseende lönekostnader (-736 tkr). Underskottet om -4 047 tkr beror till stor del på kostnader 
för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt, 2 100 tkr . 

 Grundskolan: -3 556 tkr (-3 042) Jämfört med augustiprognosen har underskottet ökat 
med ca 500 tkr avseende förändrad prognos för lönekostnader. Grundskolans underskott är 
helt relaterat till personalkostnader. 

 Gymnasiet (IKE): -3 506 tkr (-2 210) Gymnasieskolans ökning om -1 296 tkr förklaras i sin 
helhet av ökade kostnader för köpta platser. Gymnasiets underskott om -3 506 avser 
kostnader köpta platser (-1 450 tkr), Busskort (-800 tkr) och kostnader för interkommunal 
ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan (-1 400 tkr). 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (4 662 tkr), en ökning jämfört med 
uppföljningen efter augusti med 900 tkr, varav tilldelning familjecentral 254 tkr och positiv 
elevavräkning i september om 480 tkr (det innebär att verksamheten förlorar motsvarande belopp pga 
minskat elevantal). Öppen förskola (450 tkr), Särskola (669 tkr) och Vuxenutbildning (913 tkr) bidrar 
också positivt till prognosresultatet. 

Socialnämnden 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -2 360 tkr jämfört med budget. 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr för att täcka behovet av 
bemanning på gruppbostäder som beror på ökad vårdtyngd. Detta beslut medför att det 
prognostiserade underskottet för Socialnämnden hamnar på -360 tkr. Det är en förbättring mot 
föregående prognos med 361 tkr. Förändringen förklaras av: 

 arbetet med åtgärdsplanen att minska hemtjänsttimmarna. 

 vakant tjänst på räddningstjänsten. 

 köpta platser. 

Prognosen per maj visade på att hemtjänsten skulle ha ett underskott om -1 900 tkr. Detta föranledde 
att åtgärdsplaner togs fram och beslut om att dra ner antalet hemtjänsttimmar togs. Vid en jämförelse 
mellan 2018 och 2019 visar att antalet utförda hemtjänsttimmar januari till oktober är 1 285 
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hemtjänsttimmar färre under 2019, vilket är en följd av ett medvetet arbete att minska på 
hemtjänsttimmarna. Prognosen per oktober visar på att hemtjänsten kommer gå med ett totalt 
underskott om -900 tkr vilket är en förbättring med 1 000 tkr sedan majprognosen. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 ökad vårdtyngd inom LSS-gruppbostäder. 

 köpta platser inom IFO/FH. 

 ekonomiskt bistånd. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 minskade hemtjänsttimmar. 

 minskade personalkostnader gruppbostäder. 

 minskad personalkostnad sjuksköterskor. 

 minskad personalkostnad korttidsboende. 

Förvaltningsledningen har ett överskott om 2 193 tkr per oktober vilket den centrala bufferten. 

IFO/FH prognosticerar ett underskott om -5 074 tkr som beror på köpta platser, gruppbostäder och 
ekonomiskt bistånd. 

Äldreomsorgen prognosticerar ett överskott på 105 tkr. Särskilt boende och hemtjänst är verksamheter 
som går med underskott inom äldreomsorgen. Dessa underskott vägs dock upp av budgeten för köpt 
plats, en central buffert samt att verksamheten Knytpunkten har upphört under året. 

Räddningstjänsten har ett överskott om 216 tkr i prognosen som härrör till det bidrag från MSB som 
kom i början på året och som täckte kostnader som redovisades under 2018. 

Även administrativa enheten har ett överskott på 200 tkr som bidrar till nämndens totala resultat. 

  

Bygg- och miljönämnden 

Prognosen efter 10 månad för bygg- och miljönämndens budget visar på ett resultat på 46 tkr jämfört 
med budget. Det är en förbättring mot föregående prognos med 7 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Utbetalda arvoden. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Anledningen till det positiva resultatet är att många ledarmöter i nämnden inte tar ut 
ersättning för förlorad arbetsinkomst  på grund av att de är pensionerade. 
 

Kommunstyrelsen Centrala Poster och fördelningsposter: visar ett överskott på 6 524 tkr. 
Obudgeterade reavinster  5 174 tkr, prognos förändring semesterlöneskuld -2 000 tkr samt 
pensionsutbetalningar -700 tkr. Återstående fördelningsposter som påverkar resultatet positivt 
4 347 tkr. 
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Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg 

Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019 

Diarienummer: 0062/19   

 

Ekonomisk uppföljning per oktober 2019 - 

Kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut  
Informationen noteras till protokollet 
 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per oktober 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift som investeringsverksamhet. 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-19 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 6 349 tkr jämfört med budget. Överskottet avser 
reavinstökningar. Det strukturella underskottet kvarstår dock (-175 tkr för verksamheterna) och 
räknas reavinsterna bort så minskar det prognostiserade resultatet med -1 031 tkr i förhållande till 
föregående prognos (856 tkr för verksamheterna). Prognosförändringen förklaras huvudsakligen av: 

 Ökad prognos för reavinster 2 000 tkr avseende reavinster Kalvsund.  

 Förbättring inom KS enheter 300 tkr. 

 Försämring inom styr- och stöd med -340 tkr. 

 Plan- bygg och miljö försämrar sin prognos med -510 tkr. 

 SB centralt försämrar sin prognos med -400 tkr. 

 Gata, båttrafik och VA försämring med -267 tkr. 

 Förbättring inom avgiftsfinansierad verksamhet 257 tkr. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Försäljning av tomter på Björkö, Kalvsund och Lammholmsberget beräknas ge totalt 5 174 tkr 
i år. 

 Efter augusti har bygglovsärenden drastiskt minskat. 

 Bostadsanpassningen har ökade kostnader. 

 På grund av vakant GIS-tjänst uppstod en oförutsedd konsultkostnad. 

 I prognosen för SB centralt ingår kostnader för Norgårdsfyren på 109 tkr samt utredning 
huvudmannaskap vägar på 148 tkr. Budget för dessa kostnader kommer att regleras från 
fördelningsposter. 

 Kostnader för marksanering Hult 1:552 LSS-boende. 

 Underskottet på Gatuenheten beror dels på ökade fordonsreparationer och service, ökade 
konsultkostnader för uppdatering av lokala trafikföreskrifter, ökade insatser för 
vinterväghållningen samt ökade kostnader för material och entreprenadinsatser på 
belysningsanläggningen. 

 Båttrafiken har kostnader för dykinspektion på Kalvsunds färjeläge för att klarlägga skadeläge 
och underhållsbehov. 

 Björnhuvudets reningsverk har under året haft ökade utrednings- och tillsynskostnader. 

 Båttrafiken har ökade intäkter för uthyrning av Polstjernan. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Allmän effektivisering i KS förvaltning 500 tkr. 

 Minskad medfinansiering inom besöks- och näringsliv 50 tkr.  

 Ej återbesätta vakant tjänst inom plan- bygg- och miljö 191 tkr. 

 Omfördelning av tjänst inom gata 68 tkr. 

 Generell besparing inom plan- bygg- och miljö, Lokalvård och kost samt Gata med 150 tkr. 

 Rättelse av kostnad för Östra Sudda till exploateringsprojekt 90 tkr. 
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Verksamhet Fritid o kultur: 

 Större delen av möbler till Familjecentralen är klart.  

 Installation av teknik i hörsalen är färdigställd. Har begärt flytt av budget från den centrala 
fördelningsreserven för projektet; 435 tkr. 

 Arbetet med att slipa betongplattan i ishallen är klart. 

Lokalvård och Kost: 

Specialkost Bratteberg är påbörjat. Degblandare och stekbord installerat. 

Omprioritering av investeringsmedel inom kost- och lokalvård till förmån för ombyggnation av 
Bergagårdskökets kylanläggning samt arbetsbänkar i Solhöjdens kök. Förhoppning är start innan årets 
slut. 

Gatuenheten  

Investeringsprognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -151 tkr jämfört med budget. Det är 
en förbättring mot föregående prognos med 1 558 tkr. Förändringen förklaras av: 

Att enheten har prioriterat om och justerat investeringsprojekten. Att de investeringar med 
upphandlad entreprenad och medfinansiering som skall redovisas till Trafikverket genomförs under 
året. De övriga investeringar som har godkänd medfinansiering för 2020 flytts fram till 
nästkommande år och övriga investeringar som saknar medfinansiering flyttas fram i tid. 

VA-enheten 

Projekt 6009, Biobädd Pinans reningsverk, projektet vilande i väntan på beslut om ev. nytt 
reningsverk eller om befintlig anläggning ska utökas. 

Projekt 6013, Vattenledning Nordöarna, avvikelsen beror på att  vid del av sträckan har annan metod 
än vad som offererats behövts användas samt att sprängning tillkommit med kostnad för transporter. 

Projekten 6414 och 6416 gäller färdigställande av Klarviksvägens (Björkö) vatten- och 
dagvattenledningar som påbörjades 2018. 

Projekt 6419 tillkommande kostnad för moms. 

Projekt 6420 Vattensäkerhet kommer inte att färdigställas i år. Reservering till 2020. 

Projekt 6429, Servisutbyggnad, påverkas av att projekt 6439, Servisutbyggnad Solstigen Öckerö, har 
tillkommit med en beräknad kostnad på 1 547 tkr. Totala budgeten för projekten är 1 557 tkr vilken 
kommer att överskridas med 840 tkr. 

Projekt 6430, Renovering vattenledningar, kommer inte att förbrukas. Reserveras till 2020. 

Projekt 6433, Saneringsplan 2019, kommer inte att kunna fullföljas enligt plan. Eventuellt kommer 
resterande budget att reserveras till år 2020. 

Projekt 6436, Brunnslock. Byte av lock i samband med beläggningsprogrammet. 

Projekt 6500 och 6501 gäller utredningar som ska ligga till grund för beslut om placering av ev 
nytt/utbyggnad av reningsverk. Kan komma att omföras till driftkostnad. 

Problemet med förorenade massor har ökat och krav ställs på hantering och transport till deponi. 
Verksamheten har därför beställt fyra täckta lastväxlarflak, beräknad kostnad 200 tkr. Budget saknas. 

Kommunfullmäktige har beslutat om detaljplaner på Hönö och Björkö vilka kommer att kräva 
utbyggnad av va-ledningar. Investeringsbudget saknas. 

 
Projektering för projekt Tärnvägen och "Nästås" har påbörjats. Tilläggsäskande kommer att göras för 
Tärnvägen med 4,0 mkr. Budget för "Nästås" finansieras genom omprioritering inom befintlig budget 
2020. 
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Öckerö 2019-11-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2021 

Diarienummer: 0275/19   

 

Budgetanvisning 2021 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budgetanvisning för 2021. 
 
Ärende 
Ekonomienheten har tagit fram förslag till budgetanvisning för budget år 2021 med 
utgångspunkt i fullmäktiges styrdokument ”Årsplan för ledning och styrning år 
2020”. 
 
Budgetanvisningen beskriver i stora drag budgetprocessens struktur och innehåll 
under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om budgetdirektiv och 
nämndernas roll blir att, utifrån budgetdirektivet, ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdragshandling. Förslaget kan innebära omprioriteringar för att nå en 
ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för valda prioriteringar.   
 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-18 
 



   

Budgetanvisning - år 2021       KS 3 dec 2019  

Målgrupp: budgetberedning/nämnd/förvaltningschef/ekonom       2019-11-18

      

 

Tidplan/aktivitet 
25-26 februari/strategimöte 

Årsbokslut, omvärld/invärld och framtid. Konferens 2 dagar. 
 

24 mars 

Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv för år 2021 samt planår 2022-2025. 

 

 

31 mars  Information om budgetdirektiv 
Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer och kvalitetsutvecklaren om budgetdi-

rektivets innehåll och intentioner. 

 

 

april   Förvaltningarna tar fram förslag 

Förvaltningar och ledningsgrupp tar, utifrån budgetdirektiv, fram förslag på förändringar i 

budget och uppdrag. Förslaget kan innebära omprioriteringar för att nå en ekonomi i 
balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för valda prioriteringar. Skall samver-

kas och nämndsbehandlas.  

 

7 maj  Nämndsbehandlat mtrl till ekonomienheten 

 

26 maj/KS   budgetdialog  

16 juni/KS  kommunstyrelsen - beslut 

10 september/KF fullmäktige fastställer drift- och investeringsbudget samt upp-

dragshandlingar 

 

23 september information om fullmäktiges budgetbeslut 

Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer och kvalitetsutvecklaren om budge-

tens innehåll och intentioner. 

 

Höstprocess 
Budgetärendet i fullmäktiges novembermöte berör endast justeringar på posterna: av-

skrivningskostnad, finansnetto och skattenetto.  

 

20 oktober/KS  budgetberedning - höstuppföljning budget/info 

10 november/KS kommunstyrelsen - beslut 

26 november/KF fullmäktige fastställer slutlig budget  
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Öckerö 2019-11-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2020 

Diarienummer: 0216/18   

 

Reservation av ej påbörjade investeringar 

2019 till 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2020 av redovisade 
investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2019. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen inklusive samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av 
projekt om totalt 6 153 tkr. 
 
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 510 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 240 tkr. 
 
Bilagor 
Begäran om reservation – Kommunstyrelsen 
Begäran om reservation – Socialnämnden 
Begäran om reservation – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-19 
 
 
 
 
 



Nämnd: Kommunstyrelsen budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

Styr o stöd

1324 Ärendehanteringssystem 2 300 2 300

Planering inför upphandling pågår men inköp kommer ej 

hinnas 2019.

Samhällsbyggnad skattefin.

5639 Elstolpar Framnäs 357 357 Planering pågår

5640 Laddstolpar elbil parkering 898 898 Planering pågår

5642 Mur Kalvsund 398 398 Hinns ej med 2019.

 

Samhällsbyggnad avgiftsfin.

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

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

Summa 6 153 6 153

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



Nämnd: Socialnämnden budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

3129 Investering nytt gruppboende LSS 510 510

Det nya gruppboendet är upphandlat och kommer att börja byggas 

under 2020. Denna investering är till möbler och dylikt.

Summa 510 510

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



Nämnd: Barn- & utbildning budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

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

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

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

 

Summa 240 240

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar
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Öckerö 2019-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Maria Höglund Niklasson 

Ärende: 
Dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter 2019-2021” 
revideras och fastställs enligt förslag. 

Diarienummer: KS 271/19  

 

Revidering av dokumentet ”Lika 
rättigheter och möjligheter i Öckerö 
kommun” 
 

Förslag till beslut 
Dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter – en dokumentation av arbetet med 
lika rättigheter och möjligheter i Öckerö kommun 2019-2021” fastställs enligt 
förslag. 
 
 
Ärendet  
Dokumentation av arbetet för lika rättigheter och möjligheter syftar till att 
konkretisera Öckerö kommuns diskrimineringspolicy med aktiva åtgärder för att 
kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och 
utveckling i yrkesroller. Avsikten är också att i kommunens verksamheter beakta 
alla de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen.  
Enligt diskrimineringslagen får arbetsgivare inte diskriminera eller trakassera 
arbetstagare på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Arbetsgivare får inte heller missgynna en arbetstagare på grund av 
föräldraledighet. Om arbetsgivaren får reda på att det förekommer trakasserier på 
arbetsplatsen är man skyldig att utreda situationen och sätta stopp för 
trakasserierna. Det är också förbjudet att utsätta en medarbetare för repressalier, 
det vill säga negativa följder av att personen ifråga har påtalat eller anmält 
diskriminering. 
Arbetet är långsiktigt och sker i huvudsak inom ramen för samverkansavtalet och 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Förslag om revidering av dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter – en 
dokumentation av arbetet med lika rättigheter och möjligheter i Öckerö kommun 
2019-2021”bedöms inte medföra några förändrade kostnader. 
 
 
 
Bilagor 
Förslag till revidering av dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter – en 
dokumentation av arbetet med lika rättigheter och möjligheter i Öckerö kommun 
2019-2021” 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
………………………. 
Maria Höglund Niklasson 
HR-chef 
Öckerö kommun 
 
 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 
Förvaltningschef för kommunstyrelsen 
Öckerö kommun 
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Lika rättigheter och möjligheter 2019-2021 

Syfte 

Denna dokumentation av arbetet för lika rättigheter och möjligheter syftar till att konkretisera 

Öckerö kommuns diskrimineringspolicy med aktiva åtgärder för att kvinnor och män ska ha 

lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och utveckling i yrkesroller. Avsikten 

är också att i kommunens verksamheter beakta alla de diskrimineringsgrunder som anges i 

diskrimineringslagen. Arbetet syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Arbetet ska dokumenteras fortlöpande. 

Sammanfattning 

Arbetet med jämställdhet och mångfald är ett långsiktigt arbete som sker inom ramen för 

samverkansavtalet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följande frågor är speciellt 

viktiga att fortlöpande arbeta med:  

Rekrytering 

Vi ska i rekryteringsprocessen arbeta för att utjämna könsfördelningen vid kommunens 

arbetsplatser, i såväl kvinno- som mansdominerade arbeten. 

Vi ska i rekryteringsarbetet inte diskriminera någon.  

 

Sökande från underrepresenterad grupp bör kallas till intervju om tillräckliga kvalifikationer 

för arbetet finns. 

Anställningsform 

Kommunen ska arbeta aktivt för att höja sysselsättningsgraden för deltidsanställda som så 

önskar.  

Arbetstidsfrågor 

Ytterligare en fråga som är viktig ur jämställdhetsperspektiv är att medarbetaren ges 

möjlighet att själv påverka sin arbetstid så långt verksamheten tillåter. Flexiblare arbetstider 

och en större möjlighet att påverka sin arbetstid är också betydelsefullt i arbetet med att göra 

svårrekryterade yrken mer attraktiva.  

Lön 

Löneskillnader på grund av kön ska inte förekomma inom kommunen. Lönekartläggningar 
enligt diskrimineringslagen genomförs för att analysera om det finns osakliga löneskillnader 
som beror på kön. Den senaste (2019) påvisade inte några osakliga löneskillnader som 
kunde hänföras till kön. 

Arbete och föräldraskap 

Kvinnor och män ska ges lika möjlighet att kombinera yrkesarbete och föräldraroll. Män och 

kvinnor ska ges lika möjlighet till föräldraledighet.  
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Föräldralediga ska få information om sådant som händer på arbetsplatsen och ges möjlighet 

att delta i personal- och friskvårdsaktiviteter.  

 

Arbetsförhållande och arbetsmiljö 

Jämställdhetsarbetet ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att hinder 

identifieras och åtgärder vidtas för att undvika att jämställdhet inte uppnås. 

Jämställdhetsaspekten på arbetsmiljön ska tas upp vid utbildningar kring samverkansavtalet. 

Kränkande särbehandling samt etniska och sexuella trakasserier ska förebyggas 

Öckerö kommuns åtgärdsplan avseende kränkande särbehandling (Bilaga 2) ska vara väl 

känd av alla anställda genom den genomgång som sker vid introduktion av nyanställda och 

vid arbetsplatsträffar.  

 

Repressalier  

Öckerö kommun tar avstånd från alla former av repressalier. 

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig 

behandling som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.  

  

Mångfald 

Arbetsklimatet i Öckerö kommun ska kännetecknas av respekt för och kunskap om olikheter 

mellan människor. Alla anställda ska ha samma rättigheter och möjligheter avseende arbete, 

anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.  

 

Diskriminering och repressalier får inte förekomma i kommunens verksamheter. 

 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Diskrimineringslagen gäller för arbetslivet i vid mening och för samhällslivet i övrigt. De 

senaste ändringarna gäller från den 1 januari 2017. Diskrimineringsombudsmannen är den 

myndighet som har tillsyn över att lagen följs. 

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 
Lagen innehåller även ett utvidgat diskrimineringsförbud för offentligt anställda.  En offentlig 

arbetsgivare kan stämmas inför AD om en anställd som bistår allmänheten med 

upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp eller på annat sätt i anställningen har 

kontakt med allmänheten brister i sitt bemötande/beteende. Regeln gäller för alla 

diskrimineringsgrunder förutom ålder. 

 
Diskrimineringsförbudet som avser könsöverskridande identitet eller uttryck ska gälla alla 

samhällsområden i lagen, medan åldersdiskriminering är förbjuden inom 

utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. Sedan tidigare finns lagstiftning som 

förbjuder diskriminering av anställda med lägre sysselsättningsgrad och/eller anställda med 

tidsbegränsad anställning. 
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Definitioner 

Mångfald 

Begreppet mångfald omfattar olikheter beroende på kön, funktionshinder, etnisk och kulturell 

bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning mm.  

 

Mångfald kan även definieras som olikhetsfrågor där det finns risk för diskriminering.  

 

Mångfaldsarbetet innebär att lyfta fram och tillvarata människors olikheter.  

Jämställdhet 

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 

områden i livet. 

 

Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ges lika rätt avseende arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.  

 

Jämställdhet är en del av mångfaldsbegreppet.  

 

 

Diskrimineringsgrunder 

Kön: att någon är kvinna respektive man. Även den som avser att genomföra könskorrigering 

eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 

 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

 
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

 
Religion eller annan trosuppfattning: med religion avses religiösa åskådningar som 

exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar 

sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till 

exempel buddism, ateism och agnosticism. 

 
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, 

har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
 
Ålder: uppnådd levnadslängd 
 

Definitioner av diskriminering 

Med diskriminering avses enligt diskrimineringslagen: 

 
1. Direkt diskriminering  

Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har 
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samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 
2. Indirekt diskriminering 

Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer med visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 
3. Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

4. Sexuella trakasserier  

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

 

Instruktioner att diskriminera (avseende punkt 1 - 4)  

Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1- 4 och som lämnas 

åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller 

instruktionen. 

 

Förbud mot diskriminering 

Diskrimineringsförbud 

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är: 

 Arbetstagare 

 Gör en förfrågan om eller söker arbete 

 Söker eller fullgör praktik 

 Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

 
Diskrimineringsförbudet gäller även om arbetsgivaren genom skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller yrkespraktikant 

med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan 

funktionsnedsättning. 

 
Diskrimineringsförbudet hindrar inte: 

Särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna (vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran) 

om egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett 

verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och 

nödvändigt för att uppnå syftet.  

 
Åtgärder som är till för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat 

än löne- eller andra anställningsvillkor. 

  

Tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i 

individuella avtal eller kollektivavtal. 
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Särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används 

för att nå detta är lämpliga och nödvändiga. 

 

Diskrimineringslagen reglerar även diskrimineringsförbud gällande utbildningsverksamhet 

och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet 

ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller 

fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring 

detta och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra trakasserier i framtiden. Denna 

skyldighet gäller även i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd 

eller inlånad arbetskraft.  

Arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen kommer att förpliktigas att till den 

drabbade betala en så kallad diskrimineringsersättning. 

Enligt Öckerö kommuns policy för chefskap och medarbetarskap ska kommunen som 

arbetsgivare erbjuda alla anställda oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning etc. lika rättigheter och möjligheter i arbete, löner och 

utveckling i yrkesroller.   

 
Uppgift om meriter  

Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en 

arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökande på 

begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och 

andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller 

utbildningsplatsen. 

 

Aktiva åtgärder enligt lag 

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt 

ålder och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Dessutom ska 

parterna särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 

likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.  

 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor ska arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om 

löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, samt löneskillnader 

mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

 

Resultatet av kartläggning och analys ger underlag till en åtgärdsplan. I planen ska anges 

vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete 

som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
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Statistiska uppgifter avseende jämställdhet     

       

De statistiska uppgifter, som redovisas i Tabell 1, avser tillsvidareanställd personal i 

Öckerö kommun i november 2018. Månadsanställda vikarier samt timavlönade ingår inte i 

materialet. Kategorierna har skapats med utgångspunkt i arbetsområde, inte efter titel eller 

benämning, utifrån klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID). 

 

  

 

 

Tabell 1. Könsfördelning inom respektive kategori 

för år 2018 

(n = antal)       

ÖCKERÖ KOMMUN  2018- 11-01    

Kategori Totalt      Kvinnor    Män  

 n n % n %  

       

Ledningsarbete 48 36 75 12 25  

Handläggare 31 22 71 9 29  

Övriga administrativ personal 30 30 100 - -  

Vård- och omsorgsarbete, högskoleutbildade 35 34 97 1 3  

Vård- och omsorgsarbete, övriga 204 198 97 6 4  

Rehabilitering och förebyggande arbete 12 11 92 1 8  

Socialt och kurativt arbete 123 110 89 13 11  

Lärare grundskola tidigare år 64 61 95 3 5  

Lärare grundskola senare år 41 29 71 12 29  

Lärare gymnasiet 30 15 50 15 50  

Övrig lärarpersonal 19 17 89 2 11  

Förskole- och fritidshemspersonal 141 136 96 5 4  

Övrig skolpersonal 19 13 68 6 32  

Kultur-, turism- och fritidsarbete      27 17 63 10 37  

Teknikarbete  34 10 29 24 71  

Hantverkararbete 29 2 7 27 93  

Räddningstjänstarbete 2 - - 2 100  

Köks- och måltidspersonal 35 31 89 4 11  

Städ-, tvätt- och renhållningsarbete  42 28 67 14 33   

       

Totalt 966 800 83 166 18   

Not. Övrig lärarpersonal = lärare praktiska estetiska ämnen, idrott, specialpedagoger  

Övrig skolpersonal = elevassistent, studie- o yrkesvägledare, skolvärd, IKT-pedagog 
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I nedanstående avsnitt redovisas könsfördelning vid respektive förvaltning inom Öckerö kommun (Tabell 2).  

Därefter följer en beskrivning av könsfördelning (Tabell 3) inom Öckerö kommuns politiska nämnder 

 

 

 

Tabell 2. Könsfördelning inom Öckerö kommuns förvaltningar 1 november 2018 

(n = antal) 

 

ÖCKERÖ KOMMUN            

Förvaltningar Totalt   Kvinnor    Män 

  n   n % n   %   

       

Socialförvaltningen 401 369 92 32    8  

Barn- och utbildningsförvaltningen 357 303 85 55   15  

Kommunstyrelsens enheter 212 126 59 86   41  

       

       

Totalt 966 797 82 173   18   

Not 1. Kommunstyrelsens enheter = Samhällsbyggnadsverksamhet (plan- bygg- o miljö, kost, städ, VA, kretslopp, trafik o färja)  

Fritids- och kulturverksamhet, Ekonomienhet, Kommunikations- och utvecklingsenhet, Personalenhet, Etableringsenhet,  

Besöksnäring och näringsliv, Arbetsmarknadsenhet. 
Not 2. Antalet anställda totalt i kommunen är något färre jfr med sammanräknat förvaltningarna pga att några personer innehar  

anställning uppdelad på två förvaltningar 

    

 

 

Tabell 3. Könsfördelning inom Öckerö kommuns politiska nämnder 

(n = antal) 

  

ÖCKERÖ KOMMUN Totalt   Kvinnor Män  

Nämndledamöter, inkl ersättare n   n % n %   

       

Kommunfullmäktige 64   24 37 40 63  

Kommunstyrelsen 22   10 45 12 55  

Socialnämnden 18    8 44 10 56  

Barn- och utbildningsnämnden 18    7 39 11 61  

Bygg- och miljönämnden 14    4 29 10 71  
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Utvärdering av den tidigare planen (2017) för lika rättigheter och möjligheter 

Nedan följer en utvärdering av de mål som återfinns i planen för lika rättigheter och 

möjligheter 2017. Flera av målen är långsiktiga och kommer återfinnas även i 2021 års plan. 

 

Mål: Planens intentioner ska finnas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Utvärdering: Verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet håller på att ses över och 

checklistor uppdateras. Klart kvartal 1 -2020. 

 

Mål: Vi ska verka för att minska andelen deltidsanställda. 

Vi ska verka för att medarbetaren själv ska ges möjlighet att påverka sin arbetstid. 

 

Utvärdering: Under våren 2019 fick samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

handlingsplaner för att gå från deltidsorganisation till heltidsorganisation.  

Utökade möjligheter till flexibel arbetstid kommer under hösten 2019 tas fram för fler 

personalgrupper som schemamässigt kan nyttja detta. 

 

Mål: Öckerö kommuns åtgärdsplan mot kränkande särbehandling ska vara väl känd av alla 

anställda. Personalens kunskaper om diskrimineringsfrågor och mångfald ska öka. 

 

Utvärdering: Åtgärdsplanen mot kränkande särbehandling ingår som en del i introduktionen 

för nyanställda. Informationen ligger även på intranätet. 

En mer omfattande medarbetarenkät planeras att genomföras under 2020 då även frågor om 

kränkningar och trakasserier kommer att tas upp. 

 

Mål: Vid all rekrytering eftersträvar vi en jämn könsfördelning och mångfald. 

Vi ska verka för att öka andelen män inom kommunens kvinnodominerade arbetsplatser och 

andelen kvinnor inom kommunens mansdominerade arbetsplatser. 

Vi ska i rekryteringsarbetet inte diskriminera någon. 

 

Utvärdering: Under våren 2019 har vi sett över kommunens kompetensförsörjningsprocess 

och tagit fram nya rekryteringsrutiner för fördomsfri rekrytering.  

 

Mål: Det ska inte förekomma några osakliga löneskillnader på grund av kön inom Öckerö 

kommun. 

 

Utvärdering: Vid senaste lönekartläggningen framkom inga osakliga löneskillnader på grund 

av kön. Se bilaga 1:1  
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Mål och handlingsplan i arbetet för lika rättigheter och möjligheter 

  2019-2021 

 

 

Mål Åtgärd/Tidplan  Ansvarig 

Planens intentioner ska finnas med 

i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ska arbeta aktivt för att minska 

andelen deltidsanställda. 

 

 

 

 

 

Vi ska verka för att medarbetaren 

själv ska ges möjlighet att påverka 

sin arbetstid.  

Planen ska ingå som en del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Planens syfte ska finnas med vid 

kartläggning och åtgärder av eventuella 

hinder i arbetsmiljön.   

Planens åtgärder ska läggas in i 

checklistor/enkäter som används i 

arbetsmiljöronder.  

Kopplingen jämställdhet/arbetsmiljö ska tas 

upp i samverkansutbildningar, 

 

Om det vid vakans finns behov av att 

nyanställa ska deltidsanställda först 

tillfrågas om de vill höja sin 

tjänstgöringsgrad. Framtagna 

handlingsplaner avseende ”Heltidsresan” 

ska implementeras i förvaltningarna. 

