Minnesanteckningar från Ö-rådsmöte 12 november 2019
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1. Mötet öppnas
2. Frågor och svar till politiken
Solcellsanläggningar till fristående villor ligger i tiden. Ett antal villor på Rörö har följt
denna trend. Undertecknad har diskuterat med en aktuell installationsfirma, som kan
tänka sig rabatter för installationsarbetet om ex.vis 10 villor på ön samfällt beställer
installation. Bidraget från Länsstyrelsen ligger väl nu på 20%.
Fråga: Kan Öckerö kommun också tänka sig att i denna solcellstrend bidra med
rabatt/ekonomiskt bidrag till den enskilde fastighetsägaren, för att få kommunen att
framstå som en förebild med framtidsversioner för övriga Sverige i denna viktiga
miljöfråga?
Svar: Det är tyvärr inte möjligt för kommunen enligt lag att ge denna typ av ekonomiskt stöd
till enskilda. /Jan Utbult
3. Workshop om Ö-råd, arbetsordning framtid
Bifogar minnesanteckningar från workshop.

Ö-råd 12 november
Minnesanteckningar för workshop
1. Hur kan vi bättre arbeta med strategiska frågor
Bjud in till strategiska frågor och ö-råden får ha sin ställning klar.
Ställer krav på kommunen att fråga.
Agenda 2030 då får man upp alla frågor på bordet i dialogform. Leksand/Borlänge ligger i
framkant.
Först måste det bli ordning på att man inte få svar när man mejlar om frågor. Därför behöves
mötena för att få svar.
Information kring påsk och åvc har varit väldigt värdefull. Kanske går det att ha en
informationsstund innan dialogerna.
Bra med smågrupper
Ö-råden ordnar öppna möten
Kommunen behöver lyfta de strategiska frågorna
Hitta frågor av strategisk art som kan lyftas upp av ö-råden
Utnyttja intressegrupper med kompetens i strategiska frågor.
Ö-råden kan hitta personer.
• Ta fram era strategiska frågor som ni politiker vill driva!
•Ni måste visa att ni menar allvar och göra saker som ni säger att ni skall göra. Ex ta bort
potthålen!
• På knippla, ex huspriserna stiger så hemskt. Inga barnfamiljer har råd att bosätta sig där
och utan färjeturer till nordöarna blir det utdöende öar. Vi har Inga hyresrätter ... Det är ett
växande problem! NI borde sätta er tillsammans med oss och arbeta på en långsiktig lösning.
•Om vi gör en strategi måste det finnas pengar kopplat till denna strategi för att det skall
kunna bli verklighet och ingen vision.
VAD vill kommunen , HUR vill ni göra det?
• Knippla: Kommunen skall informera ut vad som händer på samtliga öarna.
Skaffa en hemsida med olika flikar för varje ö, så man enkelt kan söka på sin egen ö vad som
sker just nu.
• Så som öråden va från början var bra... det kanaliserades in och kom ut.
Mer direkta frågor där alla frågor om potthål mm försvinner bort.
• Det är svårt att få in vad folk tycker då det är ingen representativ grupp alltid.
•2018 i september hade öråden svarat ang Öckerö centrum , så dessa protestlistor som nu
ligger ute är öråden inte är delaktiga i.

2. Hur vill vi utveckla dialogmötena framåt?
Börja mötet med frågor som är intressanta för alla ö-ar. Sedan följer information om
kommunala frågor.
Ö-råden skickar in frågor som nu. Kommunen skickar strategiska frågor som berör många
öar till ö-råden. Kommunen skickar frågor till ö-råden cirka två veckor innan dialogmötet. Då
hinner ö-råden diskutera frågan innan.
Man vill vara remissinstans till kommunen. Nu får man ingen information utan när frågor på
respektive ö ska verkställas så ska information till ö-rådet vara en självklarhet. Använda ett
annat ord än remissinstans, för att hitta en definiering av ordet.
Använd ö-råden som informationsinstans.
Kritisk mot att det inte ska vara frågor och svar-möten så som det varit förut.
Förtydliga vem som äger mötet.
Dialogmöten på andra öar
Träff mellan kommunservice och ö-råd
Tjänstemännen behöver svara
Lokalt på varje ö hitta politiker
Grupper tillsammans med politiker – bra
Detaljfrågor till kommunservice är bra, förutsatt att man faktiskt får svar
Vi behöver utveckla dialogen via kommunservice
Lokala träffar på till exempel nordöarna
Hur omorganisera? KS dela upp sig, politik, Tjänstemän
Bra med stormöten, möjlighet att träffa andra öar
Bra med den tidiga formen också, blanda info och dialog, goda exempel kan inspirera
Ö-råden kan dela erfarenheter med varandra
Info behöver kanaliseras
• släng ut en fråga till öråden
•Gäller en fråga nordöarna skicka ut det till öråden på berörd/ berörda öar
•Gäller det något större så kan vi samtala i storgrupp.
- Man kan alltid kontakta och ställa frågor och bjuda in öråden framförallt kommer politiken
till dom

3. Hur kan vi skapa ett arbetsklimat där vi känner att vi jobbar
tillsammans?
Man sitter i grupper.
Små grupper på dialogmöten
Vara transparant – berätta varför
Vissa frågor ren info – vissa frågor workshop

Lättare när det är konkreta frågor
Vid större frågor kan öråden bjuda in och samtala bra frågor som vi kan få lite kött på benen.
- vi öråd är er förlängda arm utåt, använd den för att nå ut med bra och rätt information.
• Förr var öråden bra informerade då kunde vi hjälpa till att sprida vår kunskap när i fick
frågan i affärer mm

4. Hur representerar de olika ö-råden befolkningen på öarna?
Man når inte ”mellanåldern”, Ö-råden måste hitta andra intresserade från ön.
Svårt att rekrytera yngre. Har barn och barnbarn som frågorna diskuteras med.
Alla känner att de är representanter för hela sin ö. Men man känner att man inte får gehör för
sina problem
Olika på olika öar, lättare på de mindre öarna.
Mest äldre på styrelsemötena
Öråden på mindre öarna har det lättare för att nå ut och engagera sina medlemmar.
Svårare på de större öarna .
- vi har alla styrelsedokument i en pärm som vem som helst kan läsa!
- görs det?
- nej , ingen har hittills frågat om dokumenten

5. Hur jobbar ö-råden för att nå fler invånare?
Facebook. Representanter från olika grupper i styrelsen.
Facebook, Hemsida, annonsering
Hälsö Vänner bygger en bastu för att hitta fler att engagera sig.
Anslag på olika ställen
Tidningsannonser.
När vissa brännande frågor kommer så ökar engagemanget
Svårt att få yngre att engagera sig i alla föreningar
Strategiska frågor skapar mer engagemang
- Det kan vi inte säga att vi aktivt gör...
- Har ni på öråden uppdaterade hemsidor för att nå ut med den informationen ni får av oss?
Två öar har en aktiv hemsida idag .
Öckerö / Hönö saknas en bra väg ut till väljarna då öråden är så stora att det saknas vi känsla
för just SIN ö!

