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Plats och tid  Stora salen, Nimbus, Öckerö, kl. 17.15-19.30 
  
Beslutande  Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
       
Övriga närvarande Gull-Britt Eide, kommundirektör    
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

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

 Sofia Fridén, kommunjurist 
 

 
 
 
Justering  Omedelbar justering  §§ 102, 105, 117, 118 
 

 
 

Sekreterare  Jacob Österlund           

    

Ordförande   Ingvar Svensson 
                          
 
Justerare  Martina Lindqvist  Boel Lanne 
 
 
 
 
    ANSLAG/BEVIS 

                                                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-21 

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

 

Förvaringsplats för  Kommunkansliet 
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KF § 102 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 
Ärende 
Adrian Pettersson (MP) har i en skrivelse, daterad 2019-10-26, avsagt sig upp-
draget att vara ersättare i kommunfullmäktige 

Peter Jörnestrand (M) har i en skrivelse, daterad 2019-11-13, avsagt sig upp-
draget att vara ledamot i kommunfullmäktige.  

Göran Ohlsson (L) har i en skrivelse daterad 2019-11-18, avsagt sig uppdraget 
att vara ledamot i kommunstyrelsen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2019-10-26 
Avsägelse daterad 2019-11-13 
Avsägelse daterad 2019-11-18 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Adrian Pettersson (MP) från kommunfullmäktige, och anhålla hos Länsstyrel-
sen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare. Förslaget antas 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Peter Jörnestrand (M) från kommunfullmäktige, och anhålla hos Länsstyrel-
sen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare. Förslaget antas. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Göran Ohlsson (L) från kommunstyrelsen, och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Bo Norrhem (L), till ny ledamot i 
kommunstyrelsen, och finner att så sker.  

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Westh (L) föreslår Bo Norrhem som ny ledamot i kommunstyrelsen 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Adrian Pettersson (MP). 
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ersättare efter Adrian Pettersson (MP). 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Peter Jörnestrand (M). 
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Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ersättare efter Peter Jörnestrand (M). 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran Ohlsson.  
 
Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Bo Norrhem (L), till ny ledamot i 
kommunstyrelsen, och finner att så sker.  
 

Beslutet justerats omedelbart. 
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KF § 106 Dnr KS 253/19  
   
Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i Göte-
borgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning 

 
Ärende 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjäns-
terna) verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande risk-
bild, vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna 
och organisera sig för att kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsstäl-
lande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), för människor som bor och vistas i regionen. En grundläggande 
betydelse är att Räddningstjänsterna vid omfattande och komplexa räddnings-
insatser snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra sam-
ordnande och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett 
alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömse-
sidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt utnyttja varandras 
förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet 
som helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 249 
Socialförvaltningen har behandlat ärendet den 2 oktober 2019, §60. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2019.  
Bilaga 1: Avtal om larmning och övergripande ledning 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige att godkänna Avtal om larmning och övergripande 
ledning vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Öckerö och Rädd-
ningstjänsterna i Göteborgsregionen. 

 - Kommunfullmäktige att besluta att medge beslutsbehörighet för Räddnings-
tjänsten Storgöteborg i enlighet med Avtal om larmning och övergripande 
ledning. 

 - Kommunfullmäktige att uppdra åt firmatecknare att underteckna avtalen. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 
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KF § 117 Dnr KS 213/19  
   
Revidering av Arvodesreglemente: ny arvodesnivå för överförmyn-
daren 
 
Ärende 
Från och med mandatperioden 2019-2022 tillsätts överförmyndaren politiskt. 
Öckerö kommun ingår i ett samverkansavtal med Mölndal, Partille och Här-
ryda. Under mandatperioden 2019-2022 ingår Öckerö kommun i en gemen-
sam överförmyndarnämnd med dessa kommuner.  
 
Arvodesnivån för överförmyndaren behöver regleras för att motsvara arbetsin-
satsen. Som referenspunkt har överförmyndaren i Partille kommun ett påslag 
på 5% av kommunalråds arvode.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 257 
Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 19 september, §1.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019 
 
JÄV 
Jennie Wernäng (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Michael Sjögren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Arvodesnivån för överförmyndaren fastställs till 5% av kommunalråds arvode. 
 

Beslutet justeras omedelbart. 
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KF § 118 Dnr KS 214/19  
   
Revidering av Arvodesreglemente: ändrade bestämmelser för förlo-
rad arbetsinkomst 

 
Ärende 
I paragraf 7 om förlorad arbetsinkomst, tredje stycket: 

 
Anspråk på förlorad arbetsinkomst skall inlämnas till nämndens sekreterare 
senast tre fyra månader efter sammanträdes/förrättningstillfället, se §4.   
 
Byts ordet ”tre” ut mot ”fyra”.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 258 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019 
Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 19 september 2019, §2.  
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Förslag till reviderat arvodesreglemente antas. 
 

Beslutet justeras omedelbart. 
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