 
När verksamheten tillåter ska olika 

arbetstidsmodeller finnas att tillgå. 

 

Respektive chef 

 

Respektive chef  

 

 

 

 

 

HR-enheten 

 

 

Respektive chef 

 

 

 

 

 

 

Respektive chef 

Öckerö kommuns åtgärdsplan mot 

kränkande särbehandling ska vara 

väl känd av alla anställda.  

 

Genomgång av Öckerö kommuns 

åtgärdsplan mot kränkande särbehandling, 

(se bilaga 2), ska ske för redan anställd 

personal (APT) och vid introduktion av 

nyanställda.  

 

Åtgärdsplanen ska finnas lättillgänglig på 

kommunens intranät.  

Respektive chef  

 

 

 

 

 

HR-enheten 

Vid all rekrytering eftersträvar vi en 

jämn könsfördelning och mångfald. 

 

 

Vi ska i rekryteringsarbetet inte 

diskriminera någon.  

Vid formulering av annons och vid urval till 

intervju ska perspektiven jämnare 

könsfördelning och mångfald beaktas. 

 

Arbetsgivaren ska verka för att personer 

oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder ges 

möjlighet att söka och erhålla lediga 

anställningar. 

  

Respektive chef 

 

 

 

Respektive chef 
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Mål Åtgärd/Tidplan  Ansvarig 

Det ska inte förekomma några 

osakliga löneskillnader på grund av 

kön inom Öckerö kommun. 

Vid löneförhandlingar (tillsättningar och 

löneöversyn) ska lönen sättas oberoende 

av kön. Lönesamtalen ska vara 

strukturerade med utgångspunkt från de 

antagna lönekriterierna. 

 

Vid årlig löneöversyn ska föräldraledigas 

löneutveckling beaktas. 

 

Könsuppdelad lönestatistik ska tas fram 

inför årlig löneöversyn. Arbetsgivaren och 

personalorganisationerna diskuterar 

huruvida eventuella löneskillnader kan bero 

på kön och vilka åtgärder som i så fall 

behöver vidtas.  

 

HR-enheten, 

Chefer 

 

 

 

 

HR-enheten, 

Chefer 

 

HR-enheten, 

Chefer  

 

 

 

 

 

Personalens kunskaper om 

mångfalds- och 

diskrimineringsfrågor ska öka. 

 

 

Planen för lika rättigheter och möjligheter 

ska finnas lättillgänglig på kommunens 

intranät. All personal ska ta del av planen 

samt ges möjlighet att diskutera dess 

innehåll på APT eller liknande.   

 

I introduktionen för nyanställda ska 

information om diskriminering och 

likabehandling inkluderas. Detta skall säkra 

att alla nyanställda får en genomgång av 

planen. 

 

HR-enheten/ 

Respektive chef/ 

medarbetarna 

 

 

 

 

HR-enheten 
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      Bilaga 1 
 
 

Resultatrapport efter genomförd lönekartläggning i Öckerö kommun 2019 
Lönepolicy och kriterier är väl kända av samtliga chefer och medarbetare. 
 

Lön och lönesättning 
Lönepolitiken i Öckerö kommun skall stimulera till goda arbetsinsatser och effektiv 
verksamhet. 
 
Lönestrukturen baseras på: 

 yrkesprofil – de krav arbetet ställer på utbildning, erfarenheter, färdigheter, 
ansvarstagande och arbetsförhållanden. 

 personprofil – hur arbetet utförs och hur det påverkar verksamhetens resultat. 

 marknadsprofil – tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden samt jämförelse med 
lönenivåer i vår omvärld. 

 
Principer för lönesättning 

 Lönen skall vara individuell, differentierad och avspegla uppnådda mål. 

 Lönesättningen skall bidra till att attrahera, motivera, utveckla och behålla goda 
medarbetare. 

 Lönekriterierna utvecklas tillsammans med de fackliga organisationerna. 
 

Lönekartläggning och handlingsplan 
I diskrimineringslagens krav på handlingsplan för jämställda löner ingår att årligen genomföra 
kartläggning och analys av eventuella löneskillnader ur ett genusperspektiv mellan män och 
kvinnor. Planen skall redogöra för åtgärder för att uppnå lika lön för arbeten som är att 
betrakta som lika eller likvärdiga, samt för de yrkesgrupper som ger högre lön trots lägre 
krav. För att fastställa vilka befattningar som är att betrakta som lika eller likvärdiga har ett 
arbete med arbetsvärdering, med hjälp av verktyget ”BAS”, genomförts. 
 
Härefter har lönekartläggning genomförts för att analysera om de löneskillnader som finns 
mellan könen är att betrakta som osakliga. Arbetsvärderingsverktyget BAS har även använts 
för att ge analysunderlag i samband med arbetsvärdering och efterföljande lönekartläggning.  
 

Analys 
Lönekartläggningen är genomförd i partsammansatt grupp, BAS-gruppen, där både 
arbetsgivare och arbetstagarorganisation varit representerade.  
Det som särskilt studerats i lönekartläggningen är om det finns osakliga löneskillnader mellan 
lika och likvärdiga arbeten, samt i yrkesgrupper som ger högre lön trots lägre krav. 

 
I Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder, 9 § återfinns kraven avseende arbetsgivarens 
arbete med lönekartläggning 
9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt 
samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan: 
1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, 

 

2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant 
arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och 
3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara 
kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. Lag 
(2016:828) 
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Analys har genomförts i lika befattningar där båda könen finns representerade. I likvärdiga 
befattningar har kvinnodominerade (> 60 %) grupper jämförts med en mansdominerad grupp 
inom intervallet. Även skillnader i lön och lönespridning har analyserats. 
 
Resultat 
Årets lönekartläggning har inte visat på några osakliga löneskillnader som kan hänföras till 
kön. Handlingsplanen bifogas nedan. 
Bilaga 1:1  
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Handlingsplan för jämställda löner i 

Öckerö kommun 

 
 

 

 

2019-04-11 

 

 

 

Bilaga  

 

 

 

1:1 

Analys i Öckerö kommun 

 

Åtgärd 
 

Kostnad/år 

 

När 

klart? 

 

Ansvari

g 

 
 

   

  År 1 År 2 År 3   

 

Löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten 

 

Box B; i gruppen outbildad 

omvårdnadspersonal har fyra av sju män 

arbetat kort tid. Många kvinnor har längre 

tids erfarenhet. 

I gruppen outbildade barnskötare har en 

av de två männen dels annan utbildning 

som tillgodoräknats och dels längre 

erfarenhet. 

Bland måltidsbiträden finns endast två 

män, varav den ene delvis är lönesatt 

utifrån sitt fackliga arbete. 

Ingen åtgärd.      

Box C; i gruppen ungdomshandledare 

har kvinnorna utbildning medan männen 

saknar. I grupperna personlig assistent, 

elevassistent samt kock/kokerska beror 

löneskillnaden manligt/kvinnligt endast 

på utbildning och erfarenhet enligt 

kommunens lönesättningsprincip. En av 

männen i gruppen kretsloppsarbetare är 

tillika samordnare vilket höjer männens 

medelvärde. Ingen diskriminering i 

löneskillnad har framkommit. 

Ingen åtgärd.      

Box D; här finns enstaka män inom 

yrkesgrupperna, men ingen 

diskriminering kan konstateras. De två 

manliga undersköterskorna har lika lång 

erfarenhet som de kvinnliga. Löneskillnad 

har framkommit i gruppen 

fritidsassistent/turistansvarig där en 

kvinna har högre lön på grund av utökat 

ansvar, samt en man med kortare 

Ingen åtgärd.      
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erfarenhet som drar ner männens 

medelvärde. 

Box E; i gruppen stödpedagog återfinns 

endast en man som är nyrekryterad med 

liten erfarenhet. Vid jämförelse kan 

konstateras saklig grund för löneskillnad 

manligt/kvinnligt i gruppen lärare 

kulturskola vilken beror på att två män är 

tidigare chefer som fått behålla lönen. I 

övrigt inga löneskillnader som skulle 

kunna bero på diskriminering. 

Ingen åtgärd.      

Box F; konstateras att analysen visar att 

det inte finns osakliga skäl till 

löneskillnader. I gruppen ekonomer har 

mannen högre utbildning och lång 

erfarenhet. Bland sjuksköterskor 

återfinns en man med lång erfarenhet och 

som även har likvärdig lön i förhållande 

till kvinnlig med samma ålder och 

erfarenhet. Gruppen biståndsbedömare 

är liten och mannen har ett utökat 

uppdrag. I gruppen grundskollärare 4-6 

finns många kvinnor med ”lärarlönelyft” 

och de har även längre erfarenhet jfr med 

männen. Lärare estetisk-praktiska ämnen 

har endast två män där den ene har 

högsta och den andre den lägsta lönen. I 

förskollärargruppen finns endast en man 

och som dessutom har lång erfarenhet. 

Fritidspedagogmännen ligger jämnt löne- 

och erfarenhetsmässigt jfr med 

kvinnorna. Gruppen bygglov är okej, där 

en nyrekryterad man har lägsta lönen. 

Övriga tre ligger jämnt. IT-samordnare en 

liten grupp som inte visar på 

löneskillnader som har ett samband med 

kön. 

Ingen åtgärd.      

Box G; här visar analysen inga 

löneskillnader som skulle kunna bero på 

diskriminering. I gruppen utvecklare är 

uppdraget ungefär detsamma. Lönen 

speglar mkt vad personerna arbetat med 

tidigare. I de tre lärargrupperna är de små 

löneskillnaderna okej sett till erfarenhet 

mellan personerna. Likadant är det i 

gruppen miljöinspektör avseende manlig-

kvinnlig löneskillnad. 

 

 

Ingen åtgärd. 
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Box H; Enhetschefernas löneskillnader 

beror delvis på antalet underställd 

personal, men kan även skilja en del i 

ansvar. Den i gruppen socialsekreterare 

med högst lön är en kvinna lönesatt 

utifrån ett annat uppdrag. Den med lägst 

lön är en nyexaminerad man. I gruppen 

förstelärare är det två av de yngre 

kvinnorna med kortare erfarenhet som 

drar ner medellönen. Övriga tre i gruppen 

har lika lön.  

Ingen åtgärd.      

Box I; kan konstateras att inga osakliga 

löneskillnader finns. 

Ingen åtgärd.      

Box J; kan konstateras att inga osakliga 

löneskillnader finns. 

Ingen åtgärd.      

 

Löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. 

 

Box B består av 6 likvärdiga arbeten. 

Typiskt manlig yrkesgrupp likvärdig med 

övriga i boxen är vaktmästare, men denna 

grupp innehåller väldigt få personer. Vid 

jämförelse inom gruppen visar analysen 

inga osakliga löneskillnader.  

Ingen åtgärd.      

Box C består av 8 likvärdiga arbeten. 

Typiskt manlig yrkesgrupp likvärdig med 

övriga i boxen är underhållsarbetare. 

Samtliga män i gruppen har många års 

erfarenhet. I denna grupp är även 

marknaden med och styr till viss del. Vid 

jämförelse underhållsarbetare med övriga 

yrkesgrupper visar analysen inga 

osakliga löneskillnader. 

Ingen åtgärd.      

Box D består av 9 likvärdiga arbeten.  

Typiskt manlig jämförelsegrupp är 

rörnätstekniker. Konstaterade 

löneskillnader kan förklaras med 

utbildningsnivå, marknad samt historik. 

En stor yrkesgrupp som drar ner 

medelvärdet är undersköterskorna. 

Analysen visar att det inte finns osakliga 

skäl till löneskillnader. 

Ingen åtgärd.      

Box F består av 22 likvärdiga arbeten. 

Manlig jämförelsegrupp är 

IT/systemadministratör. Skillnader i lön 

inom boxen kan främst förklaras med 

utbildningsnivå samt erfarenhet. 

Ingen åtgärd.      
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Analysen visar inga osakliga 

löneskillnader mellan grupperna. 

Box G består av 14 likvärdiga arbeten. Vid 

jämförelse med gruppen manliga 

gymnasielärare kan konstateras att de 

löneskillnader som analysen visar inte är 

att betrakta som osakliga. 

Ingen åtgärd.      

Box H består av 8 likvärdiga arbeten. 

Analysen visar inte att det finns osakliga 

skäl till löneskillnader. 

Ingen åtgärd.      

 

Löneskillnader som ger högre lön trots lägre krav. 

 

Kvinnodominerad yrkesgrupp i Box D, 

undersköterska, jämfört med yrkesgrupp, 

kretsloppsarbetare i box C en grupp som 

ger högre lön trots att kraven i arbetet är 

lägre. Analysen visar inte att det finns 

osakliga skäl till löneskillnader. En man i 

gruppen, som har samordningsansvar 

inbakat i lönen drar upp 

kretsloppsarbetarnas medellön. 

Ingen åtgärd.      

Box E, stödpedagog jämfört med 

rörnätstekniker i box D. Här kan man se 

en viss skillnad i lön, men som vid analys 

inte beror på osaklighet utan snarare att 

privata marknaden är med och påverkar 

lönenivån. 

Ingen åtgärd      

Box G, en kvinnodominerad grupp är 

socialsekreterare i jämförelse med box F 

där IT-samordnare har en högre lön trots 

att kraven i arbetet är lägre. Analysen 

visar att de yngre socialsekreterarna drar 

ner medellönen för yrkesgruppen. Vid jfr i 

samma åldrar har socialsekreterarna 

1 000 kr mer i snitt. 

Ingen åtgärd      

En kvinnodominerad yrkesgrupp i Box H 

är socialsekreterare. Vid jämförelse med 

en typiskt manlig yrkesgrupp i box G, 

miljöinspektör visar analysen inte på att 

den mansdominerade gruppen har högre 

lön. Det vill säga ingen löneskillnad 

förelåg. 

Ingen åtgärd      
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Bilaga 2  
 

Åtgärdsprogram mot kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier och 

repressalier 

 

Definition 

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade 

handlingar, som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att 

dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.  

Som exempel på kränkande särbehandling kan nämnas vuxenmobbning, psykiskt våld, 

social utstötning samt sexuella trakasserier eller trakasserier av annan form.  

Med sexuella trakasserier avses ord eller handling av sexuellt slag som leder till att den som 

utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Det viktigaste kännetecknet 

för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna av dem som utsätts för dem.  

Det är den som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de är välkomna eller inte. 
En enda händelse kan betraktas som trakasserier om beteendet är tillräckligt allvarligt. 

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig 

behandling som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.  

 

 

Åtgärdsprogram 
 

 Öckerö kommun accepterar inte någon form av kränkande särbehandling på 
arbetsplatsen och tar även avstånd från alla former av repressalier. 
 

 Arbetet skall planeras och organiseras så att kränkande särbehandling så långt det 
är möjligt förebyggs. 

 
 En kontinuerlig dialog - avseende vårt förhållningssätt till varandra - skall föras för 

att förebygga och förhindra kränkande särbehandling.  

 Ingen som känner sig kränkt skall lämnas ensam. Om kränkande särbehandling 
inträffar skall de inblandade ges möjlighet till adekvat hjälp, till exempel genom 
samtalsstöd.  

 Inom kommunens verksamhet skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga 
upp och åtgärda signaler avseende kränkande särbehandling. Ett exempel kan vara 
att åtgärda otillfredsställande lednings- och arbetsförhållanden.  Dessa rutiner skall 
ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 Alla anställda har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling.  
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Åtgärder som chef 
 

 Chef som uppmärksammar eller får kännedom om kränkande särbehandling eller 

repressalier skall omgående utreda händelsen och vidta åtgärder i syfte att den 

kränkande särbehandlingen/repressalierna skall upphöra. För stöd i arbetet med att 

utreda händelsen kontaktas HR-enheten eller företagshälsovården. 

 Skall medverka till att den som utsätts för kränkande särbehandling eller 

repressalier snabbt får hjälp och stöd samt behandlas med respekt och diskretion. 

 Skall genom sitt eget beteende vara en förebild och skapa en grund för ömsesidig 

dialog och vilja till problemlösning.  

 

Den som har utsatts för kränkande särbehandling eller repressalier 
 

 Bör om möjligt tydligt säga ifrån.  

 Kan normalt vända sig till sin chef, HR-enheten, företagshälsovård eller till facklig 

förtroendeman. 

 I samråd med den som utsatts för allvarlig kränkande särbehandling såsom 

sexuella trakasserier av allvarlig art, övervägs huruvida polisanmälan bör göras. I 

normalfallet bör det vara den anställde som utsatts som slutligen avgör detta och 

som eventuellt med bistånd från arbetsgivaren gör anmälan 

 

Arbetskamrater 
 

 Medverkar till att förebygga att kränkande särbehandling sker. 

 Medverkar till att kränkande särbehandling inte döljs. 

 Stödjer arbetskamrat som har utsatts för kränkande särbehandling. 

 

Den som har utsatt arbetskamrat för kränkande särbehandling 
 

 Blir informerad om att Öckerö kommun ser mycket allvarligt på detta. 

 Erhåller efter prövning muntlig erinran - eller vid allvarligare art av kränkande 

särbehandling – skriftlig varning. Denna varning skall även innehålla besked om att 

vid en eventuell upprepning kommer anställningen omgående att omprövas. Är den 

kränkande särbehandlingen av mycket allvarlig art övervägs uppsägning alternativt 

avsked direkt utan varning.  

 

HR-enhet, företagshälsovård eller facklig förtroendeman 
 

 Ger hjälp och stöd. 

 Vägleder och ger råd till såväl individ, grupp som organisation. 

 Ger råd och anvisningar för att förhindra fortsatt kränkande särbehandling. 
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Öckerö 2019-11-13 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Maria Höglund Niklasson/Lena Olofsson 

Ärende: 
Revidering av KS delegationsordning, personaladministrativa 
ärenden, partiell tjänstledighet  

Diarienummer: 0272/19 

 

Revidering av kommunstyrelsens beslut- och 
delegationsordning inom avsnittet 
personaladministrativa ärenden, partiell 
tjänstledighet 
 

Förslag till beslut 
Beslut- och delegationsordning revideras och fastställs enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef, verksamhetschef eller enhetschef delegeras att besluta om partiell 
tjänstledighet för övrig personal. Kommundirektör kvarstår som delegat avseende 
partiell tjänstledighet för förvaltningschef. 
 
Bakgrund till ärendet 
SKL och Svenska Kommunalarbetareförbundet tecknade 31 april 2016 ett nytt 
centralt kollektivavtal. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara 
det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid än i dag. (Från deltid till heltid.)  

I arbetet med att skapa en heltidsorganisation krävs att deltidsanställd som erbjuds 
heltidsanställning ska kunna beredas möjligheten att vara tjänstledig på deltid 
(partiell tjänstledighet). Öckerö kommun som arbetsgivare ska därför, med 
utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka, den s.k. ”Heltidsresan”.  

Enligt avtalet framgår att överenskommelsen om Heltidsresan ska vara helt 
genomförd den 1 januari 2021. För att kunna uppnå detta mål krävs en förändring i 
delegationsordningen. 



 
 

 

Enligt delegationsordningen avseende partiell tjänstledighet har hittills beslut 
fattats av;  
Kommundirektör när det gäller partiell tjänstledighet mindre än 12 månader för 
förvaltningschef. (3.31) 
Förvaltningschef när det gäller partiell tjänstledighet mindre än 12 månader för 
övrig personal. (3:32) 
Förhandlingsutskottet när det gäller partiell tjänstledighet mer än 12 månader för all 
personal. (3.33) 
 
Reviderad delegationsordning möjliggör och medför en förenklad och mer effektiv 
hantering av tjänstledighetsansökningar. 
 
 
Ärende 
Beslut- och delegationsordningen får enligt förslaget följande lydelse 
 
3.31  
Partiell tjänstledighet för förvaltningschef.  
Delegat: Kommundirektör 
 
3.32 
Partiell tjänstledighet för övrig personal. 
Delegat: Förvaltningschef, verksamhetschef eller enhetschef. 
 
3.33 
Utgår 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expedieras till 
Samtliga chefer. 
 
Bilaga 
Utdrag från Beslut- och delegationsordning, personaladministrativa ärenden. 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Maria Höglund Niklasson 
HR-chef 
2019-11-18 
 
 
…………………………………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-18 
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Öckerö 2019 07 11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Karin Zachau 
Ärende: Rör inte min kompis 2019 
Diarienummer: 0203/19   

 

Rör inte min kompis 2019 
 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen utser följande två vinnare att dela på priset Rör inte min kompis 
2019: 

• Karin Sandström med motiveringen: “Karin är en eldsjäl som kämpat med 
föreningen Öckerö Pride för att väcka just dessa frågor och göra skillnad för många i 
och utanför vår kommun.” 

• Ida och Linus Torgeby med motiveringen: ”För sitt stora engagemang för 
kommunens ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer.” 

Vinnarna får dela på prissumman och får därmed 5 000 kr var. 
 
Ärendet  
Öckerö kommun delar årligen ut priset Rör inte min kompis. Priset ska bidra till att: 

• Skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell 
bakgrund. 

• Motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. 
• Motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar. 
• Motverka kränkande särbehandling och mobbing. 
• Motverka utanförskap. 

 
Priset delas ut till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö kommun 
i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor. Medborgarna inbjuds att nominera 
kandidater. Kommunstyrelsens ledamöter kan även själva föreslå pristagare. Priset delas ut 
i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
Följande personer har nominerats till priset Rör inte min kompis 2019: 

• Karin Sandström  
• Ida och Linus Torgeby  

 
Beredning 
Ärendet bereds av Kommunstyrelsens presidium, som är jury då det gäller att utse vinnare 
av priset Rör inte min kompis.  
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Öckerö 2019 11 07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Karin Zachau 

Ärende: Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och 
fritidsområdet 2019 

Diarienummer: 0204/19   

 

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet 2019 
 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen utser Ralf Magnusson till vinnare av Utmärkelse för 
förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 2019 med motiveringen: 
“Som  intiativtagare och  eldsjäl för naturstigen/slingan på Källö-Knippla, där 
tillgängligheten är total för alla. Den är känd för sin fina promenadtur även utanför 
Öckerö kommuns gränser. Du kan njuta av utsikt och träning och där har Ralf lagt 
hela sin själ och sitt hjärta för att det ska bli en fantastisk upplevelse för stora och 
små.” 

Ärendet  
Öckerö kommun delar årligen ut Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet. Utmärkelsen tilldelas enskild person. Prissumman är 5 
000 kronor. Medborgarna inbjuds att nominera kandidater. Priset delas ut i 
samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Följande personer har nominerats till utmärkelsen: 

• Ralf Magnusson  
• Sally Nordström  

 
Beredning 
Ärendet bereds av Kommunstyrelsens presidium, som är jury då det gäller att utse 
vinnare av Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur och fritidsområdet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Gull-Britt Eide 
Ärende: Trygghetsboende på Nästås 
Diarienummer: 0036/19 

 

Trygghetsboende på Nästås 
 

Förslag till beslut 
Utredningen av byggnation av trygghetsboende Nästås lämnas till ÖFAB. 
Utredningen av förutsättningar och möjligheter för integration av förskola i 
byggnaden lämnas till ÖFAB. 
 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommundirektören gavs i uppdrag, ärende KS 0036/19 

-att ta fram beslutsunderlag för ett trygghetsboende på Nästås. 
-att ta fram förslag på långsiktig disposition av planområdet. 
- att utreda förutsättningar och möjligheter för integration av förskolan i 
byggnaden. 

 
Beredning 
Behovet av trygghetsboenden bedöms som stort inom kommunen. Detaljplanen för 
Nästås och där del av Heden 1:218 och Heden 1:300 medger byggnation av ett 
trygghetsboende. En arbetsgrupp bestående av kommundirektör, förvaltningschef 
SF, VD ÖFAB samt chef för Plan, bygg & miljö sattes att arbeta med frågan. 
Den centrala frågan för kommunen var att utröna om sökande av Trygghetsboende 
skall biståndsbedömas eller ej. Vid biståndsbedömning av boende sker detta via SF.  
Undersökning av marknaden visar att uthyrning av Trygghetsboende som regel inte  
biståndsbedöms utan att tilldelning sker direkt från fastighetsägaren. Man använder 
sig av kriterier såsom att viss ålder ska ha uppnåtts vid hyreserbjudande, vanligen 
70 år. Socialförvaltningens bedömning är att Trygghetsboende inte skall 
biståndsbedömas.  
 
Området är avsatt för äldres behov av boende. Byggnation av detta tänkta 
Trygghetsboende ska placeras så att utbyggnation av nytt äldreboende alternativt 
fler trygghetsboende möjliggörs för framtida behov. 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan för kommunen. 
 
Bedömning 
Utifrån bedömningen att biståndsbedömning ej skall ske uppstår ett vanligt 
hyresförhållande mellan hyresvärd och hyresgäst.  Detta ansvar ligger inom ÖFABs 
kompetensområde varför frågan flyttas dit. 
 
 
Expediering av beslut 
ÖFAB 
Kommundirektör 
 
Bilagor 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2019-10-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

                                                                                                                                                               

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

 

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

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



 
 

 

Lokalresursplan 2019-2040 
Sammanställning av remiss avseende Lokalresursplan 
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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 
Vattenreningsverk, 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 



Sammanställning av remiss avseende Lokalresursplan  
2019-10-24 

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

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

Barn- och Utbildningsnämndens yttrande Kommentar 

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

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

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

- 
 

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

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



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

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

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

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

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

 
Kommunens tillväxtmål är framtagna av en 
strategisk grupp och bygger på en bedömning av 
trolig genomförandenivå av detaljplaner. Planen 
har kompletterats med denna information. 
 
Kommunen och ÖFAB ska genomföra 
gemensam analys minst en gång om året med 
SF, BUF, KS förvaltningar. Sid 20 
 
Kommunstyrelsen har tillsatt utredning av 
behov och möjligheter kring utveckling av 
Solhöjden Norra. 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-08-28 16 
   
   
KS § 195 Dnr 123 /18   
   
 

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

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ks § 195 forts 

Kommunstyrelsens beslut 

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 6 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26  

   
   
BUN § 46 Dnr 103/18  
   
Remiss: Lokalresursplan 

 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 

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

 

 

Svar på remiss angående Strategisk  

lokalresursplan 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2018 att förslag på Strategisk 

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

AB för remiss. Denna skrivelse fungerar som svar. 

 

Yttrande 

Öckerö Fastighets AB finner det positivt att kommunen upprättat en strategisk 

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

att innehållet följer det som kan förväntas. 

 

Framtida utbyggnadsprojekt 

Bolaget noterar att ny översiktsplan antagits av fullmäktige liksom fördjupad 

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

antal har erhållit positivt planbesked. Detaljplanen för Öckerö centrum vilken 

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

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

pågår detaljplanearbete för fastigheten Björkdungen på Björkö och kommunen 

beräknas lämna fastighet på Västergårdsby vars befintliga detaljplan medger 

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

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

kommun, mycket stort antal nya bostäder tillskapas under lokalresursplanens 

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

hur detta påverkar kommunens lokalplanering beroende på vilka kategorier som kan 

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

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

planperioden.  

 

I lokalresursplanen finns en bedömning av befolkningsprognosen baserat på SCBs 

statistiska underlag. Hur väl denna korrelerar med kommunens utbyggnadsplaner 

kan vi i lokalresursplanen inte utröna.  

 

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

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

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

kan genomföras.  

 

Utvecklat behov i befintliga fastigheter 

Krav från såväl brukare av kommunal service som lagstiftare och myndigheter 

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

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

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

utvecklad analys över beståndet.  

 

Under rubriken Sammanställning av lokaler från sidan 8 görs visserligen en 

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

av analys av utvecklingsmöjligheterna och troligt framtida behov behöver ingå i 

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

göra en analys av potentiella verksamhetsförändringar. Även sådana förändringar 

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

från bolagets perspektiv kan få märkbara konsekvenser i form av förändrad 

kostnadsmassa såsom kostnader för mervärdesskatt och fastighetstaxering och 

därmed behov av hyresnivå. 

 

 

För Öckerö Fastigheter 

 

 

Öckerö 2018-10-31 

 

 

 

Hans Andreasson 

Verkställande direktör  
 



        

 

Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Beslut om planstart  

Detaljplan för Fotö 1:12 – Gamla församlingshemmet 
Diarienummer: SB 0157/19 

 
Beslut om planstart för detaljplan för Fotö 1:12 – Gamla 
församlingshemmet 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart för detaljplan för Fotö 1:12 – Gamla 
församlingshemmet. 

Ärende 

Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 
detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 
mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 
föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 
beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och 
dokumenterat beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning 
som gäller vid startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i 
tolkningen av den färdiga planen. 
 
Beslut om positivt planbesked finns för området (KS § 372 - Dnr KS 0235/15). Syftet med 
ansökt planbesked är att ändra användningen, från A allmänt ändamål och parkmark till B 
bostäder med inslag av naturmark. Avsikten med att ta fram en ny detaljplan för området 
är att möjliggöra bostäder i form av lägenheter i ett eller flera mindre flerbostadshus. 
Området ligger på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om 
Prishamnen/Kilen (se bilaga 3 – Lokaliseringskarta). 

Beredning 

• Gällande byggnadsplan för området fastställdes 1958-06-17.  
• Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, föreslår 

markanvändningen Bostäder för området. 
• Området ligger inom Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, men själva byggnaden 

(församlingshuset) pekas inte ut som bevarandevärd. 



 
 

 
Ekonomi 

• Plankostnadsavtal skall tecknas innan planarbetet inleds, vilket innebär att exploatör 
står för alla kostnader i samband med framtagandet av detaljplanen. 

• Vid ett genomförande av detaljplanen kommer huvudmannaskapet för allmän plats 
troligen vara kommunalt, vilket innebär driftskostnader för kommunen. 

• Detaljplanens genomförande innebär investeringskostnader i form av utbyggnad 
och/eller förstärkning av VA-ledningar och eventuella tekniska VA-anläggningar inom 
området, samt för utbyggnad av allmän plats gata.  

Samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning 

Öckerö kommun är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är begränsad. När 
kommunen utvecklas måste därför noggranna avvägningar göras vid valet av hur marken 
ska användas och hänsyn tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i 
framtiden. Behovet av bostäder och i synnerhet mindre och medelstora lägenheter är stort 
i kommunen. Framtagandet av detaljplanen bedöms kunna möjliggöra bostäder i 
lägenhetsform och bidra positivt till kommunens bostadsförsörjning,  
 
Utmaningar som identifierats tidigt i processen är hur tillkommande bebyggelse bäst 
anpassas till kulturmiljön i området, samt till närliggande hus. I denna fråga blir grannars 
och sakägares synpunkter på utformning och gestaltning viktiga. Vidare så berörs området 
av stigande vatten och beräknat framtida högvatten, vilket innebär att byggnationen 
behöver klimatanpassas. Detta kan ske genom placering i höjdled eller på annat sätt. 
Trafiken till och från området behöver också beaktas, då det på sina håll på Fotö redan 
idag är trångt och svårframkomligt. Kompensationsåtgärder i form av bilpool eller en 
begränsning av antal parkeringar/bostad kan därför bli aktuellt. 
  

Bilagor 

1. Beslut om planbesked 
2. Gällande detaljplan 
3. Lokaliseringskarta 
4. Platsfoton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
 
Gull-Britt Eide     Urban Olsson 
Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



 
 

 
Bilaga 1 – Beslut om planbesked 
 
  





 
 

 
Bilaga 2 – Gällande detaljplan 

  





 
 

 
Bilaga 3 – Lokaliseringskarta 

  





 
 

 
Bilaga 4 – Platsfoton 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 



Öckerö 2019-11-19 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

 
 

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Beslut om planstart - Detaljplan för Hönö 
2:80, flerbostadshus vid Hemvärnsvägen  

Diarienummer: SB 0144/19 
 
 
Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att starta 

detaljplanearbete för Hönö 2:80, flerbostadshus vid Hemvärnsvägen.   

 

Ärende 
Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 

detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 

mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 

föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 

beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och dokumenterat 

beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning som gäller vid 

startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i tolkningen av den 

färdiga planen.  

 

Positivt planbesked lämnades för området 2014-03-04 (KS § 37 – dnr 0401/13). Syftet med 

ansökan är att upprätta en ny detaljplan för att förändra användningsområdet för Hönö 2:80 

från parkmark till bostadsbebyggelse. Detta i syfte att möjliggöra ett uppförande av 

enbostadshus på en tomt omfattande ca 900 m2.  

 

Planförhållanden 

• Gällande detaljplan från 1988 anger området som parkmark.  

• Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i översiktsplan Utblick Öckerö 
– En inblick i framtiden.  

• Planområdet innefattas inte i kommunens kulturmiljöprogram eller något annat 
strategiskt dokument.  



Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från natur till bostad 

samt pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus inom planområdet.   

 
Ekonomi 
Plankostnadsavtal kommer att tecknas mellan Öckerö kommun och exploatör. Detaljplanen 

bekostas av exploatören. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför. 

Projektet bedöms inte innebära några kommunala kostnader.  

 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen är förenlig med 

kommunens översiktsplan och är av begränsad betydelse för allmänna intressen. Planen 

bedöms därför kunna upprättas med standardförfarande.  

 

Samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning  
Samhällsbyggnadsverksamheten har på ett tidigt möte fört dialog om projektet med exploatör. 

Exploatören informerade på mötet att de vill pröva möjligheten att uppföra fler bostäder än 

vad planbeskedet anger (enbostadshus), exempelvis i form av parhus, fyrbohus eller ett 

mindre flerbostadshus. Samhällsbyggnadsverksamheten ställer sig positivt till att pröva 

möjligheten att uppföra fler bostäder än vad som angavs i planbeskedsansökan. Öckerö 

kommun är en tätbefolkad kommun och tillgången på exploaterbar mark är begränsad. Det är 

därför av vikt att nyttja den mark som finns kvar på ett effektivt sätt. Den vanligaste 

upplåtelseformen i kommunen är villor och utgör ca 90 procent av bostadsbeståndet. Att 

möjliggöra för parhus, fyrbohus eller mindre flerbostadshus bedöms därför som positivt för att 

bredda kommunens bostadsutbud.  

Samhällsbyggnadsverksamheten har i ett tidigt skede uppmärksammat att ett antal frågor 

kommer att behöva behandlas i planarbetet. Aktuell fastighet är belägen i angränsning till 

Öckerövägen som har en känd bullerproblematik. Frågan och eventuella åtgärder kommer att 

behöva studeras i planarbetet. På andra fastigheter längs med Öckerövägen har problematiken 

kunnat lösas med bullerplank placerat mot Öckerövägen. Planområdets geotekniska 

förutsättningar har inte tidigare undersökts vilket ställer krav på att en geoteknisk utredning 

tas fram under planarbetet.  

 
 
 
 



Bilagor 
1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   
 
 
 
 
 
 

………………………………………………                                       ……………………………………………… 
Gull-Britt Eide                                                                        Urban Olsson  
Kommundirektör                                                     Samhällsbyggnadschef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bilaga 3. Beslut om planbesked  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



Bilaga 4. Platsfoton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Hemvärnsvägen i förgrunden. Planområdet utgörs i stora drag av träddungen. Bild tagen från 
Google maps.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bild tagen från Google maps 
 



        

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

 

Öckerö 2019-10-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Alderblad 
Ärende: Beslut om säkerhetsskyddschef 
Diarienummer: KS 261/19 

 

Säkerhetsskyddschef 
 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen utser Andreas Alderblad till 
säkerhetsskyddschef i Öckerö kommun. Verksamhetschef Anna Dannjé Brocker 
utses till ersättare intill dess att ny samhällsbyggnadschef tillsatts. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Säkerhetsskydd är förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har 
förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, 
ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad 
internationell samverkan. 
I kommuner ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef. Säkerhetssamordnare Andreas Alderblad har nu genomfört en 
kurs för säkerhetsskyddschefer. Förslaget är att tillsätta Andreas Alderblad som 
säkerhetsskyddschef i Öckerö kommun och att verksamhetschef Anna Dannjé 
Brocker är ersättare vid ordinaries frånvaro.  
 
Säkerhetsskyddschefen uppdrag: 
1. informationssäkerhet, förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

röjs, bedöma information (sekretessnivå)  
2. Fysisk säkerhet: förebygga att obehöriga får tillträde till känsliga områden  
3. Personalsäkerhet: säkerhetsprövning/säkerhetsklassning av personal, 

genomföra intervju  
4. Säkerhetsskyddsanalys (dokumenteras) 
5. Medverka vid säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 
 
 
Ekonomi 
Inga ekonomiska effekter. 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Samtliga förvaltningschefer i Öckerö kommun 
Kommundirektören 
Säkerhetssamordnare 
 
Bilagor: 
Säkerhetsskyddslagen 
Säkerhetsskyddsförordningen 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Kommundirektör 
 
Datum 2019-10-31 
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SFS 5 §    I skyddslagen (2010:305) finns bestämmelser om förbud mot tillträde 

till vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt. 

2 kap. Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 

Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 

1 §    Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet 

av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska 

dokumenteras.  

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta 

de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art 

och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

övriga omständigheter.  

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna 

verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhets-

skyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag.  

Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de 

inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller 

enskilda intressen. 

Säkerhetsskyddsåtgärder 

2 §    Informationssäkerhet ska 

1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,

ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och 

2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informations-

system som gäller säkerhetskänslig verksamhet. 

3 §    Fysisk säkerhet ska 

1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi-

ficerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och 

2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, an-

läggningar eller objekt som avses i 1. 

4 §    Personalsäkerhet ska 

1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt 
deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi-

ficerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är 

säkerhetskänslig, och  

2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har till-

räcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskyddsklassificering 

5 §    Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhets-

skyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra 

för Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt 

följande:  

1. kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,

2. hemlig vid en allvarlig skada,

3. konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller

4. begränsat hemlig vid endast ringa skada.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett inter-

nationellt åtagande om säkerhetsskydd ska på motsvarande sätt delas in i 

2018:585
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SFS säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificerats av en annan stat 

eller en mellanfolklig organisation. Indelningen i säkerhetsskyddsklass ska 

i sådant fall göras utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan med-

föra för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. 

Säkerhetsskyddsavtal 

6 §    Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genom-

föra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller bygg-

entreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven 

på säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om  

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. 

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhets-

skyddsavtalet.  

Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verk-

samhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader 

med utomstående leverantörer. 

Bemyndigande 

7 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys samt anmäl-

nings- och rapporteringsskyldighet enligt 1 §, säkerhetsskyddsåtgärder 

enligt 2–4 §§, säkerhetsskyddsklassificering enligt 5 § och säkerhetsskydds-

avtal enligt 6 §. 

3 kap. Säkerhetsprövning 

Vem som ska säkerhetsprövas 

1 §    Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i 

säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska 

dock inte göras när det gäller  

1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller 
kommun- och landstingsfullmäktige, eller 

2. annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än 
sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken 

eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvars-

underrättelsedomstol. 

Säkerhetsprövningens syfte och innehåll 

2 §    Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas 

vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från 

säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter 

beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. 

3 §    Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhets-

känsliga verksamheten påbörjas och ska innefatta en grundutredning samt 

registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i 

13, 14 och 17 §§. Om det finns särskilda skäl får säkerhetsprövningen göras 

mindre omfattande.  

2018:585



 

 

4 

SFS Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltagandet i den 

säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

Ansvar för säkerhetsprövningen 

4 §    Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när 

grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som 

ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild 

personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt 

omständigheterna i övrigt.  

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat del-

tagande i den säkerhetskänsliga verksamheten. Om en myndighet har det 

bestämmande inflytandet över den prövades lämplighet att delta i säker-

hetskänslig verksamhet hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället 

myndigheten som gör den slutliga bedömningen.  

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en 

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten om-

prövas. 

Placering i säkerhetsklass 

5 §    En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-

samhet ska placeras i säkerhetsklass i den utsträckning som följer av 6–

10 §§. 

 

6 §    En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-

samhet ska placeras i säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på 

annat sätt deltar i verksamheten  

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhets-

skyddsklassen kvalificerat hemlig, eller  

2. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka 

synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

 

7 §    En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-

samhet ska placeras i säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på 

annat sätt deltar i verksamheten  

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhets-

skyddsklassen hemlig,  

2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 

kvalificerat hemlig, eller  

3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka 

allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

 

8 §    En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-

samhet ska placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på 

annat sätt deltar i verksamheten  

1. får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell,  

2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, 

eller  

3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en 

inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

 

9 §    En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-

samhet ska också i andra fall än sådana som följer av 6–8 §§ placeras i en 
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SFS säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av 

ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

 

10 §    En anställning eller något annat deltagande får placeras i säkerhets-

klass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på något 

annat sätt. 

 

11 §    En anställning i staten, en kommun eller ett landsting som är placerad 

i säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk med-

borgare.  

Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge undantag 

från kravet på svenskt medborgarskap. 

Beslut om placering i säkerhetsklass 

12 §    Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhets-

klass när det gäller riksdagens förvaltningsområde.  

I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass. Regeringen får 

meddela föreskrifter om att myndigheter och andra får besluta om placering 

i säkerhetsklass. Sådan beslutanderätt får överlåtas till enskilda endast om 

det finns särskilda skäl. 

Registerkontroll 

13 §    Med registerkontroll avses i denna lag att uppgifter hämtas från 

register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen 

(1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att 

uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361) hämtas. 

 

14 §    Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i 

verksamheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas 

under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.  

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns 

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd 

av polisdatalagen (2010:361) hämtas. Motsvarande uppgifter får även 

hämtas om den kontrollerades make eller sambo.  

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns 

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos 

Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen hämtas. 

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som 

anges i andra och tredje styckena hämtas. 

 

15 §    Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll av någon som ska 

delta i säkerhetskänslig verksamhet göras utan föregående placering i 

säkerhetsklass. Vid en sådan kontroll får de uppgifter om den kontrollerade 

som anges i 14 § tredje stycket hämtas.  

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan registerkontroll som avses 

i första stycket. Föreskrifterna får dock inte gälla för riksdagen och dess 

myndigheter. 

 

16 §    Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om inter-

nationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg. 
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SFS Särskild personutredning 

17 §    En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som 

avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats 

i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den 

kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den 

omfattning som behövs. 

Krav på samtycke 

18 §    Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om 

den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska 

anses gälla också kontroller och utredningar under den tid som deltagandet 

i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

Utlämnande av uppgifter för säkerhetsprövning 

19 §    En uppgift som har kommit fram vid en registerkontroll eller särskild 

personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om uppgiften i 

det enskilda fallet kan antas ha betydelse för prövningen enligt 3 kap. 2 §. 

För att en uppgift som gäller den kontrollerades make eller sambo ska 

lämnas ut krävs därutöver att utlämnandet är absolut nödvändigt.  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om huruvida uppgifter 

som kommit fram vid en registerkontroll och särskild personutredning ska 

lämnas ut för säkerhetsprövning. 

 

20 §    Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som 

uppgiften gäller ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock 

inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt 

någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) än 

35 kap. 3 §.  

Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess ska den som uppgiften 

gäller ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans eller 

hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det 

intresse som sekretessen ska skydda. 

 

21 §    Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning 

ska de handlingar som överlämnats snarast återställas till den överlämnande 

myndigheten, om inte den har beslutat något annat. 

4 kap. Internationell säkerhetsskyddssamverkan och 
säkerhetsintyg 

Säkerhetsintyg 

1 §    Ett säkerhetsintyg får utfärdas för personer som har hemvist i Sverige 

och leverantörer med säte i Sverige när en annan stat eller en mellanfolklig 

organisation har ansökt om ett sådant intyg, om  

1. behov av ett sådant intyg finns vid internationell samverkan om 

säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller  

2. intyget, utöver vad som följer av 1, kan underlätta för en person eller 

för en leverantör att delta i en verksamhet som en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.  

Ett intyg enligt första stycket får utfärdas endast om deltagandet avser 

verksamhet i eller för en stat eller en mellanfolklig organisation som 

omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Om det finns 
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SFS särskilda skäl får regeringen besluta att ett intyg får utfärdas trots att det inte 

finns något internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

 

2 §    Om det behövs för att ett säkerhetsintyg ska kunna utfärdas får det 

göras en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll enligt 3 kap. 

13 §. Vid en sådan registerkontroll får också en särskild personutredning 

enligt 3 kap. 17 § göras. 

 

3 §    För ärenden om säkerhetsintyg gäller bestämmelserna om säkerhets-

prövning i 3 kap. 2 §, 4 § första stycket, 13 §, 14 § andra–fjärde styckena 

och 17–21 §§.  

Registerkontroll på ansökan av en annan stat eller en mellanfolklig 
organisation 

4 §    Registerkontroll enligt 3 kap. 13 § får göras när en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation har ansökt om ett sådant underlag, om  

1. den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i Sverige, och  

2. personen genom anställning eller på annat sätt ska delta i en verksamhet 

där det för deltagandet ställs krav som motsvarar bestämmelserna i denna 

lag om registerkontroll vid säkerhetsprövning.  

Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild person-

utredning enligt 3 kap. 17 § göras. 

 

5 §    Vid ärenden enligt 4 § gäller bestämmelserna om registerkontroll, 

särskild personutredning och samtycke i 3 kap. 13 §, 14 § andra–fjärde 

styckena och 17–21 §§. 

Vem som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg 

6 §    Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela 

föreskrifter om vilken myndighet som beslutar om registerkontroll enligt 2 

och 4 §§, utfärdar intyg enligt 1 § och lämnar underlag enligt 4 §. 

5 kap. Övriga bestämmelser 

Tystnadsplikt 

1 §    Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter som före-

kommer i angelägenhet som avser säkerhetsprövning får inte obehörigen 

röja eller utnyttja dessa uppgifter.  

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

2 §    Den som på grund av anställning eller på annat sätt deltar eller har 

deltagit i säkerhetskänslig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400). 

Sekretessbrytande bestämmelse 

3 §    Sekretess hindrar inte att den myndighet som avses i 4 kap. 6 § i ett 

ärende om underlag för säkerhetsprövning enligt 4 kap. 4 § lämnar ut en 

uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild person-

utredning till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om 

det står klart att ett sådant utlämnande är förenligt med svenska intressen. 
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SFS Tillsyn 

4 §    Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över 

säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för.  

Den myndighet som regeringen bestämmer får utöva tillsyn hos 

leverantörer som har träffat säkerhetsskyddsavtal. 

Föreskrifter om verkställighet 

5 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställighet 

av denna lag. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. 

2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i 

säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess 

att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt 

denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024. 

4. Beslut om registerkontroll enligt 14 § i den upphävda lagen ska i den 

utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i 

säkerhetsklass 3 enligt denna lag, dock längst till dess att ett nytt beslut om 

säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas 

senast vid utgången av 2024. 

 

På regeringens vägnar 

 

STEFAN LÖFVEN 

 MORGAN JOHANSSON 

 (Justitiedepartementet) 
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SFS säkerhet samt vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till detta skydds-
värde ska också identifieras. Säkerhetsskyddsanalysen ska även innehålla en 
bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Analysen 
ska hållas uppdaterad. 

Säkerhetsskyddschef 
2 §    Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) och denna förordning.  

Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd 
myndighetens chef. 

Behörighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet 
3 §    Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
övrigt delta i säkerhetskänslig verksamhet är, om inte något annat följer av 
bestämmelser i lag, endast den som  

1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt,  
2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och  
3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att kunna 

utföra sitt arbete eller på annat sätt delta i den säkerhetskänsliga verksam-
heten. 

 
4 §    En verksamhetsutövare ska upplysa den som tillåts ta del av säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter om räckvidden och innebörden av den 
sekretess och tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) respektive 5 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Säkerhetsskyddsavtal 
5 §    En enskild verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhets-
skyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska utan 
dröjsmål anmäla det till den tillsynsmyndighet som anges i 7 kap. 1 § första 
stycket 3–6. Anmälan syftar till att uppmärksamma tillsynsmyndigheten på 
eventuellt behov av placering i säkerhetsklass och ska också utgöra underlag 
för myndighetens arbete med tillsyn över säkerhetsskyddet. I 5 kap. finns 
bestämmelser om beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll 
och särskild personutredning. 

 
6 §    En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som 
innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om  

1. leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre 
utanför myndighetens lokaler, eller 

2. leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem 
utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan 
medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet.  

En statlig myndighet som avser att genomföra en sådan upphandling ska 
innan förfarandet inleds  

1. genom en särskild säkerhetsbedömning identifiera och dokumentera 
vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga infor-
mationssystem som leverantören kan få del av och som kräver säker-
hetsskydd, och  
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SFS 2. samråda med den myndighet som enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 eller 
2 utövar tillsyn över den aktuella verksamheten. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder enligt 
säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
den lagen. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten 
bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att 
ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten 
inte får genomföra upphandlingen. 

 
7 §    Den som har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säker-
hetsskyddslagen (2018:585) ska anmäla det till Säkerhetspolisen. En sådan 
anmälan ska också göras när ett säkerhetsskyddsavtal upphör att gälla. 

Säkerhetsskyddsavtal vid internationellt samarbete 
8 §    Den nationella industrisäkerhetsmyndigheten får ingå ett säkerhets-
skyddsavtal med en enskild verksamhetsutövare, om det är nödvändigt för 
att verksamhetsutövaren ska kunna delta i ett internationellt samarbete och 
det behövs för att utfärda säkerhetsintyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskydds-
lagen (2018:585). Säkerhetsskyddsavtalet ska anmälas till Säkerhetspolisen. 

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet 
9 §    Den som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet till en enskild 
ska, innan ett förfarande för överlåtelse inleds, anmäla det till Säkerhets-
polisen eller, om verksamhetsutövaren hör till Försvarsmaktens tillsyns-
område enligt 7 kap. 1 § första stycket 1, till Försvarsmakten. 

Verksamhetsutövaren ska vidare upplysa den enskilde om att säkerhets-
skyddslagen (2018:585) gäller för verksamheten. En sådan upplysning ska 
innehålla en påminnelse om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § säkerhets-
skyddslagen gäller för den som är ansvarig för en säkerhetskänslig 
verksamhet. 

Anmälan vid säkerhetshotande händelser och verksamhet 
10 §    En verksamhetsutövare ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen 
om  

1. en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts,  
2. det inträffat en it-incident i ett informationssystem som verksamhets-

utövaren är ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verk-
samhet och där incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet, eller  

3. verksamhetsutövaren får kännedom eller misstanke om någon annan 
för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet.   

Om verksamhetsutövaren tillhör Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 
7 kap. 1 § första stycket 1, ska anmälan göras också till Försvarsmakten. 

 
11 §    En verksamhetsutövare som är skyldig att anmäla säkerhetshotande 
händelser enligt 10 § första stycket 1 eller 2 och som tillhandahåller tjänster 
åt en annan verksamhetsutövare ska i samband med anmälan informera och 
vid behov samråda med de uppdragsgivare som berörs av incidenten.  

Vid anmälan enligt 10 § första stycket 1 eller 2 som rör säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt säkerhets-
skyddsåtagande enligt 6 kap. 1 §, ska Säkerhetspolisen underrätta den 
myndighet som är nationell säkerhetsmyndighet enligt det internationella 
säkerhetsskyddsåtagandet. 
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SFS 3 kap. Informationssäkerhet  

Förberedande åtgärder inför driftsättning av ett informationssystem 
1 §    Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig 
verksamhet tas i drift ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhets-
bedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i systemet som är motiverade 
och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses. 
Säkerhetsbedömningen ska dokumenteras. 

 
2 §    Innan ett informationssystem som kan förutses komma att behandla 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfi-
dentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras, ska 
verksamhetsutövaren skriftligen samråda med Säkerhetspolisen. Om verk-
samhetsutövaren hör till Försvarsmaktens tillsynsområde enligt 7 kap. 1 § 
första stycket 1, ska denne i stället samråda med Försvarsmakten.  

Samrådsskyldigheten gäller även i fråga om andra informationssystem än 
sådana som anges i första stycket, om obehörig åtkomst till systemen kan 
medföra en skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig. 

 
3 §    Ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verk-
samhet får inte tas i drift förrän det har godkänts från säkerhetsskydds-
synpunkt av verksamhetsutövaren. Godkännandet ska dokumenteras. 

Säkerhetskrav för informationssystem som används i säkerhetskänslig 
verksamhet 
4 §    En verksamhetsutövare som ansvarar för ett informationssystem som 
ska användas i säkerhetskänslig verksamhet ska vidta lämpliga skydds-
åtgärder för att kunna upptäcka, försvåra och hantera skadlig inverkan på 
informationssystemet samt obehörig avlyssning av, åtkomst till och nytt-
jande av informationssystemet. Verksamhetsutövaren ska också se till att 
spårbarhet finns för händelser som är av betydelse för säkerheten i systemet.  

En verksamhetsutövare som ansvarar för ett informationssystem enligt 
första stycket ska beakta risken för röjande signaler och vidta lämpliga 
skyddsåtgärder för systemet om   

1. informationssystemet avses behandla säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller   

2. obehörig åtkomst till informationssystemet kan medföra en skada för 
Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.  

 
5 §    Innan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behandlas i ett informa-
tionssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska denne försäkra sig 
om att säkerhetsskyddet för uppgifterna i systemet är tillräckligt.  

Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras till ett 
informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska uppgifterna 
skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av 
Försvarsmakten. 

 
6 §    Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets 
tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kraven i 4 § första 
stycket.  

Försvarsmakten får om det finns särskilda skäl också besluta om undantag 
från kraven i 5 § andra stycket. Försvarsmakten ska samråda med Säkerhets-
polisen innan ett beslut om undantag meddelas om det gäller verksamhet 
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SFS som hör till Säkerhetspolisens tillsynsområde och med Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) om kravet följer av ett internationellt säkerhets-
skyddsåtagande. 

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar 

Anteckning om säkerhetsskyddsklass 
7 §    En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en 
anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har. 
Om handlingen innehåller uppgifter med olika säkerhetsskyddsklass ska den 
högsta säkerhetsskyddsklassen avgöra vilken anteckning handlingen ska ha. 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets 
tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet på anteckning 
om säkerhetsskyddsklass.  

Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma att 
lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska den förses 
med en anteckning om ursprungsland om det inte är olämpligt. 

 
8 §    Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per 
år. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen hemlig eller konfidentiell ska inventeras i den 
omfattning som anges i Säkerhetspolisens föreskrifter eller, om det gäller 
verksamhet som hör till Försvarsmaktens tillsynsområde, Försvarsmaktens 
föreskrifter.   

För arkiverade handlingar gäller kravet på inventering enbart för 
handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig.  

Hos myndigheter och annan verksamhet som offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) är tillämplig på gäller kravet på inventering endast för 
allmänna handlingar. 

Skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till 
utländska aktörer 
9 §    Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk 
myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett inter-
nationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten eller 
organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana uppgifter ändå 
kan lämnas.  

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk 
leverantör om inte Sverige har ingått en överenskommelse om säkerhets-
skydd med den andra staten och leverantören har godkänts genom en 
kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning. 

 
10 §    För försändelser till och från utlandet med säkerhetsskydds-
klassificerade handlingar och som inte skyddas av kryptografiska funktioner 
enligt 5 §, ska Utrikesdepartementets kurirförbindelser anlitas.  

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets 
tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. 

4 kap. Fysisk säkerhet 
1 §    Områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras eller annars behandlas, eller där 
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SFS säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, ska vara försedda med funk-
tioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig 
inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov. 

5 kap. Personalsäkerhet 

Utbildning i säkerhetsskydd 
1 §    Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att 
den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i 
säkerhetsskydd. Behovet av utbildning ska följas upp under den tid del-
tagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

Genomförandet av säkerhetsprövningen 
2 §    Med grundutredning enligt 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
avses en utredning om personliga förhållanden av betydelse för säkerhets-
prövningen. Utredningen ska omfatta betyg, intyg, referenser och uppgifter 
som den som prövningen gäller har lämnat, samt andra uppgifter i den 
utsträckning det är relevant för prövningen. Vid behov ska en identitets-
kontroll göras. 

 
3 §    Bestämmelser om registerkontroll och särskild personutredning som 
utförs efter ett beslut om placering i säkerhetsklass finns i 12–22 §§. Om det 
redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte 
uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap. 2 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), ska registerkontroll och särskild person-
utredning inte göras. 

 
4 §    En myndighet som beslutar om placering i säkerhetsklass eller som 
ansöker om registerkontroll vid Säkerhetspolisen i fråga om någon som inte 
ska anlitas i myndighetens verksamhet, ska vid behov samråda med 
arbetsgivaren om säkerhetsprövningsåtgärder enligt 3 kap. 3 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585). Samråd ska ske löpande under hela den tid som 
deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

 
5 §    Resultatet av säkerhetsprövningen ska dokumenteras i de fall en 
person har bedömts vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt och beslut har fattats 
om anställning eller annat deltagande i verksamheten. 

Beslut om placering i säkerhetsklass 
6 §    Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass om inget annat 
anges i 8–12 §§. 

 
7 §    Om en kommun, ett landsting eller en sådan myndighet som anges i 
8 eller 11 § bedömer att det finns behov av att placera en anställning eller 
annat deltagande i säkerhetsklass 1, ska myndigheten, kommunen eller 
landstinget begära att regeringen beslutar om en sådan placering. Mot-
svarande gäller för de verksamhetsutövare som anges i 9 §. 

 
8 §    Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilagan till 
denna förordning beslutar om  

1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat 
deltagande i den egna verksamheten, och  
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SFS 2. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller uppdrag 
hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) med.  

Kommuner och landsting beslutar även om placering i säkerhetsklass 2 
och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande hos enskilda verksam-
hetsutövare som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över enligt 
2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
9 §    Kungl. Hovstaterna, Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television 
Aktiebolag och Teracom Group AB beslutar om placering i säkerhetsklass 2 
och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i den egna verksamheten. 

 
10 §    Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 när 
det gäller  

1. sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommitté-
förordningen (1998:1474),   

2. övriga anställningar, uppdrag eller annat deltagande i verksamhet som 
regeringen beslutar om, och   

3. uppdrag som styrelseledamot i bolag med statligt ägande där staten 
nominerar samtliga styrelseledamöter. 

 
11 §    I andra fall än de som anges i 8–10 §§ beslutar de myndigheter som 
anges i 7 kap. 1 § första stycket 3–6 om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i 
fråga om anställning eller annat deltagande i verksamhet hos enskilda 
verksamhetsutövare som de utövar tillsyn över.  

Registerkontroll och särskild personutredning 

Registerkontroll och särskild personutredning vid placering i 
säkerhetsklass 
12 §    Ett beslut om att en anställning eller annat deltagande i säkerhets-
känslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklass medför att  

1. säkerhetsprövningen vid en sådan anställning eller ett sådant del-
tagande ska omfatta en registerkontroll i enlighet med 3 kap. 13 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585), och  

2. en särskild personutredning ska göras vid registerkontrollen i den 
utsträckning som anges i 3 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen. 

Registerkontroll utan placering i säkerhetsklass 
13 §    En registerkontroll av den som ska delta i säkerhetskänslig verksam-
het får göras utan placering i säkerhetsklass om det finns särskilda skäl.  

Regeringen beslutar om registerkontroll enligt första stycket. Vid större 
evenemang, statsbesök eller andra liknande händelser med närvaro av någon 
för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar, får beslut om register-
kontroll i stället fattas av Säkerhetspolisen. 

Förutsättningar för registerkontroll 
14 §    En ansökan om registerkontroll får göras endast om den som säker-
hetsprövningen gäller kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta 
i den aktuella verksamheten. Om det finns synnerliga skäl får en ansökan 
göras utan ett sådant antagande. 
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SFS Utförande av registerkontroll och särskild personutredning 
15 §    Säkerhetspolisen ska utföra en registerkontroll efter ansökan från den 
som beslutat om placering i säkerhetsklass eller från en sådan verksamhets-
utövare som avses i 9 § eller från den som i annat fall beslutat om register-
kontroll. 

När regeringen beslutat om placering i säkerhetsklass ska, om inte något 
annat anges i beslutet, kontrollen utföras efter ansökan från den som beslutar 
om placering i säkerhetsklass 2 och 3. 

När det gäller sådana anställningar som anges i 25 § första stycket 
förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska kon-
trollen utföras efter ansökan från Försvarsmakten. 

 
16 §    Om det finns särskilda skäl får en myndighet som anges i 7 kap. 1 § 
första stycket 3–6 besluta att en enskild verksamhetsutövare, med anledning 
av ett beslut om placering i säkerhetsklass, får ansöka om registerkontroll 
hos Säkerhetspolisen. 

 
17 §    Den som ansöker om registerkontroll ansvarar för att samtycke enligt 
3 kap. 18 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) har inhämtats. Till en ansökan 
om registerkontroll ska det bifogas en uppgift om placering i säkerhetsklass 
eller, om registerkontrollen inte föranleds av ett beslut om placering i 
säkerhetsklass, ett beslut om registerkontroll. Om registerkontrollen avser 
en anställning eller annat deltagande i en verksamhet som har placerats i 
säkerhetsklass 1 eller 2, ska också ett skriftligt underlag bifogas där den som 
kontrollen avser har lämnat uppgifter om sina personliga förhållanden. 

 
18 §    Säkerhetspolisens uppgift att utföra registerkontrollen innefattar även 
uppgiften att göra en särskild personutredning enligt 3 kap. 17 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585). 

 
19 §    När den särskilda personutredningen gäller anställningar och annat 
deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1, ska Säkerhets-
polisen hålla ett personligt samtal med den som prövningen gäller, om det 
inte står klart att samtalet inte behövs.  

Ett personligt samtal ska, om det behövs, även hållas när utredningen 
gäller anställningar och annat deltagande i verksamhet som har placerats i 
säkerhetsklass 2.  

Säkerhetspolisen får vid behov begära ett uppföljande samtal med den 
som prövningen gäller. 

Utlämnande av uppgifter 
20 §    Om det vid registerkontrollen eller den särskilda personutredningen 
kommer fram en uppgift som kan antas vara av betydelse för säkerhets-
prövningen ska Säkerhetspolisen, efter att ha hört Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden, ge den som uppgiften gäller tillfälle att yttra sig enligt de 
förutsättningar som anges i 3 kap. 20 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). I 
brådskande fall får Säkerhetspolisen inhämta ett sådant yttrande utan att ha 
hört nämnden.  

Säkerhetspolisen ska därefter underställa Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden frågan om huruvida uppgiften ska lämnas ut för säkerhets-
prövning enligt 3 kap. 19 § säkerhetsskyddslagen.  
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SFS Säkerhetspolisen ska ge Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till-
gång till samtliga uppgifter som kan vara av betydelse för prövningen. 
Säkerhetspolisen ska dokumentera och verkställa nämndens beslut. 

 
21 §    En uppgift som efter beslut av Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden ska lämnas ut för säkerhetsprövning får inte åtföljas av något annat 
yttrande än en förtydligande kommentar till uppgiften. Det får inte framgå 
av svaret på en ansökan om registerkontroll att det finns någon uppgift om 
den kontrollerade som inte lämnas ut. 

Avanmälan 
22 §    När en anställning eller något annat deltagande som föranlett en 
placering i säkerhetsklass upphör, eller vid en omplacering till en lägre 
säkerhetsklass, ska verksamhetsutövaren skyndsamt anmäla till Säkerhets-
polisen att registerkontrollen ska avslutas eller anpassas till den lägre 
säkerhetsklassen. 

6 kap. Internationell samverkan och säkerhetsintyg 
1 §    Regeringskansliet ska vara nationell säkerhetsmyndighet för inter-
nationella säkerhetsskyddsåtaganden gentemot Europeiska unionen och 
dess medlemsländer inom ramen för EU-arbetet, Nato och Europeiska 
rymdorganet (ESA) och fullgöra de uppgifter som en sådan myndighet ska 
ansvara för i enlighet med dessa internationella säkerhetsskyddsåtaganden. 
Tillsyn över säkerhetsskyddet utövas av de myndigheter som anges i 
7 kap. 1 § första stycket.  

För andra generella internationella säkerhetsskyddsåtaganden ska 
regeringen besluta vilken myndighet som ska vara nationell säkerhets-
myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan myndighet ska ansvara 
för i enlighet med det internationella säkerhetsskyddsåtagandet. 

 
2 §    Försvarets materielverk ska vara nationell industrisäkerhetsmyndighet 
och fullgöra de uppgifter som en sådan myndighet ska ansvara för i enlighet 
med internationella säkerhetsskyddsåtaganden. 

 
3 §    Regeringskansliet beslutar om registerkontroll, utfärdar intyg och 
lämnar underlag enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Regeringskansliet får besluta att även andra myndigheter som 
anges i bilagan till denna förordning ska utföra dessa uppgifter för personer 
som deltar i myndigheternas egen verksamhet.   

Om en registerkontroll föranleds av ett ärende om säkerhetsintyg för en 
leverantör, beslutar i stället Försvarets materielverk om registerkontrollen 
och utfärdar intyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen. 

 
4 §    Om en person eller en leverantör ansöker om ett säkerhetsintyg enligt 
4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), får en tidigare gjord säkerhets-
prövning eller ett tidigare träffat säkerhetsskyddsavtal läggas till grund för 
utfärdande av ett sådant intyg i den utsträckning som är lämpligt. 

 
5 §    Bestämmelserna i 5 kap. om säkerhetsprövning, registerkontroll och 
särskild personutredning gäller vid ärenden enligt 4 kap. 1 och 4 §§ 
säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
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SFS 7 kap. Tillsyn, föreskrifter och rådgivning  

Tillsyn 
1 §    Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av   

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvars-
högskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,   

2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter, utom Justitie-
kanslern, samt kommuner och landsting,   

3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller enskilda verksamhets-
utövare som bedriver elförsörjningsverksamhet,  

4. Transportstyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär 
luftfart och verksamhet som i övrigt är av betydelse för luftfartsskydd, 
hamnskydd och sjöfartsskydd,  

5. Post- och telestyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst, 
och  

6. länsstyrelserna när det gäller enskilda verksamhetsutövare som 
bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som anges i 3–5.  

De myndigheter som anges i första stycket får inom sitt tillsynsområde 
utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett 
säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
Sådan tillsyn får också avse enskilda verksamhetsutövare som leverantören 
har anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet. 

 
2 §    Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får utöva tillsyn inom de 
ansvarsområden som anges i 1 § första stycket 3–6 och andra stycket. När 
sådan tillsyn har utövats ska den som har ansvar för tillsynen enligt 1 § 
underrättas.   

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får även utöva tillsyn över leveran-
törer som har uppdrag för flera verksamhetsutövare om leverantörens 
samlade uppdrag är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. 

 
3 §    Om det vid tillsynen över säkerhetsskyddet konstateras allvarliga 
brister som trots påpekanden inte rättas till, ska Säkerhetspolisen eller 
Försvarsmakten anmäla förhållandet till regeringen. Det gäller dock inte 
brister hos sådana enskilda verksamhetsutövare där villkoren för säkerhets-
skyddet angetts i ett säkerhetsskyddsavtal.  

Om sådana brister i säkerhetsskyddet som anges i första stycket 
konstaterats av någon av de myndigheter som enligt 7 kap. 1 § första stycket 
3–6 utövar tillsyn, ska myndigheten informera Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten. 

Rätt att meddela föreskrifter 
4 §    Säkerhetspolisen får meddela föreskrifter om   

1. säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säker-
hetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning med undantag 
av Försvarsmaktens tillsynsområde,   

2. verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om förfarandet vid 
registerkontroll, och  

3. verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i övrigt med undantag av 
Försvarsmaktens tillsynsområde och det som följer av 6 och 7 §§.  
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SFS Innan föreskrifter meddelas ska Säkerhetspolisen ge Försvarsmakten 
tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter enligt 3 kap. 
6 § första stycket samt 3 kap. 7 och 10 §§. Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) ska underrättas om innehållet i föreskrifterna. 

 
5 §    Försvarsmakten får meddela föreskrifter om  

1. kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhets-
känslig verksamhet, utöver det bemyndigande för myndigheten som finns i 
33 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten,  

2. säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säker-
hetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning inom sitt 
tillsynsområde, och   

3. verkställigheten av säkerhetsskyddslagen inom sitt tillsynsområde med 
undantag av det som följer av 6 och 7 §§.  

Innan föreskrifter meddelas ska Försvarsmakten ge Säkerhetspolisen 
tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter enligt 3 kap. 
6 § första stycket samt 3 kap. 7 och 10 §§. Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) ska underrättas om innehållet i föreskrifterna. 

 
6 §    Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får meddela föreskrifter om 
verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (2018:585) när det gäller ut-
färdande av säkerhetsintyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen för 
personer som har hemvist i Sverige. Innan sådana föreskrifter meddelas ska 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) samråda med Säkerhetspolisen, 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk. 

 
7 §    Försvarets materielverk får meddela föreskrifter om verkställigheten 
av säkerhetsskyddslagen (2018:585) i fråga om utfärdande av säkerhetsintyg 
enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen för leverantörer med säte i Sverige. 
Försvarets materielverk ska innan sådana föreskrifter meddelas samråda 
med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) ska underrättas om innehållet i föreskrifterna. 

 
8 §    De myndigheter som enligt 1 § första stycket 3–6 utövar tillsyn över 
enskilda verksamhetsutövare får inom sitt respektive ansvarsområde 
meddela föreskrifter som kompletterar sådana föreskrifter som meddelats 
med stöd av 4–5 och 7 §§ av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk. Innan en myndighet meddelar föreskrifter ska 
myndigheten samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

 
9 §    Myndigheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) får 
meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av den lagen i fråga om 
säkerhetsskyddet för sin egen verksamhet. Om det behövs ska en myndighet 
innan sådana föreskrifter meddelas ge Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
tillfälle att yttra sig. 

Rådgivning 
10 §    Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska på begäran lämna råd om 
säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter och 
till Justitiekanslern.   

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska informera varandra när råd har 
lämnats enligt första stycket. 
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SFS  
11 §    De myndigheter som utövar tillsyn över enskilda verksamhetsutövare 
ska inom sina respektive ansvarsområden lämna råd om säkerhetsskydd. 

Överklagande 
12 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. 
2. Förordningen tillämpas inte på sådana internationella åtaganden om 

säkerhetsskydd som anges i 6 kap. 1 § och som ingåtts före ikraftträdandet. 
3. Bestämmelsen i 3 kap. 7 § tillämpas inte på handlingar som är 

arkiverade vid ikraftträdandet. I fråga om andra handlingar som har märkts 
enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska 3 kap. 7 § tillämpas från och 
med den 1 januari 2022. 

4. Genom förordningen upphävs säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). 
5. Ett beslut om registerkontroll enligt 26 eller 27 § säkerhets-

skyddsförordningen (1996:633) ska, om inte annat beslutas, motsvara ett 
beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 8 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett beslut om placering i 
säkerhetsklass meddelas enligt den lagen. Ett sådant beslut ska meddelas 
senast vid utgången av 2024. 

6. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får, trots bestämmelsen i 
3 kap. 9 §, lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig 
organisation fram till utgången av 2021 utan att omfattas av ett 
internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten 
eller organisationen. 

 
På regeringens vägnar 
 
HELÉNE FRITZON 
 Karin Erlingsson 
 (Justitiedepartementet) 
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SFS  
Bilaga 

 
Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass i 

enlighet med vad som anges i 5 kap. 8 §. 
 

Affärsverket svenska kraftnät 
Allmänna domstolarna 
Allmänna förvaltningsdomstolarna 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsgivarverket 
Arbetsmiljöverket 
Brottsförebyggande rådet 
Centrala studiestödsnämnden 
Datainspektionen 
Domstolsverket 
E-hälsomyndigheten 
Ekobrottsmyndigheten 
Ekonomistyrningsverket 
Elsäkerhetsverket 
Energimarknadsinspektionen 
Exportkreditnämnden 
Finansinspektionen 
Folke Bernadotteakademin 
Folkhälsomyndigheten 
Fortifikationsverket 
Försvarets materielverk 
Försvarets radioanstalt 
Försvarshögskolan 
Försvarsmakten 
Försvarsunderrättelsedomstolen 
Försäkringskassan 
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
Havs- och vattenmyndigheten 
Hyres- och arrendenämnderna 
Inspektionen för strategiska produkter 
Justitiekanslern 
Konkurrensverket 
Kriminalvården 
Kronofogdemyndigheten 
Kustbevakningen 
Lantmäteriet 
Livsmedelsverket 
Luftfartsverket 
Läkemedelsverket 
länsstyrelserna 
Migrationsverket 
Myndigheten för digital förvaltning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Naturvårdsverket 
Patent- och registreringsverket 
Pensionsmyndigheten 
Polismyndigheten 
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SFS Post- och telestyrelsen 
Regeringskansliet 
Riksarkivet 
Riksgäldskontoret 
Rymdstyrelsen 
Sjöfartsverket 
Skatteverket 
Socialstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Statens fastighetsverk 
Statens haverikommission 
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
Statens jordbruksverk 
Statens servicecenter 
Statens tjänstepensionsverk 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens överklagandenämnd 
Statistiska centralbyrån 
Statskontoret 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
Säkerhetspolisen  
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Trafikverket 
Transportstyrelsen 
Tullverket 
Valmyndigheten 
Åklagarmyndigheten 
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Öckerö 2019-11-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 
Ärende: Upphörande av mottagning av processvatten från Fisk idag 
Diarienummer: 139/19 

 

Upphörande av mottagning av processvatten 
från Fisk idag 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att; 

- all mottagning av processvatten från livsmedelsindustri vid Björnhuvudets 
miljöstation ska upphöra från och med 2020-05-31. 

 
 
Ärende 
Öckerö kommun uppförde år 2000 en mottagningsstation och ett 
avloppsreningsverk på Björnhuvudet (fastigheten Öckerö 2:51) för att ta emot och 
rena avloppsvatten från båtar och fiskberedningsindustri.  
 
I mottagningsstationen kan båtar lämna sanitärt avloppsvatten. Detta leds till det 
kommunala avloppsreningsverket på Pinan och belastar således inte Björnhuvudets 
miljöstation. I mottagningsstationen kan båtar även lämna fetthaltigt blodvatten 
från fisktankar och oljehaltigt vatten (slagvatten). Detta renas i reningsverket på 
Björnhuvudet. Anläggningarna uppfördes delvis med statligt stöd för att minska 
utsläpp av orenat avloppsvatten i havet.  
 
Öckerö kommun sökte tillstånd för verksamheten hos Länsstyrelsen år 2006. 
Ansökan omfattade rening av oljehaltigt vatten i en Mussla och rening av blodvatten 
från båtar och avloppsvatten från fiskberedningsindustrin i en annan Mussla.  
 
Den Mussla som avsetts för avloppsvatten från fiskberedningsindustri nyttjas idag 
endast av en näringsidkare, Fisk idag (556450-2531). I samband med att 
näringsidkaren år 2012 ansökte om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler på 
fastigheten Öckerö 2:51 upprättades en tjänsteskrivelse 2012-07-26 där det påtalas 
att reningsanläggningen inte är dimensionerad för behandling av den typ av 
processvatten som näringsidkaren lämnar ifrån sig, varför sökandes verksamhet bör 
förses med en egen reningsanläggning. Kommunstyrelsen fattade beslut 2012-09-
04 (§103) att de i tjänsteskrivelsen redovisade villkoren för tillbyggnaden av 
industrilokalen skulle fastställas. Däribland villkoret om att sökandes verksamhet 



 
 

 

skall omfatta egen anläggning för fettavskiljning, separering och silning innan 
leverans av processvatten till den kommunala anläggningen.  
Av mätningar som gjorts i den aktuella anläggningen framgår att det processvatten 
som levereras till den kommunala anläggningen från näringsidkaren inte uppfyller 
villkoret om rening av processvattnet före leverans till den kommunala 
anläggningen. Detta har påtalats för näringsidkaren men ingen tillräcklig åtgärd har 
vidtagits från näringsidkaren för att rätta bristen. 
 
2012-10-03 meddelade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tillstånd enligt 
följande:  
”Miljöprövningsdelegationen lämnar Öckerö kommun (212000-1280) tillstånd 
enligt miljöbalken till behandling av högst 250 m3 oljehaltigt vatten från 
fiskebåtar per år på fastigheten Öckerö 2:51 i Öckerö kommun samt att avleda 
sådant renat vatten till havet. Vid anläggningen får även blodvatten från 
fiskebåtar tas emot och behandlas. Ansökan i den del som avser behandling av 
avloppsvatten från fiskeberedningsindustri avslås.” 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade alltså i oktober 2012 att 
verksamheten som innebär hantering av avloppsvatten från fiskberedningsindustrin 
inte skulle tillåtas.  
 
2017-09-04 meddelade Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning beslut om att 
förelägga Öckerö kommun att omedelbart upphöra med mottagning av 
avloppsvatten från livsmedelsindustri vid Björnhuvudets miljöstation.  
 
Slutsats 
Verksamhetens slutsats är alltså att det till följd av Länsstyrelsens beslut 2012-10-
03 samt 2017-09-04 saknas förutsättningar att ta emot avloppsvatten från 
livsmedelsindustri vid Björnhuvudets miljöstation och att all sådan verksamhet bör 
upphöra.  
 
 
Bilagor 
Miljöprövningsdelegationens beslut daterad 2012-10-03, Bilaga 1 
 
Föreläggande om att upphöra med mottagning av avloppsvatten från 
livsmedelsindustri vid Björnhuvudets miljöstation daterad 2017-09-04, Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
………………………………………..                                 ………………………………………………                
 
Gull-Britt Eide                                                          Urban Olsson 
Kommundirektör                                                    Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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Öckerö 2019-11-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Utökad investeringsbudget för Va-enheten år 
2020 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka Va-enhetens 
investeringsbudget för år 2020 med 4 mkr. 
 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Tärnvägen, Droppen, som kräver 
utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan gjort 
omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 avseende 
utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser ingen möjlighet 
till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande anses nödvändigt. 
 
Ekonomi 
Alla fastigheter inom området betalar, när förbindelsepunkt är upprättad, en 
anläggningsavgift enligt vid det tillfället gällande va-taxa. 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………………..                                                  ………………………………………. 
Gull-Britt Eide                                                                            Urban Olsson 
Kommundirektör                                                                        Samhällsbyggnadschef 
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Öckerö 2019-11-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Tjänsteskrivelse 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 1. 
 
Ärende 
Pinans avloppsreningsverk har ett kapacitetsproblem på grund av att mängden 
organiskt nedbrytbart material eller syreförbrukande material, BOD, som tillförs 
reningsverket kan riskera att bli för högt i förhållande till det tillstånd som finns. 
Det Pinans ARV tar emot i måttet PE har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde 
och överskridits vid 11 tillfällen. För ett reningsverk är det maxvärdet som är av 
intresse då kommunens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det 
förväntade maxflödet. Tillståndet för avloppsreningsverket är 14 000 PE. 
 
Kommunstyrelsen tog 2018-04-27 ett inriktningsbeslut om ett nytt reningsverk i 
kommunen. Efter detta beslut har va-enheten tagit hjälp av upphandlad konsult och 
fick då fram tre alternativ för att öka kapaciteten av spillvattenrening i kommunen. 
 
Alternativ 1. Uppgradering av Pinans avloppsreningsverk till 25 000 PE. Detta 

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

 

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

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



 
 

 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………………..                                                  ………………………………………. 
Gull-Britt Eide                                                                            Urban Olsson 
Kommundirektör                                                                        Samhällsbyggnadschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Renhållningstaxa 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att renhållningstaxan för Öckerö 
kommun för 2020 höjs med 4 % 
 
Sammanfattning 
Taxehöjningen är föranledd av ökade kostnader för förbränningsskatt samt 
hanteringen av träavfallet.  
 
Regeringen har fattat ett beslut att införa en etappvis höjning på förbränning av 
avfall. Denna skatt kommer att införas 2020 med 75 kr/ ton. 2021 höjs skatten till 
100 kr/ton och 2022 höjs skatten till 125 kr/ton.   
 
De ökade kostnaderna gällande hantering av träavfall är dels ökade 
personalkostnader då vi behöver vara mer bemannade på Kärrsvik samt att 
kostnaderna för att lämna träavfall har blivit dyrare. Den ökade bemanningen 
innebär för besökaren att servicen blir bättre och fraktionerna renare.  
 
Ekonomi 
Den totala kostnadsökningen 2020 är beräknad till 1, 116 t kr. Vi kommer att 
ianspråkta tidigare års överuttag från 2014-2018. Detta överuttag är 507 t kr. Det 
innebär att resterade 609 t kr behöver finansieras via en höjning av taxan.  För det 
enskilda hushållet med ett normalabonnemang innebär detta en höjning med 116 kr 
inklusive moms/år. 
 
Öckerö 2019-10-30 
 
 
Gull-Britt Eide                                                       Urban Olsson 
Kommundirektör                                                  Samhällsbyggnadschef      



Sidan 1   

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

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

  

   
 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
Renhållningstaxan för Öckerö kommun för 2020 höjs med 4 % 
 
Taxehöjningen är föranledd av ökade kostnader för förbränningsskatt samt hanteringen av 
träavfallet.  
 
Regeringen har fattat ett beslut att införa en etappvis höjning på förbränning av avfall. Denna 
skatt kommer att införas 2020 med 75 kr/ ton. 2021 höjs skatten till 100 kr/ton och 2022 
höjs skatten till 125 kr/ton.   
 
De ökade kostnaderna gällande hantering av träavfall är dels ökade personalkostnader då vi 
behöver vara mer bemannade på Kärrsvik samt att kostnaderna för att lämna träavfall har 
blivit dyrare. Den ökade bemanningen innebär för besökaren att servicen blir bättre och 
fraktionerna renare.  



Sidan 2   

 
 
Ekonomi 
Den totala kostnadsökningen 2020 är beräknad till 1, 116 t kr. Vi kommer att ianspråkta 
tidigare års överuttag från 2014-2018. Detta överuttag är 507 t kr. Det innebär att resterade 
609 t kr behöver finansieras via en höjning av taxan.  För det enskilda hushållet innebär detta 
en höjning med 116 kr inklusive moms/ år. 
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Avgifter och giltighetsområde 
Enligt 27 kap 4 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om att avgift 
skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
sker genom kommunens försorg enligt lagen. Taxan och dess avgifter gäller för 
hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under ordinarie 
arbetstid. Restavfall och matavfall hämtas i separata behållare. 

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

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

Avgifterna i denna föreskrift är angivna inklusive respektive exklusive moms.  

 

Definitioner 

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

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

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.  

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

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

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

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

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

 

Grundavgift och rörlig avgift 

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

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

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

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

 
Behållare 
De kärlstorlekar som kommunen tillhandahåller är 140, 240 och 660 liter. 
För utsorterat matavfall ska endast kärl, 140 liter, användas. 
Säck får användas vid tillfälligt stora avfallsmängder för lämning av extra säck, mot 
avgift enligt denna taxa.  
 
Gemensamma avfallsbehållare 
Efter ansökan enligt avfallsföreskrifterna kan gemensamma avfallsbehållare beviljas. 
Grundavgift debiteras för varje hushåll och den rörliga avgiften delas mellan 
hushållen. Faktura skickas till en av fastighetsinnehavarna. Administrationsavgift 
debiteras vid ändring av abonnemanget. 
För två hushåll som delar kärl gäller att 140 liters kärl för restavfall och 140 liter för 
matavfall ska användas.  
 
Hushållsavfall från tillfälliga verksamheter 
Som tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, 
till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter 
kan behållare ställas ut.  
 
Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonnemang tecknas.  
 
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar. 
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Extra avgift  
Enligt 12 §, 13 § och 17 § i kommunens renhållningsordning kan hämtning utebli om 
avfallet är felaktigt sorterat, bristfälligt emballerat eller om gång- eller transportväg 
inte är framkomlig och utan hinder. Om fastighetsinnehavaren önskar tömning 
tidigare än vid nästa ordinarie tömning kan extra tömning beställas mot avgift enligt 
denna taxa.  
Extra avgift får tas ut upp till den verkliga kostnaden för merarbete med felaktigt 
sorterat, bristfälligt emballerat eller bristfälligt märkt avfall eller då hämtning p g a 
avfallslämnarens försumlighet försvåras av snö, halka eller annat hinder. 
 
Uppehåll i hämtning 
Efter ansökan enligt renhållningsordning för Öckerö kommun, 30 §, kan uppehåll 
beviljas och den rörliga avgiften debiteras inte under uppehållsperioden. Endast 
grundavgift debiteras.  
 
Hämtning och mottagning av verksamhetsavfall och andra avvikande 
tjänster inom avfallshanteringen. 
 
Kommunstyrelsen, eller i den mån Kommunstyrelsen uppdrar åt kretsloppsenheten, 
äger rätt att fastställa: 
 
Avgifter för transport och utsättning av container till hushåll och verksamheter samt 
avgifter för containerhyror.  
 
Avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar 
som taxan grundas på.  
 
Tillämpningsbestämmelser. 
 
Avgifter för mottagning vid återvinningscentraler från verksamheter och hushåll. 
Hushåll kan lämna avfall som klassificeras som hushållsavfall utan kostnad. 



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

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

En- och tvåfamiljshus, avgift per 
hushåll/lägenhet  
 

 
1 198,75 

 
959 kr 

 
 
Rörlig avgift - En – och tvåfamiljshus 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

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

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 131,25 kr 2 505 kr 

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



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



Fritidshus 
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

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

 
 
Rörlig avgift - Fritidshus 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Sommarhämtning    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 1 443,75 kr 1 155 kr 

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



Fritidshus 
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inkl.moms                     exkl.moms 

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



Flerfamiljshus 
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

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

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

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

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

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 131,25 kr 2 505 kr 

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

26 + 26 7 311, 25 kr 5 849 kr 

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

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

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



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



  Verksamheter 

 
11 

 

 
Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Verksamheter, avgift per behållare för 
restavfall vid hämtning varannan vecka  

 
1 198,75 

 
959 kr 

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

 
1 198,75 

 
959 kr 

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

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

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

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

26 + 26  1 827,50 kr 1 462 kr 

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

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

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

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

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

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

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

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

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



  Verksamheter 
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Rörlig avgift – Verksamheter sommar 
Tjänst Antal hämtningar 

per år* 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Sommarhämtning från 
verksamheter 

   

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

24 + 24** 843,75 kr 675 kr 

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

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

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

24 + 24** 843,75 kr 675 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

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

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

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

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

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

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl. 
** Gäller verksamheter medundantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler 
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka. 
 
 
Tillfälliga verksamheter  inkl.moms                     exkl.moms 
 
Utsättning och hemtagning  
per tillfälle          500 kr                          400 kr 
   
Hyra av kärl eller säckställ, per vecka.  
Minimidebitering en vecka.          125 kr                          100 kr 
 
För ytterligare tömning, se extra tjänster nedan. 
 
Extra tjänster 
 
Löst hushållsavfall, per kbm        200 kr     160 kr 
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inkl.moms                     exkl.moms 
    
Extra tömning, när ordinarie tömning inte  
har kunnat utföras, per behållare        250 kr    200 kr 
 
Extra tömning av kärl från verksamhet, utanför 
hämtningssäsong, per behållare och tillfälle.  
Tömning utförs  i samband med ordinarie  
hämtningsrutt i området: 
 
140 liters kärl         125 kr    100 kr 
240 liters kärl        212,50 kr    170 kr 
660 liters kärl        577,50 kr    462 kr 
 
Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn 
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid     
140-190 liters kärl         375 kr                              300 kr    
 
Latrinkärl, per hämtning     4 500 kr                       3 600 kr 
 
Administrationsavgift**          300 kr     240 kr                                                  
 
*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod 
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform  
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Upplysningar: 
 
Ansvarig nämnd för renhållningen är Kommunstyrelsen. 
Verkställighetsansvariga är kommunstyrelsens kretsloppsenhet. 
Frågor om debiterade avgifter besvaras av ekonomiavdelningen. 
Ansökan om uppehåll i hämtning, delad hämtning eller annat undantag från 
renhållningsordningens bestämmelser görs hos Kommunstyrelsen 
Anmälan om eget omhändertagande görs hos Bygg- och miljönämnden. 
Anmälan om adressändring görs hos ekonomiavdelningen. 
Anmälan om utebliven hämtning görs hos kretsloppsenheten. 
Anmälan om missförhållande i samband med hantering av avfall görs hos 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunens besöksadress:  
Sockenvägen 13, Öckerö  
Telefon 031 976200 
 
Kommunens postadress:  
475 80 Öckerö 
 
Aktuella uppgifter om återvinningscentralernas öppettider, besökstider med mera 
återfinns på kommunens hemsida och i telefonkatalogen, lokaldelen. 
 
 
 



        

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

 

Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Färdtjänsttaxa 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut 2019-12-12 
 
Att påslagsfaktorn 15 % för Färdtjänst fastställs för resor inom kommun från och 
med 2020-01-05. Påslagsfaktorn 50 % för resor utanför Öckerö kommun (zon 2 till 
5) kvarstår enligt tidigare beslut. 
 
Att färdtjänstresenärer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS beslut, undantas 
egenavgiften för färdtjänstresan och i stället faktureras kostnaden motsvarande ett 
periodkort hos Västtrafik. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
För att harmonisera med angränsande kommuner och de kommuner som ingår i 
Öckerö kommuns färdtjänstområde föreslås en förändring i påslagsfaktorn för 
Öckerö kommun och inom en kommun. Västtrafik meddelar varje år ett baspris. 
Kommunerna själva bestämmer vilken påslagsfaktor i procent som gäller för den 
egna kommunen och för övriga kommuner inom färdtjänstområdet. 
Avgiftsmodellen är kollektivtrafiktaxan med ett procentpåslag. Vid en jämförelse 
mellan kommuner inom GR varierar procentslaget mellan 15 % till 100 %. 
Öckerö kommun har som ensam kommun inte haft något påslag på resor inom 
kommunen och inom en kommun.  
 
Även beslutet att låta färdtjänstresenärer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS 
beslut, undantas egenavgiften för färdtjänstresan och i stället faktureras kostnaden 
motsvarande ett periodkort hos Västtrafik är i linje med flertalet kommunen inom 
regionen. 
 
Dialog med Pensionärs och Handikapprådet har skett i dessa frågor.  
 
Beredning 



 
 

 

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

Zon 1 = Inom Öckerö kommun 

Zon 1*= Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 

Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 

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

Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 

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

Vuxen 
   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

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

    
Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

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

    
 
 



 
 

 

 
 
Färdtjänsttaxa 2020: 

Vuxen 
   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

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

    
Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,15  45 kr 
1 39 kr 1,15  45 kr 
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Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i 
Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut 
Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kommun antas 
enligt förslag. 
 
Ärendet 
En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som reglerar hur en myndighet 
ska hantera samtliga sina aktuella allmänna handlingar. I kommunens nya arkivreg-
lemente, som antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2017,1 står det att varje do-
kumenthanteringsplan ska vara processbaserad. Detta innebär att alla typer av 
handlingar ska redovisas utifrån de processer som ger upphov till dem. Tanken med 
detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den verksamhet som skapar 
dem och hanterar dem, och ge ett större sammanhang till den information som 
skapas i respektive process.  
 
Kommunarkivarien har nu tagit fram ett förslag till Riktlinjer för utformning av do-
kumenthanteringsplaner i Öckerö kommun. Riktlinjerna ska vägleda kommunens 
nämnder och bolag i deras arbete med att utforma nya, och processbaserade, doku-
menthanteringsplaner. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beredning  
Undertecknad mailade ut utkastet till riktlinjerna den 10 oktober till kommunens 
arkivansvariga, som fick möjlighet att återkomma med synpunkter. 
 
Huvudarkivansvarig för kommunstyrelsen och arkivansvarig för valnämnden: 
Det ser bra ut/har ingenting att tillägga.2 

                                                           
1 KF § 18/2017. 
2 Avstämning med juridik- och kanslichefen 2019-10-10. 
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Verksamhetsområde styr och stöd: 
Dokumentet är mycket tydligt och välformulerat.3 
 
Verksamhetsområde fritid och kultur: 
”Ser ok ut […]. Mycket jobb som kommer kräva utbildning och handledning. I vår 
vardag är vi långt ifrån kansli och stödfunktionerna”.4 
 
Kommunarkivariens kommentarer:  
Vi på juridik- och kanslienheten är medvetna om att detta är ett jättejobb för alla in-
blandade, och det kommer krävas mycket handledning och utbildning för samtliga 
verksamheter, liksom samverkan mellan kansliet och de andra verksamheterna. 
Kansliet har koll på kanslifrågorna, men det är respektive verksamhet som har koll 
på sina processer, rutiner och dokument. 
 
Verksamhetsområde samhällsbyggnad: 
Har ingenting att tillägga.5 
 
Arkivansvarig för planfrågor: 
”Plan- bygg- och miljöenheten har inga direkta synpunkter på riktlinjer för doku-
menthanteringsplan. Vill dock trycka på vikten av att kommunövergripande mall tas 
fram. I det dokumentet är det viktigt med tydlighet och enkelhet”.6 
 
Kommunarkivariens kommentarer:  
Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kommun utgör, i 
kombination med den kommunövergripande klassificeringsstruktur som är på gång, 
den kommunövergripande mall som efterfrågas ovan. 
 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten: 
”Jag har inget att tillägga. Tycker det är en tydlig och genomtänkt plan”.7  
 
Socialnämnden: 
Riktlinjerna ser jättebra ut och är väldigt välformulerade. Två små ändringar före-
slås:  
 

• Dels att ordet ”bra” stryks i meningen ”I en bra dokumenthanteringsplan ska 
personalen t.ex. kunna få svar på […]”, för att ta bort värdeladdade ord (s. 1).  

• Dels föreslås en länk till Mölndals stads sida med dokumenthanteringsplaner 
på s. 4.  

 
”I övrigt funderar jag på om det ska stå något om vad man kan få för stöd av Juridik 
och Kansli i framtagandet av dokumenthanteringsplanen?”,8 skriver socialnämn-
dens arkivansvarige avslutningsvis. 

                                                           
3 Mail från verksamhetschefen för styr och stöd 2019-10-21. 
4 Mail från fritid- och kulturchefen 2019-10-15. 
5 Mail från samhällsbyggnadschefen 2019-10-28. 
6 Mail från plan-, bygg och miljöchefen 2019-10-18. 
7 Mail från etablerings- och arbetsmarknadschefen 2019-10-23. 
8 Mail från socialförvaltningens administrativa chef 2019-10-21. 
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Kommunarkivariens kommentarer: 
De efterfrågade ändringarna har gjorts av undertecknad. Vad gäller vilket stöd man 
kan få av juridik- och kanslienheten bör detta inte regleras i riktlinjerna; dels för att 
varje verksamhet troligen kommer ha olika behov av stöttning, och dels för att kans-
liet inte bör låsa fast sig på det viset.  
 
I 5.2 § arkivreglementet står det att varje myndighet ska upprätta och anta en doku-
menthanteringsplan – ansvaret för att upprätta dokumenthanteringsplanen ligger 
alltså på den berörda nämnden eller bolaget. Tittar vi på 11 § (om samråd) står det 
bl.a. att ”Varje myndighet ska […] samråda med arkivmyndigheten [---] vid upprät-
tande och revidering av sin dokumenthanteringsplan”. Vad som mer konkret ligger i 
detta samråd får helt enkelt bedömas från gång till gång.  
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
”Jag har tittat på detta tillsammans med några andra i förvaltningen och vi tycker 
att det ser ok ut”.9 
 
Öckerö Rederi AB: 
”Detta är förstås ganska omfattande för ett litet bolag som Öckerö Rederi AB. Som 
VD ökar min arbetsbelastning avsevärt eftersom hela paketet landar på mig som 
enda landbaserade person. För övrigt har jag inget att tillägga”.10 
 
Arkivansvariga som inte har återkopplat: 

• Arkivansvarig för Öckerö Fastigheter. 
• (Bygg- och miljönämnden och kommunrevisionen saknar en arkivansvarig.) 

 
Ändringar och tillägg sedan utkastet skickades ut: 
Några mindre ändringar och tillägg har gjorts i förslaget till riktlinjerna sedan dessa 
skickades ut till de arkivansvariga, utöver vad som anförs ovan: 
 

• Bland rekommendationerna i avsnittet ”Stöd för att identifiera och klassifi-
cera” har följande punkt lagts till: ”Riksarkivets och SKL:s gallringsråd för 
kommuner och landsting i skriftserien Bevara eller gallra”.11 Även länkar till 
de rekommenderade dokumenten har lagts till. 

• Mer information har lagts till i fälten ”Verksamhetsområde”, ”Process” och 
”Beskrivning” i tabellerna i ”Del 2. Dokumenthanteringsplan”.  

• I bilagan har en förklaring av orden arkivbildare och handlingsslag lagts till, 
och förklaringen av ordet arkivvård har utökats.12 

• Delar av layouten har gjorts om. 
 
Bedömning 
Sedan flera år är arkivvården eftersatt inom samtliga nämnder och bolag i Öckerö 
kommun, och kunskapen inom frågor som rör gallring och bevarande är på det stora 
hela väldigt liten bland verksamheterna. Detta kan bl.a. förklaras med att hälften av 
                                                           
9 Mail från skolchefen 2019-10-24. 
10 Mail från VD för Öckerö Rederi AB 2019-10-10. 
11 Se s. 4. 
12 Se s. 26–27 och 29.  
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kommunens organ har föråldrade dokumenthanteringsplaner (kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, kommunrevisionen och Öckerö Fastigheter13), me-
dan den andra halvan saknar dokumenthanteringsplaner helt och hållet (social-
nämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden och Öckerö Rederi AB).  
 
Enligt kommunens arkivreglemente får arkivmyndigheten (dvs. kommunstyrelsen) 
”utfärda de riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen”.14 Riktlinjer för 
utformning av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kommun ska vägleda kommu-
nens nämnder och bolag i deras arbete med att utforma nya, och processbaserade, 
dokumenthanteringsplaner. Riktlinjerna kan ses som en slags mall för hur doku-
menthanteringsplanerna ska vara utformade och vilken information de ska inne-
hålla. Arkivmyndigheten tillhandahåller på detta vis ett skal eller en grundstruktur 
åt nämnderna och bolagen, med obligatoriska rubriker och fält. Det är dock upp till 
de berörda verksamheterna att arbeta vidare med denna struktur och fylla dess av-
snitt med relevant innehåll.  
 
Bilaga  
Förslag till Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kom-
mun. 
 
Expediering av beslut 

• Kommunstyrelsens arkivansvariga: Tannaz Ghaderi (även arkivansvarig för 
valnämnden), Anna Dannjé-Brocker, Urban Olsson, Andreas Beutler, Karin 
Zachau och Veronica Tindvall. 

• Katarina Lindgren, arkivansvarig för barn- och utbildningsnämnden. 
• Jessica Vedlund, arkivansvarig för socialnämnden. 
• Hans Andreasson, arkivansvarig för Öckerö Fastigheter. 
• Håkan Samuelsson, arkivansvarig för Öckerö Rederi AB. 
• Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  

 
 
Daniel Spindel, 
Kommunarkivarie 
 
 
 
Underskrift av berörda chefer  
Underskrift: Underskrift:  
 
 
 
Namnförtydligande: Gull-Britt Eide Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi  
Titel: Kommundirektör Titel: Juridik- och kanslichef 
Datum: 2019-11-12 Datum: 2019-11-12 
 
                                                           
13 Öckerö Fastigheters dokumenthanteringsplan har dock aldrig antagits av bolagsstyrelsen, enligt 
mail från VD och arkivansvarig Hans Andreasson 2018-01-11. 
14 3 § arkivreglementet. 
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Inledande kommentarer  
 

Vad är en dokumenthanteringsplan? 
En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som reglerar hur en myndighet ska 

hantera samtliga sina aktuella allmänna handlingar. I denna ska personalen t.ex. 

kunna få svar på: 
 

• Vilka allmänna handlingar som myndigheten hanterar i sitt dagliga arbete. 

• Var handlingarna förvaras och hur de är sorterade. 

• Vilka sökvägar man kan använda för att hitta handlingarna. 

• Vad som ska bevaras för alltid. 

• Vad som ska gallras, samt vilken gallringsfrist som gäller.  

• Vilka handlingar som finns på papper respektive i digital form. 

• Vilka lagrum som styr myndighetens verksamhet och hanteringen av dess all-

männa handlingar. 

  

Det är den berörda nämnden eller bolaget som – efter samråd med kommunarkiva-

rien – antar sin dokumenthanteringsplan, samt beslutar om eventuella tillägg eller 

ändringar av densamma. Varje nämnd och bolag ska följa upp sin dokumenthante-

ringsplan för eventuell revidering vartannat år och vid omorganisation. Syftet med 

detta är helt enkelt att dokumenthanteringsplanen ska kunna fungera i praktiken och 

spegla vilka dokument som respektive organ faktiskt hanterar, liksom hur dessa 

handlingar hanteras. Eftersom dokumenthanteringsplanen reglerar vilka handlingar 

som ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras, samt när handlingarna ska 

gallras (s.k. gallringsfrist), så utgör detta styrdokument även respektive nämnds och 

bolags gallringsbeslut.1 

 

                                                           
1 5.2 och 7 §§ Öckerö kommuns arkivreglemente.  
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I kommunens nya arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 20 april 

2017,2 står det att varje dokumenthanteringsplan ska vara processbaserad. Detta in-

nebär att alla typer av handlingar ska redovisas utifrån de processer som ger upphov 

till dem. Tanken med detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den verk-

samhet som skapar dem och hanterar dem, och ge ett större sammanhang till den in-

formation som skapas i respektive process. 

 

Anvisningar till riktlinjerna 
Dessa riktlinjer ska vägleda kommunens nämnder och bolag i deras arbete med att 

utforma nya, och processbaserade, dokumenthanteringsplaner. Varje dokumenthan-

teringsplan ska bestå av två delar – dels en arkivbeskrivning, och dels själva doku-

menthanteringsplanen. På flera håll nedan – både i rubriker och i brödtexten – står 

det ”nämnden/bolaget”, vilket kan bytas ut mot namnet på det berörda politiska or-

ganet, t.ex. kommunstyrelsen eller barn- och utbildningsnämnden. 

 

Detta dokument kan ses som en slags mall för hur dokumenthanteringsplanerna ska 

vara utformade och vilken information de ska innehålla. Arkivmyndigheten tillhanda-

håller på detta vis ett skal eller en grundstruktur åt nämnderna och bolagen, med ob-

ligatoriska rubriker och fält. Det är dock upp till den berörda verksamheten att arbeta 

vidare med denna struktur och fylla dess avsnitt med relevant innehåll. Nedan förkla-

ras det hela närmare. 

 

Del 1. Arkivbeskrivning 

Alla rubriker i ”Del 1. Arkivbeskrivning” ska finnas med i respektive nämnds/bolags 

egen arkivbeskrivning. Det står varje organ fritt att återanvända den redan befintliga 

brödtexten för eget bruk. 

 

 

  

                                                           
2 KF § 18/2017. 
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4 Onumrerad På den fjärde och sista nivån, som inte är numrerad, redovisas 
aktiviteterna och handlingstyperna; liksom information om bl.a. 
gallring och förvaring.  

 

Denna uppdelning på flera nivåer – med olika verksamhets- och processtyper, verk-

samhetsområden, processer och aktiviteter – bygger på Riksarkivets och SKL:s skrift 

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. Där redovisas en klassifice-

ringsstruktur för kommunala och landstingskommunala verksamheter som är orga-

nisationsoberoende; dvs. utan koppling till myndighetens politiska organisation eller 

dess personalorganisation. Strukturen har sin utgångspunkt i svensk lagstiftning och 

visar vilka verksamhetsområden och processer som hanteras inom kommuner och 

landsting – den visar alltså vad en verksamhet/myndighet arbetar med, men inte vil-

ket organ som sysslar med detta.5 

 

Stöd för att identifiera och klassificera 

För att identifiera och klassificera verksamhetsområden och processer ska dokumen-

tet Kommunövergripande klassificeringsstruktur för Öckerö kommun användas, 

som också bygger på Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. Där väl-

jer varje nämnd/bolag själv ut de delar som är relevanta för sina verksamheter, och 

för sedan in dessa uppgifter i sin dokumenthanteringsplan och bygger därefter på 

med sina aktiviteter och handlingstyper osv. Som stöd i arbetet med att identifiera 

aktiviteter, handlingstyper och gallringsfrister i varje process rekommenderas: 

  

• Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter.6  

• Riksarkivets och SKL:s gallringsråd för kommuner och landsting i skriftserien 

Bevara eller gallra.7 

• Mölndals stads dokumenthanteringsplaner, som finns på stadens hemsida.8 

 

                                                           
5 Riksarkivet och SKL, Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter: verksamhetsområden, 
processgrupper, processer (Stockholm 2015), s. 3. 
6 Se http://www.samradsgruppen.se/index.php/klassificeringsstruktur-projekt-klassa   
7 Se http://www.samradsgruppen.se/index.php/bevara-eller-gallra-rad-om-gallring/gallringsrad-foer-
kommunala-verksamheter   
8 Se https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/diarium/doku-
menthanteringsplaner.html  
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De delar av dokumenthanteringsplanen som behandlar styrande och stödjande pro-

cesser och verksamheter ska vara synkad med kommunstyrelsens dokumenthante-

ringsplan, eftersom denna utgör mall för de delar av nämndernas och bolagens doku-

menthanteringsplaner som behandlar dessa typer av processer och verksamheter. 

Kärnverksamheterna och kärnprocesserna är däremot unika för den enskilda nämn-

den eller bolaget. 

 

Bilaga. Förklaring av viktiga begrepp 

Denna ordlista med arkivrelaterade begrepp ska finnas med som bilaga till varje do-

kumenthanteringsplan, som ett extra stöd till verksamheterna. 
 
Arkivmyndighetens kommentarer 

På flera ställen i brödtexten i både arkivbeskrivningsmallen och mallen för doku-

menthanteringsplaner finns kursiverad text. Detta är ingen text som ska finnas med i 

det färdiga dokumentet (såvida det inte exempelvis rör sig om namnet på ett doku-

ment eller kursivering för att markera ett viktigt ord), utan är endast kommentarer 

och exempel från arkivmyndighetens sida för att vägleda verksamheterna i deras ar-

bete. Nedan visas några exempel: 

 

• Här beskrivs nämndens/bolagets historia i korta drag; gärna i punktform 

med viktiga årtal som utgångspunkt. Exempel på frågeställningar som kan 

besvaras här är: När bildades nämnden? Har den några föregångare? Har 

den övertagit ansvarsområden från någon annan nämnd? Vilka omorgani-

sationer har ägt rum i nämndens historia? Har dess uppdrag förändrats 

över tid?9 

• Här beskrivs i alfabetisk ordning vilka IT-system som förvaltningen arbetar 

med.10  

                                                           
9 Se avsnitt 1.1. 
10 Se avsnitt 1.4.2 
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• Allmänheten rekommenderas att använda sig av nedanstående sökvägar för 

att ta del av nämndens/bolagets allmänna handlingar. Här kan ”nämnden/bo-

laget” bytas ut mot namnet på det berörda organet.11 

 

En del kommentarer finns inte endast i brödtexten, utan har också lagts in i fotnoter. 

  

                                                           
11 Se avsnitt 1.4.3. 
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Del 1. Arkivbeskrivning [mall] 
Arkivbeskrivningen ger en samlad överblick över myndighetens arbetsuppgifter och 

organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning. Syftet med arkivbeskrivningen är 

att underlätta återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.12 

 

1.1. Historik 
Här beskrivs nämndens/bolagets historia i korta drag; gärna i punktform med vik-

tiga årtal som utgångspunkt. Exempel på frågeställningar som kan besvaras här 

är: När bildades nämnden? Har den några föregångare? Har den övertagit an-

svarsområden från någon annan nämnd? Vilka omorganisationer har ägt rum i 

nämndens historia? Har dess uppdrag förändrats över tid? 

 

1.2. Verksamhetsbeskrivning  
Här beskrivs t.ex. vad nämnden/bolaget har för ansvarsområden och hur dess för-

valtning är organiserad/uppbyggd. Avsnittet ska beskriva dagsläget, och inte hur 

det historiskt sett har sett ut. Detta beskrivs istället hos avsnitt 1.1. 

 

1.3. Arkivorganisation 
Enligt Öckerö kommuns arkivreglemente ska varje nämnd/bolag ha en arkivansvarig 

samt en eller flera arkivredogörare för att kunna fullgöra nämndens/bolagets ansvar i 

arkivfrågor.13 Uppdraget som arkivansvarig och arkivredogörare är knutet till speci-

fika funktioner och inte till enskilda personer. 
 

1.3.1 Arkivansvariga 

Följande funktion(er) har detta ansvar hos nämnden/bolaget: 

 

I uppdraget som arkivansvarig ingår att:14 

                                                           
12 6 § 2 st. arkivlagen, och 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
13 2 § arkivreglementet. 
14 Se även 2.1 § arkivreglementet. 
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• Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och kommunens arkiv-

reglemente, samt tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen, efterlevs inom 

myndigheten. 

• Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och lokal-

förändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering. 

• Samråda med arkivmyndigheten i de frågor som preciseras i 11 § arkivregle-

mentet. 

• Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade – vare sig 

det är arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med sin tillsyn, eller 

om bristerna uppmärksammas internt inom myndigheten. 

• Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar. 

• Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hanteringen av 

allmänna handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och 

strukturer för hanteringen av allmänna handlingar (i såväl pappersform som 

digital form). 

• Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade. 

• Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkive-

ring levereras enligt arkivmyndighetens krav. 

• Se till att beslutad gallring verkställs. 

• Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring 

hanteringen av allmänna handlingar. 

 

1.3.2. Arkivredogörare  

Följande funktion(er) har detta ansvar hos nämnden/bolaget: 

 

Arkivredogörarna sköter det praktiska arbetet med nämndens/bolagets olika arkiv. I 

deras uppdrag ingår att:15 

 

                                                           
15 Se 2.2 § arkivreglementet. 
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• Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering 

av allmänna handlingar. 

• Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighet-

ens riktlinjer. 

• Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthante-

ringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

• Verkställa beslutad gallring och upprätta gallringsprotokoll. 

• Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, och göra ar-

kivansvarig uppmärksam på om planen behöver revideras. 

• Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndig-

hetens riktlinjer. 

• Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor 

som rör hanteringen av allmänna handlingar. 

 

1.4. Registrering och återsökning av allmänna  
handlingar 
 

1.4.1. Vad är diarieföring? 

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar.16 Det 

vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Ordet diarium är latin och bety-

der dagbok, och diarieföring innebär helt enkelt att varje myndighet för dagbok över 

vilka handlingar som denna tar emot eller upprättar. Redan på Gustav Vasas tid på 

1500-talet förde det kungliga kansliet diarium över inkomna och utgående skrivelser. 
 

Den snabba tekniska utvecklingen de senaste decennierna har dock medfört stora 

förändringar inom dokumenthanteringens område. Idag är diariet ofta ett avancerat 

och digitalt ärendehanteringssystem, som kan användas för en lång rad ändamål utö-

ver den gamla registreringsfunktionen. Oavsett om vi talar om ett registerdiarium un-

der Gustav Vasas regeringstid i 1500-talets Sverige, eller ett diarium i form av ett mo-

                                                           
16 5 kap. 1 § OSL. 
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dernt ärendehanteringssystem hos en myndighet på 2000-talet, så har syftet med di-

arieföringen förblivit detsamma genom seklerna – nämligen att göra det möjligt att 

återsöka viktig information. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen säger att allmänna handlingar ska registreras.17 La-

gen talar således inte om diarieföring utan använder istället begreppet registrering, 

där diarieföring endast är en form av registrering. Förutom diarieföring finns en 

mängd andra sätt att registrera allmänna handlingar.  

 

”Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats 

hos en myndighet”,18 kan vi läsa i offentlighets- och sekretesslagen. Dock finns det 

några undantag från denna registreringsskyldighet. Följande grupper av handlingar 

behöver inte registreras: 

 

• Offentliga handlingar som hålls ordnade på ett sådant sätt att man enkelt kan 

fastställa om de har inkommit eller blivit upprättade.19 

• Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för verksamheten behöver 

varken registreras eller hållas ordnade på annat sätt.20  

• Handlingar med sekretesskyddade uppgifter som genom regeringsbeslut har 

undantagits från registreringsskyldigheten, pga. att handlingarna förekommer 

i stor mängd hos myndigheten ifråga.21 

 

Observera att alla handlingar som omfattas av sekretess måste registreras, förutom 

de handlingar som genom regeringsbeslut har undantagits från denna registrerings-

skyldighet.22 

                                                           
17 5 kap. 1 § OSL. 
18 5 kap. § 1 OSL. 
19 5 kap. 1 § OSL. 
20 5 kap. 1 § OSL. Se även avsnitt 1.6.5. För exempel på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, se 
Riksarkivet och SKL, Bevara eller gallra 1: Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, 
landsting och regioner (Stockholm 2010), s. 45—47. 
21 5 kap. 3 § OSL. Vilka myndigheter och handlingar som omfattas av detta undantag framgår av 2 § 
offentlighets- och sekretessförordningen (OSF). 
22 5 kap. 1 och 3 §§ OSL. 
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1.4.3. Allmänhetens sökvägar till nämndens/bolagets handlingar  

Allmänheten rekommenderas att använda sig av nedanstående sökvägar för att ta del 

av nämndens/bolagets allmänna handlingar. Här kan ”nämnden/bolaget” bytas ut 

mot namnet på det berörda organet. 

 
Dokumenthanteringsplanen 

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som reglerar hur en myndighet ska 

hantera samtliga sina aktuella allmänna handlingar. För dig som vill ta del av myn-

dighetens allmänna handlingar är detta en bra sökingång, eftersom planen ger anvis-

ningar om förvaring, sortering och sökvägar till alla slags handlingar som myndig-

heten hanterar i sin dagliga verksamhet.  

 

Arkivförteckningen  

Arkivförteckningen är en systematisk förteckning över nämndens/bolagets slutarki-

verade handlingar.23  

 

Kallelser och protokoll  

Handlingarna finns tillgängliga i fulltext som sökbara PDF-filer på kommunens hem-

sida: [här ska en länk till sidan läggas in]  

  

1.5. Regler för förvaring av allmänna handlingar  
 

1.5.1. Arkivlokaler och förvaring av handlingar i pappersform 

Arkivlagen säger att varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv, såvida inte en 

arkivmyndighet har övertagit ansvaret för arkivvården. Handlingarna ska vårdas på ett 

sådant sätt så att de skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador och stöld.24 För 

detta ändamål fordras arkivlokaler – i Öckerö kommun ska dessa vara utformade en-

ligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).25 

Där skriver Riksarkivet att arkivlokalen bl.a. ska skydda handlingarna mot: 

                                                           
23 6 § 2 st. arkivlagen. 
24 6 § arkivlagen. 
25 9 § arkivreglementet. 
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• Vatten och skadlig fukt.26 

• Brand, brandgas och skadlig upphettning.27  

• Skadlig klimat- och miljöpåverkan.28 

• Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.29  

 

Lokalen får heller inte användas för några andra ändamål än för förvaring av arkiv-

handlingar.30 Vidare ska arkivlokalens utformning och inredning uppfylla vissa krav,31  

varav några exempel följer här nedan: 

 

• Lokalen ska inte ha några fönster.  

• För att skydda handlingarna mot skada i samband med översvämning ska det 

nedersta hyllplanet i en arkivhylla placeras minst 15 cm över golvnivån. 

• Avståndet mellan arkivhylla och vägg ska vara minst 20 cm och avståndet mel-

lan taket och arkivhyllans takplan minst 50 cm, för att skydda handlingarna mot 

kalla ytor och fukt. 

 

En arkivlokal i en verksamhets omedelbara närhet, där verksamheten förvarar sina 

aktuella och ofta återsökta handlingar, kallas för närarkiv. Om verksamheten endast 

hanterar en mindre mängd pappershandlingar kan dessa förvaras i ett dokumentskåp 

istället för i ett närarkiv, men skåpet ska då uppfylla samma krav som en arkivlokal – 

t.ex. enligt den brandtekniska klassningen EI 120, vilket innebär att handlingarna ska 

skyddas mot brand under 120 minuter.32 Om en verksamhet ska uppföra nya arkivlo-

kaler eller bygga om befintliga arkivlokaler ska samråd äga rum med kommunarkiva-

rien.33  

 

                                                           
26 6 kap. RA-FS 2013:4. 
27 7 kap. RA-FS 2013:4. 
28 8 kap. RA-FS 2013:4. 
29 9 kap. RA-FS 2013:4. 
30 4 kap. 2 § RA-FS 2013:4 
31 5 kap. RA-FS 2013:4. 
32 7 kap. 4 § RA-FS 2013:4. 
33 11 § arkivreglementet. Se även kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 8.9. 
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1.5.2. Förvaring av handlingar i digital form 

Regelverket gäller inte endast pappershandlingar, utan självfallet även information i 

digital form. I grova drag är ansvaret för den digitala informationen fördelat så här i 

Öckerö kommun: 

 

• IT-service sköter driften av den underliggande infrastrukturen där systemen är 

installerade, samt upprättar säkerhetskopior av informationen som finns där.  

• Verksamheten som arbetar med systemet ifråga ansvarar för att informationen 

som lagras där är beständig och läsbar.  

 

I samband med inköp av ett nytt IT-system, större förändring av eller avveckling av 

ett IT-system, så ska verksamheten samråda med kommunarkivarien.34 För mer in-

formation om vad som gäller kring kommunens hantering av digitala handlingar hän-

visas till följande dokument, som finns på intranätet: 

 

• Öckerö kommuns informationssäkerhetspolicy är ett övergripande regelverk 

för kommunens informationshantering och informationssäkerhet – oavsett 

vilket medium/databärare informationen lagras på. 

• Riktlinjer för digitalt bevarande (Arkivmyndighetens riktlinjer nr. 2017:2) 

innehåller bl.a. anvisningar för skanning och information om vilka filformat 

som är tillåtna i kommunens ärendehanteringssystem. 

 

1.5.3. Vad gäller för sekretesshandlingar? 

Det är viktigt att handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess 

skyddas från obehörig åtkomst, oavsett om informationen är digital eller pappers-

bunden. Nedanstående regler gäller för alla – både anställda och förtroendevalda – 

som är verksamma inom Öckerö kommun:  

 

• Den person som går ifrån sin dator, tjänstemobil eller ipad ska låsa denna i 

samband med detta. 

                                                           
34 11 § arkivreglementet. Se även kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 8.9. 
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• I diariet och andra verksamhetssystem med många användare, där det finns 

ärenden som innehåller både offentlig och/eller sekretessbelagd information, 

är det viktigt att känslig information sekretessbeläggs i systemet. 

• Handlingar i pappersform som hanteras i verksamhetens dagliga arbete ska 

förvaras inlåsta när de inte används – antingen i ett närarkiv eller i ett doku-

mentskåp, beroende på vad verksamheten har tillgång till. 

• Inga pappersutskrifter med känsliga uppgifter får ligga kvarglömda i skrivare 

eller kopieringsrum, eller ligga väl synliga för obehöriga på skrivbord eller 

andra lättåtkomliga ytor. 

• Sekretesskyddade handlingar får inte slängas i papperskorgen, utan måste för-

störas.35 

 

1.6. Gallring – vad är det, och hur gör man?  
 

1.6.1. Vad är gallring? 

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar – både i sin helhet eller ifråga 

om vissa uppgifter i handlingarna.36 Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar; men 

eftersom detta begränsar allmänhetens tillgång till handlingarna är det viktigt att gall-

ringen kan motiveras, är genomtänkt och sker under kontrollerade former. All gallring 

måste grundas på lagstiftning och gallringsbeslut. Arkivlagen säger att man vid gallring 

alltid ska beakta att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet, 

och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose:  

 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar.  

• Behovet av information för rättskipningen. 

• Förvaltningens behov av information. 

• Forskningens behov av källmaterial. 

 

                                                           
35 Se avsnitt 1.6.3 för mer information. 
36 2 kap 1 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1). 
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Eftersom dokumenthanteringsplanen reglerar vilka handlingar som ska bevaras och 

vilka handlingar som ska gallras, samt när handlingarna ska gallras, så utgör den 

även nämndens/bolagets gallringsbeslut. Gallring får endast genomföras i överens-

stämmelse med dokumenthanteringsplanen. Handlingstyper som enligt svensk lag-

stiftning får gallras men som inte finns med i dokumenthanteringsplanen, får inte 

gallras förrän den berörda nämnden/bolaget har fattat ett beslut om gallring. 

 

1.6.2. Några ord om gallringsfrister och syftet med gallring 

I en del speciallagstiftning – t.ex. bokföringslagen, socialtjänstlagen och patientdata-

lagen – finns bestämmelser om att vissa handlingstyper ska bevaras under en tidsbe-

gränsad period. Detta kallas för gallringsfrist. Att gallringsfristen har löpt ut innebär 

dock inte per automatik att handlingarna får gallras – då tar nämligen arkivlagens 

bestämmelser över,37 och det är alltid dokumenthanteringsplanen som reglerar myn-

dighetens gallring. Handlingar som enligt lagstiftning får gallras efter t.ex. två år 

kanske nämnden beslutar ska bevaras i fem år, för att dess verksamheter har behov 

av informationen i ytterligare några år. När gallringsfristen för en handlingstyp har 

löpt ut och gallring är beslutad är det viktigt att gallringen också verkställs. Det är in-

effektivt ur flera aspekter att lagra mer information än vad som faktiskt är nödvän-

digt. Att kontinuerligt verkställa beslutad och lagstadgad gallring medför flera vinster 

för verksamheten: 

 

• Personalens återsökning av viktig information underlättas. 

• Lagringsutrymme sparas i både arkivlokaler och i IT-system. 

• Risken minskar för att handlingar som ska bevaras blandas samman med 

handlingar som ska gallras. 

 

Här är det viktigt att ha i åtanke att om någon begär att få ta del av en handling som 

enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, men som av någon anled-

ning har undgått gallring, så ska gallringen inte verkställas innan handlingen har 

lämnats ut.  

                                                           
37 Se punkterna ovan under rubriken ”Vad är gallring?”, samt 3 och 10 §§ arkivlagen. 



 Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner 

 
 

Sida 17 av 30 
 

1.6.3. Hur går man tillväga vid gallring? 

Det är viktigt att all gallring sker under kontrollerade former. Den eller de funktioner 

som är verksamhetens arkivredogörare (se ovan) ansvarar för att gallringen verk-

ställs, och att ett gallringsprotokoll upprättas i anslutning till detta och sedan över-

lämnas till kommunarkivarien. 

 

Om den gallringsbara informationen finns på papper eller digitalt i ett verksamhets-

system har ingen betydelse; informationen ska förstöras oavsett vilken dess data-

bärare är. När det gäller gallring av digital information är det den berörda verksam-

heten, och inte IT-avdelningen, som ansvarar för detta. I samband med upphandling 

av nya verksamhetssystem är det viktigt att säkerställa att systemet har en gallrings-

funktion, så att det är tekniskt möjligt att gallra information i systemet.  

 

Sekretessbelagda handlingar i pappersform ska alltid strimlas i en dokumentförstö-

rare, eller brännas. Finns ingen dokumentförstörare på plats hos verksamheten kan 

handlingarna läggas i de låsta behållare i metall som finns i kommunhusets källare, 

som används för uppsamling av gallringsbara sekretesshandlingar. 

 

1.6.4. Vad är skillnaden mellan gallring och rensning? 

Medan gallring alltså är detsamma som att förstöra allmänna handlingar eller uppgif-

ter i allmänna handlingar (och därför fordrar ett gallringsbeslut), så innebär rensning 

att handlingar och föremål som inte ska tillhöra arkivet avlägsnas från de handlingar 

som ska arkiveras.38 Exempel på rensning är avlägsnande av:  

 

• Minnesanteckningar.  

• Kopior/dubbletter.  

• Utkast/koncept. 

• Post it-lappar (som ofta innehåller information av tillfällig betydelse).  

                                                           
38 6 § arkivreglementet; samt Arkivmyndighetens riktlinjer nr. 2017:1: Riktlinjer för leveranser av 
pappershandlingar till centralarkivet i Öckerö kommun, s. 3. 
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• Föremål som under ett ärendes handläggningstid kanske används för att hålla 

samman pappershandlingarna i ärendet, men som i längden skadar handling-

arna och påskyndar papprets nedbrytningsprocess – t.ex. plastfickor, gem och 

gummiband. 

 

Eftersom minnesanteckningar och utkast som inte har expedierats eller tagits om-

hand för arkivering inte är allmänna handlingar,39 så behövs heller inget gallringsbe-

slut för att förstöra informationen. 
 

1.6.5. Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

Med ”handlingar av tillfällig eller ringa betydelse” avses information av kortvarig re-

levans och rutinmässig beskaffenhet.40 Det rör sig helt enkelt om handlingar som 

saknar ett bestående värde för allmänheten, förvaltning, rättskipning och forskning.41 

Detta beror på:  

 

1) Att de enbart innehåller tillfällig eller förhållandevis betydelselös information 

– t.ex. kopior och dubbletter, reklam, eller handlingar som endast har inkom-

mit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd.  

2) Att uppgifter av betydelse i handlingarna är dokumenterade på annat sätt i 

andra handlingar som ska bevaras:  

• Ett exempel här är kallelser och föredragningslistor. Av protokollet framgår 

vilka ärenden som har behandlats; alltså innehåller kallelsen eller föredrag-

ningslistan ingen ytterligare information som inte finns i protokollet, och kan 

därför gallras vid inaktualitet.  

• Ett annat exempel är handlingar som utgjort underlag för myndighetens in-

terna planering och verksamhetsredovisning. Gallring kan ske när samman-

ställning eller annan bearbetning har gjorts, förutsatt att handlingarna inte 

fyller någon annan funktion.42 De uppgifter som är av vikt framgår istället av 

slutredovisningen. 

                                                           
39 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (TF). 
40 Riksarkivet och SKL 2010, s. 45—46. 
41 Enligt 3 § arkivlagen. 
42 Riksarkivet och SKL 2010, s. 46. 
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I gallringskolumnen i dokumenthanteringsplanen ska ”Vid inaktualitet” anges som 

gallringsfrist för den här sortens handlingar, oavsett om informationen är digital eller 

finns på papper. Gallring vid inaktualitet innebär att den ansvarige handläggaren 

själv bedömer när handlingen kan gallras. Gallringen får dock inte verkställas förrän 

följande kriterier har uppfyllts:43 

 

• Föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts. 

• Tidsfrist för revision och preskription har gått ut. 

• Betydelsen för styrkande av rättigheter och skyldigheter har upphört, samt öv-

rig betydelse ur rättslig synpunkt. 

 

1.6.6. Gallring av vissa pappershandlingar efter inskanning 

Enligt Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommun får vissa inkomna hand-

lingar gallras efter inskanning, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. 

För mer information om detta hänvisas till nämnda riktlinjer.44 

  

                                                           
43 8 § Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna 
råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6).  
44 Arkivmyndighetens riktlinjer nr. 2017:2: Riktlinjer för digitalt bevarande, avsnitt 3.2. 
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Del 2. Dokumenthanteringsplan [mall] 
 

1. Styrande verksamheter och processer 
Denna del ska vara synkad med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, eftersom denna utgör mall för de delar av nämn-

dernas och bolagens dokumenthanteringsplaner som behandlar styrande och stödjande verksamheter och processer. Varje pro-

cess och dess aktiviteter och handlingstyper ska redovisas i varsin tabell enligt mallen nedan. 

 

Verksamhetsområde: 
1.1. Ledning och styrning  
(exempel) 

Beskrivning: 
Här beskrivs och förklaras processen mer ingående, liksom vilket regelverk – i form av lagar och styrdokument – som gäller inom om-
rådet. Processen ”Kommunfullmäktige” skulle t.ex. kunna beskrivas så här: 
 
”Kommunfullmäktige är Öckerö kommuns högsta beslutande organ, och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. 
Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste enligt kommunallagen beslutas av kommunfull-
mäktige, till exempel:  
 

• Mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. 
• Kommunens budget och kommunalskatt, samt andra viktiga ekonomiska frågor såsom olika former av taxor och avgifter. 
• Nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
• Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna. 
• Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamheter.  
• Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda i kommunen.  
• Årsredovisning och ansvarsfrihet. 
• Utbetalning av kommunalt partistöd. 
• Folkomröstning i kommunen. 
• Extra val till kommunfullmäktige. 

 
Regelverk: 5 kap. 1—4 §§ kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning.” 

Process:  
1.1.1. Kommunfullmäktige  
(exempel) 
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2. Stödjande verksamheter och processer 
Denna del ska vara synkad med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, eftersom denna utgör mall för de delar av nämn-

dernas och bolagens dokumenthanteringsplaner som behandlar styrande och stödjande verksamheter och processer. Varje pro-

cess och dess aktiviteter och handlingstyper ska redovisas i varsin tabell enligt mallen nedan. 

 
Verksamhetsområde: 
 X.X. [här anges verksamhets-
områdets nummer och namn] 

Beskrivning: 
Här beskrivs och förklaras processen mer ingående, liksom vilket regelverk – i form av lagar och styrdokument – som gäller inom om-
rådet. Processen ”Arkivmyndigheten” skulle t.ex. kunna beskrivas så här: 
 
”Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens myndigheter, och ansvarar 
för vården av de arkiv som denna har övertagit efter överenskommelse eller enligt lag. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett centralar-
kiv (även kallat kommunarkiv), där de överlämnade handlingarna förvaras. De handlingar som lämnas över till centralarkivet är såd-
ana handlingar som ska bevaras för alltid, och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens myndigheter. 
 
Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien, som är den funktion som ansvarar för kommunens centralarkiv 
samt utövar arkivmyndighetens tillsynsverksamhet. I uppdraget för arkivmyndigheten i Öckerö kommun ingår mer specifikt, utöver 
vad som anförts ovan, att:  
 

• Vartannat år inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under arkivmyndighetens tillsyn. Vid inspektion ska både 
myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare deltaga. Arkivmyndigheten får i samband med inspektion förelägga den 
granskade myndigheten att åtgärda eventuella brister i arkivvården. 

• Utfärda de riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.  
• Ge råd i arkivfrågor till kommunens myndigheter, samt de bolag som avses i 2 kap. 3 § OSL. 
• Vårda och tillhandahålla handlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten. 
• Anordna utbildningar och erbjuda handledning för personal inom kommunens verksamheter, som på olika sätt arbetar med arkivfrågor. 
• Ansvara för kommunens omvärldsbevakning i arkivfrågor, liksom leda kommunens utvecklingsarbete inom arkivområdet. 
• Främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 
• Ta emot kopior av slutbetyg från de friskolor som är belägna i kommunen. Om en elev inte har fått ett slutbetyg utan istället ett 

samlat betygsdokument, ska friskolan istället lämna in en kopia av detta till centralarkivet. 
 
Regelverk:  arkivlagen, arkivförordningen, Öckerö kommuns  arkivreglemente samt avsnitt 8 i kommunstyrelsens delegationsordning.” 

Process: 
X.X.X. [här anges processens 
nummer och namn] 
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Bilaga. Förklaring av viktiga begrepp 
Nedan följer i alfabetisk ordning en förklaring av ett antal viktiga och arkivrelaterade 

begrepp. 

 
Aktivitet 

Avgränsad insats som utgör ett led i en process45 – t.ex. handläggning, fatta beslut, 

utöva tillsyn, avsluta ärende, planera och följa upp verksamheten, genomföra projekt. 
 

Arkiv 

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och 

sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen och som myndig-

heten beslutar ska tas om hand för arkivering.46 

 

Arkivansvarig 

En av de funktioner som varje nämnd/bolag ska utse för fullgörandet av sina arkiv-

uppgifter. Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrå-

gor, så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Därför bör 

den arkivansvarige vara en tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Vid en stor 

myndighet med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva för-

stärkas, vilket kan göras genom att fler än en befattningshavare utses. En av dessa ska 

då vara huvudansvarig med särskilt samordningsansvar för all hantering av myndig-

hetens allmänna handlingar, såväl pappershandlingar som digitala handlingar.47 Se 

även avsnitt 1.3.1. 

 

Arkivbeskrivning 

Dokument som ska ge en samlad överblick över myndighetens arbetsuppgifter och 

organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning. Syftet med arkivbeskrivningen är 

att underlätta återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.48 

                                                           
45 Regionarkivet 2015, s. 30. 
46 3 § arkivlagen. 
47 2.1 § arkivreglementet. 
48 6 § 2 st. arkivlagen samt 4 kap. 2 § OSL. 
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Arkivbildare 

Arkivbildare kallas den organisation – t.ex. en myndighet, förening eller företag – el-

ler enskilda person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår.49 Öckerö kommuns ar-

kivbildare utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, kommun-

revisionen och de två helägda bolagen. I centralarkivet finns även arkiven från nu-

mera nedlagda arkivbildare, vars verksamhet har övertagits av andra nämnder – t.ex. 

samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, skolstyrelsen, tekniska 

nämnden och hälsovårdsnämnden.  

 

Arkivförteckning 

Systematisk förteckning över nämndens/bolagets slutarkiverade handlingar.50  

 

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är Öckerö kommuns arkivmyndighet. Detta innebär att kommun-

styrelsen ska utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder och bolag samt 

ansvara för vården av de arkiv som denna har övertagit efter överenskommelse eller 

enligt lag.51  

 

Arkivredogörare 

En av de funktioner som varje nämnd/bolag ska utse för fullgörandet av sina arkiv-

uppgifter. Arkivredogöraren ska ha mycket god kännedom om myndighetens verk-

samhet och administrativa rutiner, eftersom det i uppdraget ingår att svara för det 

praktiska arbetet med myndighetens arkiv – t.ex. för tillsyn och vård av den egna för-

valtningens, verksamhetsområdets eller enhetens allmänna handlingar.52 Se även av-

snitt 1.3.2. 

 

Arkivreglemente 

Arkivreglementet är kommunens egna lokala föreskrifter om hur vi (främst utifrån 

arkivlagen) ska arbeta med arkivvården. Här regleras bl.a. ansvaret för arkivvården 

                                                           
49 Regionarkivet 2015, s. 30. 
50 6 § 2 st. arkivlagen. 
51 3 § arkivreglementet. 
52 2.2 § arkivreglementet. 
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på både myndighetsnivå (dvs. mellan arkivmyndigheten och de andra nämnderna 

samt bolagen) och på funktionsnivå (dvs. vilket ansvar som åligger kommunarkiva-

rien, de arkivansvariga, arkivredogörarna, chefer och handläggare). Här regleras 

också på ett övergripande plan vad som gäller för gallring och bevarande, överläm-

nande av arkivhandlingar till arkivmyndigheten och utlåning av arkivhandlingar. 
 

Arkivvård 

Hur en organisation hanterar all den information som denna förvarar hos sig – t.ex. 

avseende organisering, redovisning, skydd, avgränsningar, gallring och bevarande – 

oavsett om informationen är pappersbunden eller digital, och vare sig det är frågan 

om nyss inkomna/upprättade handlingar eller slutarkiverade dokument.  

 

Beständig 

Egenskapen hos en handling att under lång tid kunna bevaras utan informationsför-

lust.53 

 

Centralarkiv 

Centralarkivet (även kallat kommunarkivet) finns på kommunhuset. Här förvaras de 

arkivhandlingar som arkivmyndigheten har övertagit efter överenskommelse eller en-

ligt lag, dvs. handlingar i pappersform som ska bevaras för alltid och som inte åter-

söks så ofta. Arkivmyndigheten ansvarar för vården av de handlingar som finns här.54 

Detta i kontrast till ett närarkiv, som är en arkivlokal som finns i verksamhetens ome-

delbara närhet och som respektive verksamhet själv ansvarar för.55  

 

Databärare 

Fysiskt underlag för lagring av information.56 Ett annat ord för databärare är me-

dium. Exempel på detta är papper, arkivpapper, en gemensam server eller ett IT-sy-

                                                           
53 2 kap. 1 § RA-FS 2006:1. 
54 Enligt 9 § arkivlagen. 
55 Enligt 4—6 §§ arkivlagen. 
56 2 kap. Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 
1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 2008:4). 
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stem. I dokumenthanteringsplanen ska databäraren framgå av kolumnerna ”Förva-

ring” och ”Kommentarer”. Står det i förvaringskolumnen att en handling t.ex. förva-

ras i Lotus Notes, så framgår det därmed också att den finns digitalt och är sorterad 

efter diarienummer. 

 

Diarium och diarieföring 

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar.57 Det 

vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Ordet diarium är latin och bety-

der dagbok, och diarieföring innebär helt enkelt att varje myndighet för dagbok över 

vilka handlingar som denna tar emot eller upprättar. Se även avsnitt 1.4.1. 
 

Dokumenthanteringsplan  

Se avsnittet ”Vad är en dokumenthanteringsplan?”. 

 

Gallring58 

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna hand-

lingar. Genom gallring begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det 

är därför mycket viktigt att detta sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling 

eller uppgifter i allmänna handlingar innebär överföring av uppgifter mellan data-

bärare gallring om överföringen medför något av följande:  

 
• Informationsförlust.  

• Förlust av möjliga informationssammanställningar. 

• Förlust av väsentliga sökmöjligheter. 

• Förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

 

Se avsnitt 1.6 för mer information om gallring. 

 

 

 

                                                           
57 5 kap. 1 § OSL. 
58 2 kap. 1 § RA-FS 2006:1. 



 Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner 

 
 

Sida 29 av 30 
 

Handling/allmän handling 

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-

lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.59 En handling 

är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller 

upprättats hos myndigheten. En allmän handling är antingen offentlig eller omfattas 

av sekretess.60 

 

Handlingsslag  

Samlingsnamn för de handlingar som tillkommer genom att en process genomförs 

upprepat61 – t.ex. bygglovshandlingar eller ekonomihandlingar. 
 

Handlingstyp 

Grupp av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat.62 

Handlingstypen kan bestå av både digitala handlingar eller handlingar i pappersform. 

Några exempel är beslut, tjänsteskrivelser, kallelser, protokollsutdrag och avtal. 

 

Kommunarkivarie 

Den funktion som har hand om kommunens centralarkiv och utövar arkivmyndighet-

ens tillsynsverksamhet. 

 

Myndighet 

Med myndigheter avses här kommunstyrelsen, nämnderna och kommunrevisionen. 

Här avses även bolag och andra juridiska personer – såsom stiftelser och ekonomiska 

föreningar – som kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande över, dvs. där 

kommunens samlade ägande eller inflytande överstiger 50 %.63 

 

 

 

                                                           
59 2 kap. 3 § TF. 
60 2 kap. 3 § TF. 
61 Regionarkivet 2015, s. 18 och 32. 
62 Regionarkivet 2015, s. 32. 
63 2 kap. 3 § OSL och 1 § arkivreglementet. 
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Närarkiv 

Ett närarkiv är en arkivlokal som finns i verksamhetens omedelbara närhet. Där för-

varar verksamheten sina aktuella och ofta återsökta handlingar, liksom handlingar 

som väntar på att levereras till centralarkivet – då arkivhandlingar som ska bevaras 

inte längre behövs för den löpande verksamheten (dvs. om handlingarna är äldre än 

tio år) ska de efter överenskommelse med kommunarkivarien överlämnas till central-

arkivet. Syftet med att allmänna handlingar äldre än tio år inte ska finnas i närarki-

ven är att underlätta återsökningen av information bland de handlingar som faktiskt 

är aktuella för verksamheten ifråga.64  

 

Tittar vi på IT-världen kan verksamhetssystemen liknas vid den digitala motsvarig-

heten till verksamheternas närarkiv.  

 

Process 

Avgränsad följd av aktiviteter som förekommer upprepat inom verksamheten; dvs. 

ett återkommande arbetsflöde med en tydlig början och ett tydligt slut.65 
 

Verksamhetsområde 

Grupp av processer som hör ihop – t.ex. genom att ha gemensamma mål, målgrupper 

eller regelstöd.66  

                                                           
64 Arkivmyndigheten 2017:1, s. 2. 
65 Regionarkivet 2015, s. 32. 
66 Regionarkivet 2015, s. 33. 
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Handläggare: Tora Wilhelmsson 
Ärende: Diskrimineringspolicy 
Diarienummer: Dnr KS 273/19 

Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut  
Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun antas. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Ärende 
Under framtagande av strategi för jämställdhet har det uppkommit ett behov av och 
önskemål om att uppdatera kommunens policy för jämställdhet från 2002.  
 
Beredning 
Under arbetets gång har vi landat i att jämställdhetspolicyn blir en övergripande 
diskrimineringspolicy. Diskrimineringspolicyn baseras på Diskrimineringslagen 
2008:567. Arbetet med diskrimineringspolicyn har gjorts av projektledare för 
projekt Jämställt Öckerö kommun med hjälp av HR-avdelningen. Policyn täcker 
viktiga delar av Öckerö kommuns ansvar som arbetsgivare i frågor som 
föräldraskap, rekrytering, löner, kompetensutveckling och trakasserier.  
 
Ekonomi 
De eventuella ekonomiska konsekvenser som policyn innebär hanteras inom 
respektive nämnd.  
 
Bedömning 
Under 2008 inkorporerades den tidigare jämställdhetslagen i den nya 
diskrimineringslagen som täcker samtliga sju diskrimineringsgrunder. Efter detta 
har kommuner och myndigheter uppdaterat sina jämställdhetspolicys till 
diskrimineringspolicys och Öckerö bör göra detsamma. 
 
Bilagor 
1. Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Expediering 
Barn- och utbildningsnämnden 



 
 

 

Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISKRIMINERINGSPOLICY FÖR 

ÖCKERÖ KOMMUN 
__________________________________________________________
     

Beslutsdatum:  2019-12-03 

Beslutande:  Kommunfullmäktige 

Giltighetstid:  Tills vidare 

Dokumentansvarig:  Kommundirektör 

Upprättad av:  Tora Wilhelmsson och Lena Olofsson 

______________________________________________________________________ 

Vision Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Ett lokalt 

engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö 

kommun till en levande skärgårdskommunåret runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, 

trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen. 

Öckerö kommuns diskrimineringspolicy ska medverka till en arbetsplats där alla, 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder inte diskrimineras eller 

särbehandlas. Vi ska främja alla unika medarbetare till att utvecklas och nå våra mål och 

åtaganden. Alla ska mötas med respekt samt ha samma möjligheter och rättigheter.  

Denna policy ersätter jämställdhetspolicyn från 2002. 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Det kan också innebära sexuella trakasserier 

eller trakasserier av annan karaktär. Vid sexuella trakasserier ska kommunen vidta 

repressalier, vilket innebär att arbetsgivaren, eller en person som hos arbetsgivaren har getts 

en ledande ställning över andra arbetstagare, vidtar åtgärder som har karaktär av 

bestraffningsåtgärder.  

Öckerö kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund i nedan områden.  

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas och 

analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska vidtas så 

att inte någon missgynnas. 

LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 

anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskriminerings-grunderna. 
Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 



UTBILDNING OCH ANNAN KOMPETENSUTVECKLING 

Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla 

medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 

FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 

Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap. 

REKRYTERING OCH BEFORDRAN 

I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att söka 

lediga anställningar utan att missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 
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Diarienummer: 0154/15   

Handlingsplan för jämställdhetsarbete 
 
Förslag till beslut  
Jämställdhetsstrategi för 2019-2023 antas.   
 
Ärende 
Tidigare framtaget förslag till extern handlingsplan för jämställdhet ska omarbetas i 
samverkan med politiker. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-08-29 ska 
handlingsplanen vara en sammanslagning av det interna och externa 
jämställdhetsarbetet. 
 
Beredning 
För arbeta med denna fråga har det tillsatts en projektledare och en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från kommunens förvaltningar. Det 
har dessutom funnits en politisk referensgrupp.  

En tydlig ambition har varit att slå samman det interna och det externa 
jämställdhetsarbetet. Arbetet har använt tidigare utkast till handlingsplan för 
jämställdhet som grund. Under arbetets gång har vi landat i att dokumentet blir en 
strategi istället för en handlingsplan. En strategi utgår från visionen och beskriver 
vägen mot det önskvärda tillståndet inom jämställdhet och innehåller mål. 
Förvaltningscheferna får i uppdrag att ta fram aktiviteter för att uppnå målen. 
Jämställdhetsstrategin utgår från de nationella samt regionala målen för 
jämställdhet.  

 
Ekonomi 
De eventuella ekonomiska konsekvenser som strategin innebär hanteras inom 
respektive nämnd.  
 
Bedömning 
Jämställdhetsstrategin innehåller nuläge som baseras på aktuell statistik där Öckerö 
kommun jämförs med övriga Sverige för att hitta särskilda områden för utveckling. 
Den innehåller även en inventering som gjorts i flera av kommunens verksamheter 



 
 

 

där anställda fått ge uttryck för sin syn på jämställdhet samt hur det kan utvecklas 
inom verksamheten. Utefter detta sätts ramar för framtida arbete både externt och 
internt.  
 
Bilagor 
1. Öckerö kommuns strategi för jämställdhet 
 
Expediering 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
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Beslutande:  Kommunstyrelsen 

Giltighetstid:  2019 – 2023  
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INLEDNING 
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och förutsättningar 
i alla aspekter av livet. Genom sin närhet till befolkningen utgör kommunen en av de aktörer 
som har bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet samt verka för jämställdhet. 
Öckerö kommun har därför en viktig roll i att vara en pådrivande aktör för jämställdhet inom 
såväl den egna organisationen som i det omgivande samhället.  

Våra traditionella normer och förväntningar på vad som är kvinnligt och manligt påverkar 
och begränsar oss att se individens behov och möjligheter. Öckerö kommun ska främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, för såväl kommunens invånare som 
anställda samt motverka könsbaserad diskriminering. Arbetsplatser som präglas av 
mångfald, likabehandling och jämställdhet tillvaratar alla människors kompetens och 
skaparkraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd och öppen 
kommun attraktiv, vilket främjar tillväxt och utveckling. Att arbeta för jämställdhet är en 
nyttighet för kommunen och varje verksamhetsområde har en viktig roll att spela. 

Öckerö kommuns strategi för jämställdhetsarbete utgår från Öckerö kommuns vision om 
öppenhet, trygghet och omsorg samt de mål som formulerats för jämställdhet. I strategin 
beskrivs hur kommunen ska arbeta för ökad jämställdhet i all verksamhet. I strategin finns 
också en presentation av de nationella, regionala och kommunala dokument som sätter 
ramen för kommunens ansvar inom jämställdhetsområdet. Strategin fastställer på ett 
övergripande och långsiktigt sätt hur arbetet med jämställdhet ska genomföras, både enligt 
det externa verksamhetsperspektivet och det interna arbetsgivarperspektivet.  

VISION: ÖCKERÖ 365 – EN LEVANDE 

SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM  

Öckerö kommuns vision är att vara den trygga, lärande, nära, hållbart växande och 
engagerade kommunen. Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i 
storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året 
runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i 
centrum präglar samhällsutvecklingen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 

Jämställdhet innebär att alla oavsett kön har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom livets alla områden1. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Öckerö kommun att ett 
styrdokument för jämställdhet ska skapas och resultatet är den här strategin.  

Jämställdhetsområdet är reglerat av lagstiftning och styrdokument, men för att uppnå ett 
jämställt samhälle krävs ett aktivt arbete, relevanta och realistiska målsättningar samt 
kontinuerlig utvärdering av de insatser som görs på olika nivåer i samhället.  

INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA RIKTLINJER 

FN:s universella deklaration om de mänskliga 
rättigheterna klargör att alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta 
är en grundförutsättning för allt arbete 

kommuner gör och även basen för jämställdhet. Vidare fokuserar FN:s Kvinnokonvention på 
kvinnors rätt till utbildning, medborgarskap, sin egen kropp, hälsa m.m. Sverige har som 
signerande stat förbundit sig att följa Kvinnokonventionen och avskaffa all diskriminering av 
kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Att arbeta för 
att öka jämställdhet är också ett av de globala mål som Sverige förbundit sig till enligt Agenda 
2030. Sverige har en nationell jämställdhetspolitik med det övergripande målet att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv2. Detta mål har 
konkretiserats i sex delmål. Dessa ska nås genom jämställdhetsintegrering, vilket innebär att 
jämställdhet ska genomsyra alla beslut och vara en naturlig del av allt arbete i offentlig 
förvaltning.  
 

1. EN JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET  

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. JÄMSTÄLLD UTBILDNING 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor 

när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. JÄMN FÖRDELNING AV DET OBETALDA HEM- OCH 

OMSORGSARBETET  

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 

ge och få omsorg på lika villkor. 

5. JÄMSTÄLLD HÄLSA 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.  

6. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet.  

                                                        

1 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet  
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/  

Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter 
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REGIONALA OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

JÄMSTÄLLT VÄSTRA GÖTALAND 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har utifrån den nationella 
jämställdhetspolitiken tagit fram Jämställt Västra Götaland. Det är en regiongemensam 
strategi som har arbetats fram i dialog med kommuner, statliga myndigheter, högskolor, 
universitet, idéburen sektor och resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling. Strategin 
syftar till att konkretisera de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala 
förutsättningar. Den första versionen utkom 2014 och sedan dess har strategin uppdaterats 
med ny statistik och nya mål. Öckerö kommun antog strategin hösten 2014. 

Jämställt Västra Götaland är uppdelad i tre områden som belyser olika problemområden: 
makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet; makt och hälsa samt makt och mäns våld mot 
kvinnor. Makt är en återkommande faktor inom samtliga temaområden eftersom 
jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. 

MANDATMÅL FÖR ÖCKERÖ KOMMUN 2019-2022 
Målen för mandatperioden handlar bland annat om att öka anställdas välmående, öka 
kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter samt ge stöd åt unga för ökat 
välbefinnande och fortsatta studier. Dessa mål syftar till att förbättra livsmöjligheter för 
kommunens invånare och anställda och har därigenom inverkan på jämställdheten i 
kommunen.  

JÄMSTÄLLDHET UR ARBETSGIVARPERSPEKTIVET 

Öckerö kommuns strategi för jämställdhetsarbete ska genomsyra all verksamhet i 
kommunen för att säkerställa likvärdig service, resurstilldelning och inflytande. Detta gäller 
även för kommunen som arbetsgivare. Diskrimineringslagen SFS 2008:567 ska motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet ur arbetsgivarperspektivet är 
det arbete som sker med grund i personalpolitiken och diskrimineringslagen. Syftet är att 
kvalitetssäkra kommunens arbetsplatser så att de är jämställda och fria från diskriminering.  

Öckerö kommun har en jämställdhetspolicy som gäller för alla som är anställda av 
kommunen och som grundas i diskrimineringslagen. Kontinuerligt görs en plan för arbetet 
med lika rättigheter och möjligheter som konkretiserar policyn. Planen görs av HR-
avdelningen och där framkommer aktuell situation gällande löner, arbete och utveckling i 
yrkesroller. Avsikten är också att i kommunens verksamheter beakta alla de 
diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen. Jämställdhet ingår i planen då 
kön är en diskrimineringsgrund. Utöver policyn och planen ska den interna jämställdheten 
säkerställas genom medarbetarsamtal, APT och i ledningsgrupper.  

ÖCKERÖ KOMMUNS DISKRIMINERINGSPOLICY 
Då jämställdhetslagen sedan 2008 inkorporerats i diskrimineringslagen ersätts kommunens 
jämställdhetspolicy från 2002 med en diskrimineringspolicy. Denna är bredare då den täcker 
in alla sju diskrimineringsgrunder istället för att bara täcka in kön. De sju diskriminerings-
grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.  
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Policyn syftar till att motarbeta diskriminering på följande områden:  
 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas 
och analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska 
vidtas så att inte någon missgynnas. 

LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 
anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskriminerings-
grunderna. Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 

UTBILDNING OCH ANNAN KOMPETENSUTVECKLING 

Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer 
alla medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 

FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 

Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap. 

REKRYTERING OCH BEFORDRAN 

I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att 
söka lediga anställningar utan att missgynnas utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

JÄMSTÄLLDHET BLAND KOMMUNENS ANSTÄLLDA 
I samhället, såväl Sverige som världen, finns strukturer som påverkar kvinnor och män på 
olika sätt. Härskartekniker förekommer och invanda könsnormer påverkar vårt arbete. För 
att Öckerö kommun ska bidra till en jämställd samhällsutveckling samt ge jämställd service 
till våra invånare behöver vi också se till vår egen organisation. Vi värnar om varandras 
olikheter och visionen om trygghet, öppenhet och omsorg gäller även för anställda. Om en 
anställd upplever kränkande behandling bör hen vända sig till anställande chef och/eller HR-
avdelningen. Anställda ska också känna trygghet i att bli bemötta med tillit och förtroende 
samt ges stöttning av kollegor och chefer.  

Olika individer kan ha helt olika förutsättningar och möjligheter trots samma kön. Det är 
viktigt att ha det i åtanke så att service, bemötande och förväntningar inte är för 
generaliserande. En vanlig invändning mot att arbeta med jämställdhet i bemötandet är idén 
om att ”jag bemöter alla likadant”. Det finns två problem med den invändningen. Det första 
är att undersökningar vanligen visar att det inte stämmer. Kvinnor och män bemöts ofta 
olika, äldre och yngre bemöts ofta olika osv. Dessutom är vi inte alltid medvetna om att 
normer är kopplade till kön. Att beskriva en chef som stark kan förefalla könsneutralt fastän 
de flesta föreställer sig en man. Det andra problemet med påståendet är att det inte alltid är 
bra att bemöta alla likadant. Att behandla människor med olika förutsättningar och behov 
likadant kan vara mycket orättvist. Istället för ”lika” bemötande bör ledordet vara 
”likvärdigt”, eftersom det öppnar för individanpassning och tydliggör att bemötandet ska 
vara lika bra, inte nödvändigtvis likadant. Naturligtvis ska dock alla behandlas lika inför lagar 
och regler.  

För att skapa ett hållbart arbete för jämställdhet är det viktigt att ha alla dessa perspektiv 
med sig. Såväl internationellt, nationellt som lokalt finns förutsättningar för jämställdhet 
som vägleder Öckerö kommuns arbete. Vi ska arbeta för att öka jämställdheten för de vi är till 
för och för varandra som medarbetare, kollegor, anställda, chefer.  
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STRATEGINS SYFTE, MÅL OCH 

VERKSTÄLLANDE   
Syftet med Öckerö kommuns strategi för jämställdhet är att lägga grunden för hur vi ska 
arbeta under den kommande mandatperioden. Strategin har arbetats fram av en 
projektledare från folkhälsoverksamheten och en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. 
Gruppen kommer i fortsättningen att vara ett stöd för jämställdhetsarbete inom sina 
förvaltningar och i kommunen som helhet. Gruppen träffas fyra gånger årligen för att 
gemensamt diskutera utmaningar inom jämställdhet som uppstår inom kommunens 
verksamheter eller som identifierats som viktiga av förvaltningsledningen. Sammankallande 
för gruppen är folkhälsoutvecklaren.   

För att uppnå de mål som strategin sätter upp ska varje förvaltning årligen skapa aktiviteter 
som följs upp i styr- och ledningssystemet Stratsys. Strategin innehåller även strukturella 
förslag på förändringar på kommunövergripande nivå som lägger grunden för hållbar 
jämställdhet. Syftet med de strukturella förändringarna är att göra jämställdhet till en 
integrerad del av organisationen. Detta ställer krav på chefer och medarbetare och görs 
genom utbildning och stöttning från arbetsgruppen. En bra struktur och systematik krävs för 
varje förvaltning. Ledningsgrupperna behöver aktivt ha uppföljning och efterfråga hur 
verksamheterna arbetar med jämställdhet. 

För att kunna prioritera insatser under den kommande mandatperioden presenteras här ett 
nuläge för kommunen utifrån statistik och medarbetarnas erfarenheter.  
 

NULÄGET I ÖCKERÖ KOMMUN 

Nedan följer en nulägesbeskrivning inom olika områden som påverkar jämställdhet: 
inflytande, ekonomi, makt, hälsa, utbildning och våld. Nuläget baseras på statistik från 
Jämställt Västra Götaland, från Jämställdhetskartan3, från 2019 års kartläggning av 
folkhälsa4 samt från kommun- och landstingsdatabasens uppgifter från de senaste åren5. 

I Öckerö kommun var andelen kvinnor i kommunfullmäktige 37 % och 
kommunstyrelsen 36 % år 2018. Enligt forskning presenterad i Jämställd Västra Götaland 
bidrar ett mansdominerat ledarskap till att skapa och reproducera normer om män som 
framgångsrika ledare vilket befäster en mansdominans inom såväl politik som företagande. I 
Västra Götaland är de politiska organen relativt jämställda ur ett kvantitativt perspektiv men 
det finns inget tydligt samband mellan fler kvinnor i politiska organ och ett ökat fokus på 
jämställdhetsfrämjande beslut. Även om flera politiker är positiva till jämställdhet som ett 
abstrakt ideal, saknas det ofta en personlig vilja att driva jämställdhetsfrågor. Detta gäller 
såväl kvinnliga som manliga politiker.   

I Västra Götalands län tjänar män mer än kvinnor i alla 49 kommuner. Kvinnor 
dominerar bland anställda i offentlig sektor medan män oftare är anställda i privat sektor, 
vilket även är fallet i Öckerö kommun. När det kommer till lönenivåer i kommunen har 
situationen blivit jämnare mellan kvinnor och män, särskilt bland kommunanställda, där 
kvinnor tjänar 98 % av männens inkomst. Bland de som inte är kommunanställda tjänar 
kvinnor istället ca 72 % av männens inkomst. I Öckerö kommun arbetar 70 % av männen 

                                                        

3 http://www.karta.jamstalldhetskarta.se/v3/?action=lan&lan id=14&kom=%C3%96cker%C3%B6  
4 
https://ockero.se/download/18.5eff744c16b6635c4789253/1560947316250/Kartl%C3%A4ggning%20
folkh%C3%A4lsa%20%C3%96cker%C3%B6%20kommun%202019.pdf  
5 https://www.kolada.se/index.php?_p=index Statistiken är i största mån från 2018, förutom i enstaka 
fall då siffror från 2016 eller 2017 använts då 2018 års siffror inte fanns att tillgå.  
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heltid medan endast 42 % av kvinnorna arbetar heltid. Detta gör kommunen till en av de tio 
minst jämställda kommunerna i landet när det kommer till heltidsarbete. Det gör också att 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas ojämställt bland män och kvinnor som lever 
tillsammans. Det kan vara svårt att mäta detta arbete, men ett sätt är att se till vem som tar ut 
föräldrapenningdagarna. I Öckerö kommun tar männen ut 31 % och kvinnorna resten. 
Jämfört med resten av Sverige gör det Öckerö till en av de mer jämställda kommunerna, 
däremot kan det vara värt att nämna att i ingen kommun tar männen ut mer än 38 % av 
föräldrapenningdagarna.  

Efter arbetslivet finns det också ekonomisk ojämställdhet då kvinnor ofta får lägre pension 
än män, eftersom fler kvinnor är hemma med barn och/eller jobbar deltid. Ensamstående 
äldre kvinnor löper hög risk att hamna under gränsen för vad som anses vara 
låginkomsttagare. Enligt statistik för Sverige har kvinnor ca 72 % av männens pension. I 
Öckerö kommun har kvinnor över 65 år endast 59 % av männens inkomst, pension inräknat. 
 
I Öckerö kommun utbildar sig befolkningen könstraditionellt. Män går i högre 
grad tekniska utbildningar och kvinnor utbildar sig i högre grad inom vård och omsorg. De 
senaste trettio åren har flickor som grupp haft bättre skolresultat än pojkar. Utöver att flickor 
har bättre resultat i skolan utbildar de sig i högre utsträckning både inom traditionellt 
kvinnodominerade och mansdominerade områden medan pojkar fortfarande väljer relativt 
könstraditionella yrkesutbildningar. Endast 10 % av pojkar som avslutat åk 9 i Öckerö 
kommun har sökt till kvinnodominerande yrkesprogram, såsom vård och omsorg. Jämfört 
med resten av Sverige är det en låg siffra. Av den vuxna befolkningen i kommunen har 40 % 
av kvinnorna eftergymnasial utbildning men bara 26 % av männen.  

I Västra Götalands län och i Sverige får män och kvinnor inte vård på samma 
villkor och olika hälsobesvär är vanligare bland kvinnor eller män. Kvinnor diagnostiseras 
oftare än män med psykisk ohälsa, kronisk smärta, benskörhet samt sjukdomar i 
rörelseorganen. Män får oftare fysiska diagnoser och får snabbare åtgärder och 
rehabilitering. Studier visar att manlighetsideal kan bidra till att män i lägre grad rapporterar 
nedstämdhet, oro och annan psykisk ohälsa. När män förväntas leva upp till traditionella 
normer för manlighet riskerar mäns depressioner att osynliggöras. Det påverkar även andra 
sjukdomar då män generellt söker vård för fysiska åkommor väldigt sent.  

Dubbelt så många kvinnor som män är korttids- och långtidssjukskrivna i 
Västra Götaland. Sjukskrivningen är ofta arbetsrelaterad. Högst andel sjukskrivningar 
finns bland service- och omsorgspersonal, vilket är kvinnodominerade branscher. Den 
största anledningen till långtidssjukskrivningar i kommunen är psykisk ohälsa, vilket står för 
46 %. Bland kvinnor i Öckerö kommun använder 5,7 % regelbundet sömn- och lugnande 
medel. Siffran för män är 3,1 %. Efter Perstorp gör detta Öckerö till den kommunen med 
högst regelbunden användning av sömn- och lugnande medel i landet år 2018. Psykisk ohälsa 
är också en riskfaktor för självdestruktiva handlingar och suicid är vanligare bland män som 
bland kvinnor i Sverige. I Öckerö kommun har de senaste åren flera suicidfall inträffat (9 st. 
sedan 2008). Det kan vara svårt att helt fastställa någons dödsorsak vilket gör att denna siffra 
kan vara högre.  

Kultur och föreningsliv har positiva effekter för hälsa, där kvinnor oftare 
konsumerar konst och kultur medan män är mer engagerade i föreningsliv och idrott. Fysisk 
och social aktivitet är viktiga faktorer för hälsa, välbefinnande och ett långt liv. I Öckerö 
kommun är 35 % av pojkar/männen ålder 13-20 är aktiva i idrottsföreningar, motsvarande 
siffa för samma grupp flickor/kvinnor är 14 %. Det ska dock påpekas att många aktiviteter för 
unga inte sker genom föreningar, samt att en del sker utanför kommunen t. ex simning och 
ridning. Bland bibliotekets aktiva låntagare fanns 2016 dubbelt så många kvinnor som män, 
drygt 4100 kvinnor och 1950 män, vilket är ett mönster som återspeglas i hela Sverige.  

Män har mer riskfyllda vanor än kvinnor, vilket inverkar negativt på deras hälsa. 
Riskfyllda vanor innebär bland annat våldsbenägenhet samt alkohol- och 
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narkotikakonsumtion. Unga män har dubbelt så hög dödlighet som unga kvinnor och är 
överrepresenterade när det gäller alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall samt 
fordonsolyckor med dödlig utgång. 20 % av männen och 13 % av kvinnorna i Öckerö 
kommun i åldern 16-84 har alkoholvanor som innebär en risk för deras hälsa. 
Alkoholkonsumtion och våldsbrott är ofta sammanlänkade. En övervägande majoritet av de 
anmälda våldsbrotten i Sverige begås av pojkar/män. 85 % av de som misstänks för 
våldsbrott är män och cirka 60 % av offren för dessa brott är män. Detta visar att mäns våld i 
högre grad drabbar andra män, däremot är våldets karaktär olika. Män som blir oftare utsatt 
för våld utomhus av någon de inte känner medan kvinnor oftare blir utsatt för våld i hemmet 
av någon närstående.  

Våld i nära relationer, eller mäns våld mot kvinnor som det också benämns6, är 
ett allvarligt brott mot främst kvinnors och barns mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar 
ofta om en maktobalans mellan våldsutövaren och den våldsutsatta. En nära relation är en 
relation där det finns känslomässiga band och en förväntan på förtroende. Det kan handla 
om såväl makar, sambor och partners som föräldrar, syskon, barn eller andra släktningar. 
Våld innebär inte bara fysiskt, synligt våld utan även psykiskt våld, manipulering, digitalt 
våld, materiellt våld mm. Det som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, 
straffande tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis till olagliga handlingar som 
sexuella övergrepp, stryptag, slag och sparkar. Det könsstrukturella våldet innebär ett stort 
jämställdhetsproblem som i till största del drabbar kvinnor och barn. Det förekommer också 
våld i samkönade relationer samt fall där offret är man och förövaren är kvinna.  

Det är svårt att få tillförlitlig statistik över förekomsten av våld i nära relationer, eftersom få 
anmäler brottet. Detta beror på flera saker, men främst gör känslor av skuld och skam att den 
utsatta inte anmäler brottet eller lämnar relationen. Trots detta vet vi att våld i nära 
relationer förekommer i hela landet, i alla samhällsklasser. Under 2018 anmäldes 4 fall av 
grov kvinnofridskränkning i Öckerö kommun, men mörkertalet är troligtvis större. 
Övergripande för kommunerna i Västra Götaland är att det saknas tillräcklig kunskap och 
handlingsplaner för att upptäcka och hantera våld i nära relationer. Det saknas även 
kartläggning av antal våldsutsatta. Så är fallet även i Öckerö kommun.  
 

JÄMSTÄLLDHETSINVENTERING AV KOMMUNENS 

VERKSAMHETER 

Det externa perspektivet på jämställdhet handlar om hur kommunen tillgodoser ett jämställt 
bemötande för våra invånare, besökare och företagare. Den här strategin syftar till att skapa 
ett sammanhållet arbete för externt jämställdhetsarbete. För att få med 
jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet och i kommunens alla verksamheter krävs 
kunskap om könets betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och 
villkor. Den här kunskapen är en förutsättning för att förändra attityder och värderingar samt 
för att se strukturer som kan resultera i ojämställdhet.  

För att Öckerö kommun ska ge en jämn service av hög kvalitet behöver jämställdhetsarbetet 
vara förankrat i verksamheterna. Nedan presenteras en jämställdhetsinventering av 
kommunens tre förvaltningar som gjordes under våren 2019. Syftet var att få en bild av hur 
man ser på jämställdhet i verksamheten och hitta utvecklingsområden.  

Jämställdhetsinventeringen baseras på möten med förvaltningsledning, verksamhetschefer 
och på APT där medarbetarna har fått berätta om jämställdhet i verksamheten utifrån sina 

                                                        

6 Benämningen mäns våld mot kvinnor täcker även in strukturella former av våld såsom trakasserier, 
övergrepp och kvinnoexploatering, som inte utförs av en närstående. Diskussionen om begreppen är 
viktig och det finns fler variationer än dessa två, men för att kunna sätta mål och insatser använder vi i 
Öckerö kommun båda begreppen eftersom de är välbekanta i organisationen. 
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erfarenheter. Utifrån denna inventering framkommer behov som kommunen behöver 
tillgodose genom olika insatser. För att insatserna ska vara verksamma ska de även ha en 
tydlig ansvarsfördelning och möjlighet till uppföljning.  

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Inom förvaltningen finns följande verksamheter och enheter: 

 Verksamhet samhällsbyggnad  

 Verksamhet fritid och kultur 

 Verksamhet styr och stöd 

 Besöks- och näringslivsenheten 
 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Kunskapen och engagemanget för jämställdhet varierar i förvaltningen. Detta kan bero på de 
olika verksamhetsområden och uppgifter som ryms inom förvaltningen. Hos flera verkar den 
första tanken om jämställdhet handla om ifall kvinnor eller män arbetar i verksamheten och 
hur lönen ser ut, snarare än hur verksamheten i sig kan bidra till jämställdhet. Överlag kan 
sägas att de traditionellt mansdominerade områdena samt de områden som inte har 
kontinuerlig kontakt med kommunens invånare har lägre driv i jämställdhetsfrågan. Vissa 
verksamheter har svårare än andra att se sin påverkan på jämställdhet och därför har frågan 
inte varit aktuell. Samtidigt finns det hos flera anställda en personlig kunskap och driv att 
arbeta för jämställdhet inom sina tjänster, men det saknas ibland systematik för att ta tillvara 
på engagemanget. 

Jämställdhet i verksamheten 

Inom samhällsbyggnad är det ungefär lika många män som kvinnor anställda, däremot 
arbetar kvinnorna främst inom lokalvård och kost medan männen främst arbetar inom 
kretslopp, båttrafik och VA. Här sker mycket arbete som påverkar invånarna och där kan det 
vara svårare att analysera insatser utifrån påverkan på jämställdhet, såsom avfallshantering 
och infrastrukturplanering. Detta vilket kan förändras genom ökad kunskap om jämställdhet. 

Verksamhet fritid och kultur har dagligen kontakt med kommunens invånare och besökare i 
bibliotek, föreningsliv, anläggningar och fritidsgård. Här finns kunskap och goda möjligheter 
att arbeta för en jämställd verksamhet vilket till stor del är fallet genom att exempelvis lyfta 
fram normbrytande böcker och erbjuda föreningslivet utbildning om machonormer. 
Fritidsgården kan lyftas fram som ett exempel på aktivt jämställdhetsarbete, där nedsättande 
språkbruk inte är tillåtet och där personalen använder samtalsmetoder för att prata känslor 
med killar, tjejer och icke-binära ungdomar.  

I verksamhet styr och stöd finns interna funktioner för kommunen, såsom ekonomi, kansli 
och personalenheten. Här finns också kommunikationsenheten som möter människor i våra 
digitala kanaler samt i kommunservice. På kommunens hemsida finns ett medvetet 
jämställdhetstänk i kommunikationen och en checklista för normkritisk kommunikation har 
tagits fram. Exempel på detta är kommunikation om föräldraskap eller yrkesroller, där bland 
manlig personal på äldreboende lyfts fram.  

Besöks- och näringslivsenheten har ett viktigt arbete att sköta i externa kontakter med 
besökare och företagare. Genom de olika mötesplatser som finns för näringslivet kan 
kommunen bidra med kunskap om jämställdhet.  

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen har följande verksamhetsområden: 

 Förskola 

 Grundskola 
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 Gymnasium 

 Vuxenutbildning 

 Kulturskola 

 Särskola 

 Elevhälsa 
 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet regleras nationellt av skollagen och 
läroplanen. Där finns krav att bland annat jämställdhet och icke-diskriminering ska vara en 
del av verksamheten, vilket kan förklara varför det finns ett tydligt engagemang och kunskap 
om frågorna inom förvaltningen. Flera i personalen vittnar också om att barn och unga själva 
är engagerade i jämställdhet, vilket ställer krav på dem och engagerar dem.  

Förskolorna har haft kompetensutveckling i normkritik vilket har varit lyckat och gjort att 
personalen har ett mer medvetet genustänk. I förskolan är majoriteten av de anställda 
kvinnor medan fördelningen ser jämnare ut i grundskolan och på gymnasiet. Detta kan 
hänga ihop med lönenivåer och status på yrkena, där traditionellt kvinnliga yrken, såsom 
förskolepersonal, har lägre lön. Att förändra status och könsfördelning inom skolans 
verksamheter är viktigt för att attrahera både män och kvinnor och på så sätt ha bättre 
möjlighet att möta en mångfald av barn och unga.  

Jämställdhet i verksamheten 

Personalen märker att olika betyg och provresultat för tjejer och killar, där tjejerna ofta har 
bättre resultat samt bättre behörighet till gymnasiet. I kommunen finns många föreningar 
och företag som drivs av män och kvinnor och bidrar till könsstereotyper i fråga om vilka 
företag som drivs av vem. Personalen i högstadiet berättar att hemmen påverkar mycket och 
en del föräldrar ser inte vitsen att deras söner ska gå gymnasiet eller ens nian, eftersom de 
kan få jobb inom hantverksbranschen. 

När förskolan har haft manliga vikarier har personalen ibland fått motstånd eller 
ifrågasättande av vårdnadshavare. Detta skedde även när en icke-binär person gjorde prao på 
en grundskola. Personalen påpekar att om könsfördelningen bland de anställda var mer 
varierad skulle det bli positivt för barnen och eleverna. Genom att exempelvis öka andelen 
manliga förskollärare kan man visa förskolebarnen att kön inte ska vara avgörande för vilket 
yrke de väljer.    

Utöver representation av olika kön kan jämställdhet finnas med i skolan genom att vara en 
del av utbildningen. Ett sätt att göra detta är genom metodmaterialet Machofabriken som 
används av några lärare på Brattebergsskolan. På högstadiet och gymnasiet anordnas 
exempelvis temaveckor om kärlek, relationer och normer. Gällande prao och praktikplatser 
finns en strävan att uppmärksamma könsöverskridande yrkesval.  

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden samt administration:  

 Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder (IFO/FH)  

 Äldreomsorg (ÄO)  

 Räddningstjänst  

 Arbetsmarknad- och etableringsenheten  
 
 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Socialförvaltningens personal är till stor del kvinnor, förutom Räddningstjänsten där 
samtliga anställda är män. Kunskap och engagemang för jämställdhet varierar bland 
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verksamheterna men det finns begränsat med tid och ekonomi för att tillvarata det 
engagemang som finns. Många av personalgrupperna är stora och möter utmaningar i form 
av många timanställda och sjukskrivningar. Flera kvinnliga chefer påpekar att de har större 
personalgrupper än i traditionellt manliga yrken, vilket påverkar dem negativt eftersom det 
bir en tyngre arbetsbörda. Då flera av yrkena är traditionellt kvinnliga påverkas även status 
och lönenivån till det sämre.  

Arbetsmarknads- och etableringsenheten består av ett helt manligt arbetslag som utgör 
naturvårdslaget, samt ett helt kvinnligt arbetslag som är etableringsverksamhet.  

Jämställdhet i verksamheten 

Etableringsenheten berättar att de ibland möter könsstereotypa perspektiv på föräldraskap 
och arbete hos sina brukare. De försöker bemöta de nyanlända på ett jämställt sätt och 
känner att de har bra kunskap. Jämställdhet i etableringen är viktig. 

Socialförvaltningens arbete styrs till stor del av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen 
samt LSS. Personalen påverkas också av brukarnas behov, där bland annat vissa brukare på 
boenden endast önskar kvinnlig personal. Detta verkar bero på traditionella åsikter om att en 
kvinnlig personal kan ta hand om en manlig brukare, men inte tvärtom då det skulle skapa 
obehag. Det kan också lätt bli så att personalen är extra kritiska när manlig personal ska 
utföra traditionellt kvinnliga sysslor såsom städning och istället ger manlig personal tekniska 
eller fysiskt krävande sysslor.  

Personalen berättar att de ofta kontaktar kvinnliga anhöriga före manliga, samt att de ibland 
ställer högre krav på kvinnliga brukare än manliga. Detta är inget planerat utan sker utan att 
de tänker på det. Äldreomsorgens personal berättar att de ibland får hjälpa manliga brukare 
mer eftersom de inte har lärt sig att exempelvis laga mat. Men det är viktigt att se till 
brukarnas behov också och vissa saker förändras långsamt. 

I kommunen är det ganska få som söker hjälp för våld i nära relation men det är ändå en 
viktig fråga att arbeta med. Hos kommunens behandlingsenhet finns det endast kapacitet att 
möta våldsutsatta och inte våldsutövare. Personalen på IFO/FH uttrycker att våld i nära 
relationer behöver uppmärksammas och mer kunskap om förekomst, upptäckt och hantering 
behövs. Personalen efterfrågar ett tydligt stöd från kommunen som helhet.  
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MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHET 2019 - 2022 

Dessa fem mål för jämställdhetsarbetet utgår ifrån nuläget och jämställdhetsinventeringen 
för Öckerö kommun. Målen visar på förändringsområden där kommunen kan bli arbeta mer 
aktivt för jämställdhet och är framtagna av projektledaren samt kommunens kvalitets-
utvecklare. För att nå upp till målen ska varje förvaltning identifiera aktiviteter i styr- och 
ledningssystemet Stratsys. En uppföljning mot nuläget bör göras innan nästa mandatperiod.  

Mål för Öckerö kommun Nationellt mål Nuläge 2018/19 
1. Höjd utbildningsnivå för pojkar. 
Fler pojkar ska uppnå kunskapskraven i 
åk 9, ha behörighet till gymnasiet och vi 
ska uppmuntra fler till att utbilda sig på 
högskola/universitet. 
 

3. Jämställd utbildning. 
Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma möjligheter 
och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och 
personlig utveckling 

73,2 % av pojkarna i åk 9 
har uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen. För flickor är det 
93,7 %. 

2. Förbättrad och strukturerad 
könsmedveten kommunikation. 
Gäller i bemötande, tal, skrift och bild – 
i allt bemötande som kommunen står 
bakom. Såväl internt som externt. Det 
kan exempelvis handla om att inte 
använda härskartekniker och 
nedsättande ord.  

Relaterar till samtliga nationella 
mål. 

Sker enligt de anställdas 
egen kunskap och 
engagemang. 

3. Ökad andel heltids- och 
fastanställda kvinnor. När det finns 
möjlighet och önskan från den anställda 
ska kvinnor jobba heltid.  
 

2. Ekonomisk jämställdhet. 
Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

42 % av kvinnorna i 
kommunen arbetar heltid. 
70 % av männen arbetar 
heltid. 

4. Jämnare könsfördelning i 
kommunstyrelse och i 
kommunfullmäktige. En jämnare 
fördelning kan bidra till att jämställdhet 
prioriteras högre. 
 

1. En jämn fördelning av makt och 
inflytande. Kvinnor och män ska 
ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för 
beslutsfattandet. 

Andelen kvinnor i 
kommunfullmäktige är 37 
% och kommunstyrelsen  
36 %. 

5. Bättre hantera våld i nära 
relation. Ökad beredskap för att tidigt 
upptäcka våldsutsatthet och erbjuda 
stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och 
barn som lever med våld och 
våldsutövare. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. 

Det finns behov av mer 
kunskap hos samtliga 
förvaltningar. 
Kommunens anställda 
behöver veta vem de kan 
vända sig till om de 
misstänker att någon är 
utsatt för våld.  

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE INSATSER 

Utifrån nulägesanalysen och jämställdhetsinventeringen framkommer några insatser som 
bör ske i hela kommunen och på kontinuerlig basis för att nå upp till målen ovan. Detta för 
att lägga en grund för jämställdhet samt att kommunen som helhet ska bli bättre på att ge ett 
jämställd bemötande till alla invånare. Nulägesanalysen och samtliga mål ska även omsättas i 
aktiviteter för kommunens förvaltningar. För att själva se hur jämställd verksamheten är kan 
anställda och chefer använda någon av de checklistor som finns som bilaga till strategin. 

Kompetensutveckling i jämställdhet  
Återkommande utbildning ska ske årligen utifrån ett aktuellt tema inom jämställdhet. 
Arbetsgruppen för jämställdhet kan med fördel konsulteras för att hitta lämplig utbildning 
och hjälp till finansiering. 
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Ansvarig: Förvaltningschef 

Starttid: 2020-01-01  

Sluttid: 2022-12-31 

Jämställdhet i tjänsteutlåtande 
I tjänsteutlåtande ska det framgå hur det föreslagna beslutet påverkar jämställdhet. Syftet är 
inte att göra en omfattande jämställdhetsanalys vid varje beslut utan snarare att utifrån 
befintlig kunskap ge en uppfattning om påverkan på jämställdhet. Följande frågor kan 
vägleda tjänsteutlåtandet: 

 Hur fördelas resurserna mellan kvinnor och män enligt beslutet? 

 Vilka möjligheter har kvinnor respektive män att påverka? 

 Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för hur 
verksamheten ser ut? 

 Hur skulle den se ut om beslutet utgick från båda könens förutsättningar? 
 

Ansvarig: Verksamhetschef/handläggare 

Starttid: 2020-01-01  

Sluttid: 2022-12-31 

Spridning av strategin till medarbetare  
För att få en gemensam grund för jämställdhet är det av vikt att denna strategi sprids till 
såväl befintliga som nya medarbetare. Strategin ska även ingå i introduktionen för 
nyanställda. Gällande befintliga medarbetare är det varje förvaltning som ansvarar för att 
sprida den i verksamheten. Eftersom varje förvaltning har två representanter i arbetsgruppen 
för jämställdhet bör även förvaltningarna se till att dessa representanter är kända hos 
medarbetarna.  

Ansvarig: Förvaltningschef 

Starttid: 2020-01-01 

Sluttid: 2022-12-31 

 

UPPFÖLJNING AV STRATEGIN  

En uppföljning av strategin ska ske i inledningen av nästa mandatperiod. Då ska målen 
revideras utifrån en ny nulägesanalys. De aktiviteter som förvaltningarna identifierar följs 
upp årsvis i styr- och ledningssystemet Stratsys. Kommunens jämställdhetsstrategi blir på 
detta sätt ett levande dokument där mål och åtgärder kontinuerligt förnyas och resurssätts 
utifrån förvaltningarnas olika förutsättningar och verksamheter. Den centrala arbetsgruppen 
som tagit fram denna strategi är en resurs för kommunen i detta arbete.  

Erfarenheter från andra jämställdhetsarbeten visar att ett jämställdhetsprogram måste få ta 
tid för att bli hållbart. Denna första strategi syftar därför till att lägga grunden till ett 
långsiktigt jämställdhetsarbete i Öckerö kommun. En viktig faktor för att strategin leder till 
faktiskt förändring är att ledningen uppmuntrar och följer upp jämställdhet i sina 
verksamheter. Såväl politiker som tjänstepersoner har ett ansvar i att hålla 
jämställdhetsperspektivet levande.  
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MER OM JÄMSTÄLLDHET 

ANVÄNDBARA BEGREPP 

DISKRIMINERING 
När vissa grupper eller personer behandlas sämre än andra skulle ha gjort i en jämförbar 
situation. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering utifrån kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Strukturell diskriminering 
innebär att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera. 

FEMINISM 
Feminism är dels en övergripande teori och dels en politisk rörelse bestående av flera olika 
inriktningar. Olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar orsakerna till mäns och 
kvinnors olika villkor på olika sätt. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika 
sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i 
samhället. En del feminister menar att kvinnornas sämre ställning kan försvinna genom 
politiska förändringar och nya lagar. Andra anser att det inte räcker utan att man måste 
förändra hela samhället totalt. 

HBTQ 
HBTQ är en samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. 
Homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting 
med sexuell läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck skiljer sig från normen för det kön de registrerats som vid födseln. Queer innebär 
kritik av heteronormen.  

HEN 
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas om personer vars kön är 
obekant eller irrelevant i sammanhanget. Hen kan även användas om personer som varken 
identifierar sig som kvinnor eller män. Sedan 2015 finns hen med i Svenska Akademiens 
Ordlista. 

HETERONORMATIVITET 
Heteronormativitet innebär att utgå från att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är 
självklart, önskvärt och naturligt. I heteronormen ingår även en idé om att kvinnor och män 
bör vara varandras motsatser, begära varandra och leva i monogam tvåsamhet. 
Heteronormen innebär förväntad heterosexualitet – men även att heterosexualiteten 
organiseras på ett särskilt sätt. 

HÄRSKARTEKNIKER 
Härskartekniker är olika praktiker som används för att bedriva makt över någon, sätta någon 
på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv. Härskartekniker kan utövas både av 
kvinnor och män och drabbar både kvinnor och män. Många av oss känner säkert att vi blivit 
utsatta för någon eller flera härskartekniker i vår vardag och känt oss kränkta av personer i 
vår omgivning. Kanske känner vi också att vi använt oss av några av dessa härskartekniker 
själva i någon situation, möjligen utan att vi varit medvetna om det. Att göra härskartekniker 
synliga innebär också att effekterna av dem kan motarbetats.  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  
I Sverige används jämställdhetsintegrering som strategi för att arbeta med och uppnå de 
jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av 
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ett jämställdhetsperspektiv. Metoden har vuxit fram för att motverka tendensen till att 
jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och 
verksamheter. 

JÄMSTÄLLDHETSBUDGETERING 
Innebär att samhällets resurser ska komma hela befolkningen till del och se till att budgetens 
effekter på jämställdheten synliggjorts. På så sätt kan konsekvenser för jämställdheten 
beaktas redan från början när förslag på insatser och reformer utformas, samt vid beslut om 
inriktning på politiken och fördelning av resurser. 

KÖN OCH GENUS 
Benämningar på det biologiska och sociala könet. Kön används ofta som benämning på det 
biologiska och genus som benämning på det socialt konstruerade könet. Samtidigt används 
också ordet kön ibland som benämning på både det biologiskt och socialt konstruerade. Det 
är svårt att säga vad som är biologiskt och vad som är socialt eftersom vi från födseln 
behandlas olika på grund av vårt biologiska kön. Genus är ett analytiskt begrepp och en 
översättning av engelskans ord gender. 

NORMER OCH NORMKRITIK 
Normer är ett slags handlingsregler för accepterat beteende i en grupp. En del av samhällets 
normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna. Att uppfylla gruppens normer leder 
till sociala fördelar, medan brott mot normen ofta får negativa konsekvenser. Normkritik 
handlar om att synliggöra de normer som leder till att vissa ses som avvikande och andra ses 
som normala. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att inte förutsätta eller kräva att alla 
organiserar sitt liv i enlighet med normen. 

ANVÄNDBARA HEMSIDOR 

Agenda 2030  
FN:s globala agenda för hållbarhet ur miljömässig, social och ekonomiskt perspektiv. 
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. Agendan gäller från 2015 till 2030. 
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/  

GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering 
En handbok med metoder för jämställdhetsanalys och integrering. Utgiven 2012 av ESF 
Jämt. https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/GOR-samlade-metoder-for-
jamstalldhetsintegrering.pdf  

Jämställdhetsmyndigheten 
Inrättades 2018 för att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se  

Jämställ.nu 
En hemsida med verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering. Sidan drivs av 
Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, SKL och Vinnova.  
https://www.jamstall.nu  

Kvinnokonventionen  
FN:s konvention om kvinnors rättigheter som började träda i kraft 1981. 
http://www.unwomen.se/internationellt/styrdokument/  
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MÄN 
En ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld 
mot kvinnor. MÄN står bland annat bakom metodmaterialet Machofabriken som används för 
att diskutera könsnormer med unga: https://mfj.se De har även gjort ett test för jämställt 
föräldraskap: https://delalika.nu/  

Om kvinnor och män i Västra Götaland – en statistikbok 
Ny statistik över kvinnor och mäns livssituation i länet. Utgiven av Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2018: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2018/om-kvinnor-och-man-i-vastra-gotalands-lan---en-
statistikbok-2018.html  

Sveriges jämställdhetspolitiska mål 
Regeringens sida om de 6 delmålen och de nationella insatser som görs. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-1-en-jamn-fordelning-av-makt-och-
inflytande/  

Sveriges kommuner och landsting, SKL 
SKL:s sida om jämställdhet där deras uppdra presenteras. Här finns även utbildningar, 
statistik och vägledning. SKL har även ett nätverk för erfarenhetsutbyte där Öckerö ingår. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.587
4.html  

 

CHECKLISTOR FÖR JÄMSTÄLLDHET 

SKL – Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag 
En vägledning för handläggare och politiker. Finns på följande länk: 
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2019/06/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-
j%C3%A4mst%C3%A4llda-beslutsunderlag.pdf  

Jämställ.nu – jämställdhetsanalys av olika verksamheter  
Här finns material för att analysera social omsorg, samhällsplanering och barn- och 
utbildningsområdet: https://www.jamstall.nu/verktygslada/kartlagg-och-analysera/sjuan-
metod-jamstalldhetsanalys/ 

Välgrundat – en guide för jämställhetssäkra beslut  
Framtagen av bland annat Hedemora kommun: https://www.jamstall.nu/wp-
content/uploads/2018/04/Valgrundat jamstalldhet och jamlikhetssakra Hedemora-
kommun.pdf  
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Strategin har arbetats fram av en projektledare och en förvaltningsöverskridande 
arbetsgrupp. Gruppen kommer i fortsättningen att vara ett stöd för jämställdhetsarbete inom 
sina förvaltningar och i kommunen som helhet. Gruppen träffas fyra gånger årligen för att 
gemensamt diskutera utmaningar inom jämställdhet som uppstår inom kommunens 
verksamheter eller som identifierats som viktiga av förvaltningsledningen. Sammankallande 
för gruppen är folkhälsoutvecklaren. Om någon befattning förändras ska ersättare utses av 
respektive förvaltningschef. 

PROJEKTLEDARE 
Tora Wilhelmsson, folkhälsa 

ARBETSGRUPP 
Anna Magnusson, enhetschef hemsjukvården/sjuksköterskor 

Inga-Lill Siljat, verksamhetssamordnare samhällsbyggnad 

Lars Utbult, rektor Hedens skola F-6 

Marie Andersson, utredare socialförvaltningen 

Paula Erlandsson, rektor förskola 

Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen 

Thomas Wijk, enhetschef kretslopp 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20 3  

    
    
BUN § 44 Dnr BOU 39/19   
    
  

Uppföljning efter oktober  
 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Prognosen visar på ett underskott om -6,3 mkr, en försämring mot prognosen 
efter augusti med -3 mkr. Förändringen avser i huvudsak ökade kostnader för 
köpta platser med -1,1 mkr och förändrad bedömning av lönekostnader om -1,4 
mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter oktober 
Bilaga 2 Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunsty-

relsen för kännedom 
3. Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt till 2020. 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 

 



        

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

 

Öckerö 2019-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Uppföljning efter oktober 
Diarienummer: BOU 39/19 

 
Uppföljning efter oktober 
 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunstyrelsen 

för kännedom 
3. Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt till 2020. 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Prognos 
Prognosen visar på ett underskott om -6,3 mkr, en försämring mot prognosen efter 
augusti med -3 mkr. Förändringen avser i huvudsak ökade kostnader för köpta 
platser med -1,1 mkr och förändrad bedömning av lönekostnader om -1,4 mkr.  
 
Åtgärdsplan 
I avsnitt 1.1 och 1.3 i bifogade rapportering efter oktober återfinns redovisning av 
förvaltningens åtgärdsarbete. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-11-12 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter oktober 
Bilaga 2 Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt 
 



 2019-11-26 
 

1 
 

Uppföljning efter oktober 

Barn- och utbildningsnämnden 
Januari - Oktober 2019 
  



 2019-11-26 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 EKONOMISK KOMMENTAR ....................................................................................................................3 
1.1 Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott vid uppföljning efter oktober .............................................. 3 
1.2 Barn- och utbildningsnämnden ....................................................................................................................... 4 
1.3 Uppföljning av beslutade åtgärder ................................................................................................................... 4 

2 INVESTERINGAR ...................................................................................................................................5 
2.1 Sammanställning ........................................................................................................................................... 5 

 

  



 2019-11-26 
 

3 
 

1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -6 328 tkr jämfört med budget. Det är 
en försämring mot föregående prognos med -3 040 tkr Förändringen förklaras i huvudsak av: 

• ökade kostnader för köpta platser med -1 100 tkr 
• förändrad bedömning av lönekostnader om -1 400 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Förskolan: -4 047 tkr (-2 320) Förskolans ökade avvikelse mot budget (-1 727) 
förklaras främst av minskat elevantal och därmed minskad budget (-849 tkr) och 
ökad prognos avseende lönekostnader (-736 tkr). Underskottet om -4 047 tkr beror 
till stor del på kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt, 
2 100 tkr . 

• Grundskolan: -3 556 tkr (-3 042) Jämfört med augustiprognosen har underskottet 
ökat med ca 500 tkr avseende förändrad prognos för lönekostnader. Grundskolans 
underskott är helt relaterat till personalkostnader.  

• Gymnasiet (IKE): -3 506 tkr (-2 210) Gymnasieskolans ökning om -1 296 tkr 
förklaras i sin helhet av ökade kostnader för köpta platser. Gymnasiets underskott om 
-3 506 avser kostnader köpta platser (-1 450 tkr), busskort (-800 tkr) och kostnader 
för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan (-1 400 tkr). 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (4 662 tkr), en ökning jämfört med 
uppföljningen efter augusti med 900 tkr, varav tilldelning familjecentral 254 tkr och positiv 
elevavräkning i september om 480 tkr (det innebär att verksamheten förlorar motsvarande 
belopp p.g.a. minskat elevantal). Öppen förskola (450 tkr), Särskola (669 tkr) och 
Vuxenutbildning (913 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 

 

1.1 Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott vid uppföljning efter oktober 
Åtgärdsplan togs fram till nämnden i april 2019 och reviderades till delårsbokslutet på 
nämndsmötet i september (se avsnitt 1.2 nedan). Ytterligare åtgärder kommer att 
genomföras efter oktoberprognosen.  

  







Bilaga 2

NämnBarn- & utbildning budget reserveras

tkr tkr
Inv.
proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

2057 Matsalsmöbler Hälsö 80 80 Pga rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras
2058 Möbler Hälsö personalrum 100 100 Pga rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras
2060 Laddstationer grundskola 60 60 Pga pesonalbyte har investeringen inte kunnat prioriteras

 

Summa 240 240

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-11-20 2 

   
   
SN §  70 Dnr: 0098/19  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
Uppföljning efter oktober med helårsprognos. Begäran om reservering av medel för ej 
påbörjade investeringar till 2020. 
 
Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på - 2 360 tkr jämfört med budget. 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr för att täcka be-
hovet av bemanning på gruppbostäder som beror på ökad vårdtyngd. Detta beslut med-
för att det prognosticerade underskottet för Socialnämnden hamnar på - 360 tkr. Det är 
en förbättring mot föregående prognos med 361 tkr. Förändringen förklaras av: 
 
   •   arbetet med åtgärdsplanen att minska hemtjänsttimmarna 
   •   vakant tjänst på räddningstjänsten 
   •   köpta platser 
 
Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikel-
ser: 
   •   ökad vårdtyngd inom LSS-gruppbostäder 
   •   köpta platser inom IFO/FH 
   •   ekonomiskt bistånd 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, delårsbokslut med måluppfyllelse, socialnämnden, 2019-11-
13 
Bilaga 2: Uppföljning efter oktober, 2019-11-12 
Bilaga 3: Begära om reservation mellan åren 2019-2020, ej påbörjade investeringar, 
2019-11-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter oktober och överlämnar den till kom-
munstyrelsen för kännedom.  

2. Socialnämnden begär att få reservera investeringsmedel till 2020 av ej påbörjad in-
vestering för nytt gruppboende inom LSS. 

 

Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 



        

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

 

Öckerö 2019-09-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
Rebecka Jonsson, ekonom 
Malin Tisell, förvaltningschef 

Ärende: Delårsbokslut med måluppfyllelse 
Diarienummer:  

 

Delårsbokslut med måluppfyllelse 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter oktober och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

2. Socialnämnden begär att få reservera investeringsmedel till 2020 av ej påbörjad investering 
för nytt gruppboende inom LSS.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Uppföljning efter oktober med helårsprognos. Begäran om reservering av medel för ej påbörjade 
investeringar till 2020. 
 
Prognos 19-10 
Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på - 2 360 tkr jämfört med budget. 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr för att täcka behovet av 
bemanning på gruppbostäder som beror på ökad vårdtyngd. Detta beslut medför att det 
prognosticerade underskottet för Socialnämnden hamnar på - 360 tkr. Det är en förbättring mot 
föregående prognos med 361 tkr. Förändringen förklaras av: 

• arbetet med åtgärdsplanen att minska hemtjänsttimmarna 

• vakant tjänst på räddningstjänsten 

• köpta platser 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• ökad vårdtyngd inom LSS-gruppbostäder 

• köpta platser inom IFO/FH 

• ekonomiskt bistånd 

 

Underskrift av berörd chef 
Malin Tisell 
Socialchef 



 
 

 

2019-11-13 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 



 2019-11-26 
 

1 
 

Uppföljning efter oktober 

Socialnämnden 
Jan-Okt 2019 
  



 2019-11-26 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 EKONOMISK KOMMENTAR ..............................................................................................................3 
1.1 Socialnämnden .............................................................................................................................................. 3 
1.2 Uppföljning av beslutade åtgärder ................................................................................................................. 5 

2 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................5 
2.1 Sammanställning ........................................................................................................................................... 6 

 

  











Nämnd: Socialnämnden budget reserveras

tkr tkr
Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

3129 Investering nytt gruppboende LSS 630 510
Det nya gruppboendet är upphandlat och kommer att börja byggas 
under 2020. Denna investering är till möbler och dylikt.

 

Summa 630 510

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar
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Öckerö 2019-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Diarienummer: KS 220/19 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

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

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1. 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, de 
ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga nämnders 
sammanträden. Vid behov kan sammanträden komma till eller ställas in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre kunna 
följa med i beslutsprocesserna. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
 



 
 

 

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







 
Motion om risk- och konsekvens-
analyser 
 

Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kommuner i landet. När 

kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt när kommunen underbudgeterar behöver 

nämnder och verksamheter vidta åtgärder för att få ekonomi i balans. Enlighet lagar, regler och 

kommunala styrdokument ska dessa åtgärder redovisas till kommunfullmäktige.  

 

 

Exempel från kommunstyrelsen risk och konsekvensredovisning till fullmäktige 20191024 

 

Åtgärd Risk och konsekvens  

Generell besparing Gata 
 
Åtgärden avser minskning av förebyggnade 
underhåll gatubelysning 

Åtgärden avser nya rutiner för underhåll av 
gatubelysningen och att höstens rondering 
kommer att utgå. Risken som föreligger gällande 
vanligt underhåll är längre tid för åtgärd av släckt 
eller trasig belysning. Risken för utebliven 
rondering är att vi inte får en helhetsöversyn av 
trasiga och skadade stolpar och armaturer. 

 

Gatubelysning finns för att minska olycksrisken i trafiken och för att skapa ökad trygghet inte minst 

för kvinnor. Om trasiga lampor inte byts borde ju risken eller konsekvensen bli att oskyddad 

trafikanter kan komma till skada eller att känslan av otrygghet ökar. Att förvaltningen inte har en 

helhetsbild över trasiga stolpar och armaturer är så klart tråkigt. Rimligen är det dessutom inte en 

besparing utan ett sätt att skjuta kostnader framför sig och därtill en ökad risk att det blir dyrare i ett 

senare skede.  

För att fullmäktige nämnder och styrelser ska kunna styra och leda samt i vissa fall utkräva ansvar 

från respektive nämnd så behöver fullmäktige ställa högre krav på nämndernas redovisning. Risker 

och konsekvenser för brukare/medborgare ska alltid framgå. År 2020 blir dessutom 

barnkonventionen lag så att särskilt beakta barnperspektivet i risk och konsekvensanalyserna viktigt 

att inarbeta redan nu.  

Den andra viktiga aspekten är att fullmäktige borde kräva ett tydligare ”koncernperspektiv”. Att flytta 

kostnader mellan olika nämnder, förvaltningar eller bolag är inte en besparing utan endast en 

förflyttande av kostnader, som dessutom riskerar bli dyrare. Att skjuta kostnader framför sig är inte 

heller en besparing, skulle det dessutom bli så att kostnaden ökar för att den skjuts på framtiden så 

är det något som behöver framgå med tydlighet inför beslut i nämnd och i redovisningen till 

fullmäktige.  

 



 

För att få en tydlighet så borde mallarna som används för redovisning till fullmäktige uppdateras med 

rubriker som delar på risker/konsekvenser för förvaltning och brukare/medborgare samt om den 

föreslagna åtgärden/besparingen endast flyttar kostnaden till ett annat budgetår   

Miljöpartiet Föreslår 

Att Öckerö kommun tar fram en nya mall för åtgärdsplaner och redovisning av risk och 

konsekvenseranalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur brukar/medborgar, 

barnperspektiv samt koncernperspektiv.  

 

För miljöpartiet  

 

Nicklas Attefjord  Boel Lanne   Anna Skrapste  



 2019-10-21 

 

Motion från Miljöpartiet de gröna om att påskynda 
klimatåtgärder i Öckerö 
Klimatet är vår tid största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapporter visar 

att det är bråttom. Vi har cirka tio år på oss att agera innan jorden hamnar i ett 

självuppvärmande tillstånd som inte går att hejda. Att den globala 

uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader är därför avgörande för oss alla och 

för jordens ekosystem. För en stor del av världens fattigaste människor är det en 

överlevnadsfråga. Öckerö är en kommun belägen i havet och som påverkas av 

klimatförändringarnas extremväder bland annat genom en höjd havsnivå. 

 

Göteborgs stad har på initiativ från Miljöpartiet i Göteborg gjort en utredning av 

vad som krävs för att Göteborg ska nå upp till sin del av Parisavtalet om max 1,5 

graders uppvärmning. Rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” innehåller 

82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att åtgärderna behöver 

genomföras omgående.  

 

Öckerö är en liten kommun med begränsade resurser och som därmed inte har 

samma möjligheter som en större stad att utreda. Därför är det bra att använda 

det material som redan finns. Alla 82 åtgärder i rapporten ”Fossilfritt Göteborg - 

vad krävs?” är inte relevanta för Öckerö men flera av dem är det. Därför vill vi i 

Miljöpartiet att Öckerö tar del av rapporten och använder relevanta delar. 

 

länk till rapporten: 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e260f66a-077f-459c-a073-5e1c318c98b

d/N800 R 2018 13.pdf?MOD=AJPERES 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av klimatåtgärderna 

i rapporten ”Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” som är relevanta för 

Öckerö kommun. 

 

2. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag på prioritering för 

genomförande av relevanta klimatåtgärder. 

 
 
Anna Skrapste (MP 

Boel Lanne (MP) 

Nicklas Attefjord (MP) 
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Öckerö 2019-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Redovisning av lokalt partistöd avseende år 
2018 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.  
 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun skall en mottagare av partistöd årligen 

lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 

kommunallagen. Redovisning har inkommit från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige.  
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilagor 
Moderaternas redovisning av partistöd 2018 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Liberalernas redovisning av partistöd 2018 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2018 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2018 
 
 
Expediering av beslut 
Öckerö kommunfullmäktiges partier 
 
 
 
 
 



 
 

 

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







































ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-10-30 5 

   
   
SN § 65 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088) 
 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om to-
bak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna började gälla 2019-
07-01 och genom LTLP införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. I och 
med detta får kommunerna ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tobaksla-
gen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att 
avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utö-
kas också till att avse partihandlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmäl-
ningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 
 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att 
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ LTLP. Grunderna får bestämmas av kom-
munfullmäktige (jfr RÅ 1994 ref.72). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska 
kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav 
om självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 
 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för till-
ståndsgivning och tillsyn enligt LTLP. I enlighet med beslut i ärende SN § 52/19, Avtal 
om samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs stad, utför Social resursförvalt-
ning, Göteborgs stad, handläggning och i viss mån beslutsfattande å Öckerö kommuns 
vägnar enligt LTLP. På grund av detta är det Social resursförvaltning, och inte Social-
nämnden, som kommer ta ut avgifter i enlighet med detta ärende. Socialförvaltningen 
har därför valt att utgå från Social resursförvaltnings beräkningar avseende vilka nivåer 
respektive avgift bör ligga på. Förvaltningen finner de föreslagna avgifterna rimliga, och 
de kommer innebära att Öckerö har samma avgifter för tillstånd och tillsyn som Göte-
borgs stad. 
 
Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088), 2019-10-18 
Bilaga 2: Göteborgs Stad, KF, handling 2019 nr 102, Avgifter för tillstånd och tillsyn 
enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), 2019-05-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så sker. 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2019-10-30 6 
   
   
SN § 65 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna. 

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

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

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

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

Diarienummer: SN 0050/19 

 

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

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att Social resursförvaltning, Göteborgs stad 
årligen får besluta att justera de antagna avgifterna utifrån den faktiska arbetssituationen 
kring avgifterna, eller höja de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas upp till 
närmaste hundratal. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om tobak 
och liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna började gälla 2019-07-01 och 
genom LTLP införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. I och med detta får 
kommunerna ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tobakslagen. 
Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse 
bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utökas också 
till att avse partihandlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmälningsplikt, 
omfattas av tillståndsplikt. 
 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja 
tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ LTLP. Grunderna får bestämmas av 
kommunfullmäktige (jfr RÅ 1994 ref.72). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska 
kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om 
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 
 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt LTLP. I enlighet med beslut i ärende SN § 52/19, Avtal 
om samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs stad, utför Social resursförvaltning, 
Göteborgs stad, handläggning och i viss mån beslutsfattande å Öckerö kommuns vägnar 
enligt LTLP. På grund av detta är det Social resursförvaltning, och inte Socialnämnden, som 



 
 

 

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

9 000 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak 

7 500 kronor 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

7 500 kronor 

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



 
 

 

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



 
 

 

 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 

 
Angelica Francisca 
Verksamhetschef IFO/FH 
2019-     - 
 
 
 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 
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Öckerö 2019-11-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2019 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
  
Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 
Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019, daterad 18 november 2019 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
 
 
 



Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
november 2019 

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

2019-04-25 

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

2019-03-07 

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

2019-09-05 

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

2016-04-21 

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

 



1  

Öckerö 2019-10-09 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

 
Handläggare: Theres Benito, Andreas Beutler 

Diarienummer: KS 0057/19 

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

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Ärendet (sammanfattning) 

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

 
Beredning 

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

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

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

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

 
Ekonomi 

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

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

 
Bedömning 

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

 
 
Bilagor 

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

 
 
 

 
Urban Olsson Gull-Britt Eide 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Öckerö 2019-10-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Svar på Motion om fler sittbänkar för vila 
 

Förslag till beslut 
Motionen avstyrks. 
 
Ärendet  
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2017-05-13 
tagit upp att det finna alltför få vilobänkar längs med kommunens olika gångbanor 
och naturstigar. Förslagsställarna anser att det är till förfång för äldre, 
rörelsehindrade, joggare, stavgångare och andra motionärer. 
 
Om fler bänkar skulle monteras skulle det gynna både hälsa och miljö och fler 
människor skulle inte känna sig tvingade att avstå från promenader. 
 
Beredning 
I detta ärende har samverkan skett med Fritid och Kultur. 
 
Kommunens promenadstigar har sen motionen inkom försetts med flera sittbänkar.  
Slingan i Jungfruviken har handikappanpassats och i samråd med DHR, 
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, har sittbänkar monterats med 100 
meters mellanrum. 
Utmed övriga naturstigar finns det bänkar men där är avståndet dem emellan något 
längre, ca 200 meter. 
 
Gatuenheten instämmer med förslagsställarna att antalet sittbänkar mellan Hönö 
Klåva till Burö färjeläge längs med kommunens gång- och cykelbanor är få till 
antalet. De flesta sittbänkar som finns är monterade vid våra hållplatslägen.  
Längs primära gångstråk, bör det finnas platser där möjlighet till vila kan ges men 
att avståndet mellan bänkarna kan variera. Sittbänken ska helst stå på plant 
underlag, vara indragen i förhållande till gångytan så att inte synskadade kan 
snubbla på den och gärna stå på samma underlag som leder till den. Ytan under 
sittbänken bör vara större än sittbänkens utbredning, gärna en meter på endera 
sidan, för att skapa plats åt t.ex. rullstol eller barnvagn.  



 
 

 

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





       

Öckerö 2019-11-13 

  

        TJÄNSTESKRIVELSE  
  Kommunstyrelsen   

(verksamhetsområde samhällsbyggnad)  
                                                                                                                                                                            

 

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

  
 Diarienummer:  KS 20/16    

  

Medborgarförslag om plats för lek på Grötö.  
  

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

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

       Underskrift av berörd chef  
 
  
 
……………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
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Öckerö 2019-11-13 

  

        TJÄNSTESKRIVELSE  
  Kommunstyrelsen   

(verksamhetsområde samhällsbyggnad)  
                                                                                                                                                                            

 

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

  
 Diarienummer:  KS 20/16    

  

Medborgarförslag om röjning av utmarkerna 
på Hyppeln.  
  

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

  i ett medborgarförslag önskat att det tas 
fram en plan för skötseln av de kommunägda naturområdena samt pengar för att 
ersätta personer, som genom örådet engageras i skötsel. 
  
Bedömning  
En grönstrukturplan för kommunens 3 största öar är under framtagande. De mindre 
öarna kommer eventuellt att inventeras under 2020. Grönstrukturplanen kartlägger 
grönområdens ekologiska och sociala värden inom tätbebyggelsen. För grönområden 
inom och utanför tätbebyggelse behöver skötselplaner tas fram. Denna åtgärd har 
planerats för 2021 i kommunens naturvårdsprogram del 2 åtgärdsplan.  
 
Ekonomi 
 
För att kunna ta fram skötselplaner måste ett Lona bidrag sökas, då det inte finns 
ekonomiska resurser i dagsläget. Kommunen kan inte agera arbetsgivare åt ideella 
organisationer för att utföra arbete av flera skäl, bland annat 
likabehandlingsprincipen, lagen om offentlig upphandling samt arbetsmiljö- och 
skadeansvarsaspekter. 
 



  
       Underskrift av berörd chef  
 

 

 
………………………………  
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör  
2019-11- 
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 Hyppeln 2016-01-05  
 
 
Medborgarförslag 
 
 
Våra öar, inte minst Hyppeln blir mer och mer bevuxet med ljung och buskage, 
vilket lett till att mindre och mindre av öns naturområde blir tillgängligt för 
utnyttjande och rekreation. Inte mindre viktigt är att växter som tidigare funnits 
på de öppna markerna försvunnit. 
En planering och ett program för hur man ska kunna röja utmarkerna behövs, 
och inte minst mänskliga krafter för att kunna genomföra det planerade. 
Vad vi förstått finns ingen plan inom kommunen hur detta ska kunna 
genomföras, och vid förfrågningar om hjälp blir svaret att resurser inte finns. 
Nu till förslaget: Använd de krafter och viljor som finns på Hyppeln,(kanske 
också på övriga småöar) Med öråds hjälp kan man få ihop personer som kan 
tänkas vara intresserade att ta på sej ansvaret för olika områden att röja och 
underhålla. Bistå med de redskap som kan behövas Betala en summa för 
tjänsterna, ideellt arbete kan INTE begäras för allt, det görs mycket redan 
frivilligt och obetalt. Kan vara en summa som handläggs och redovisas av 
samhällsförening/öråd.  
Det här förslaget är värt att fundera över, en vacker välordnad ö, gynnar inte 
bara enskild ö, utan kommunen i stort 
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Öckerö 2019 09 17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sandra Osberg/Karin Zachau 

Ärende: 
Medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0044/18 

 

Medborgarförslag om märkning av 
Skärgårdsleden i Öckerö kommun 
 

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

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

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



 
 

 

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








