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1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och 
bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda 
mål.   

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 

2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSBN) 

Driftbudget, tkr Ram    

Budget 2022 67866    

Upphandling båttrafik ej ramhöjande -600    

Utredning laddplatser ej ramhöjande -100    

Tilldelning 2,9 % 1 948    

Kapitalkostnader 304    

Förändring PO-pålägg 1 292    

Summa 70 711    

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 

3.1 Investeringsbudget 

Investeringsbudget, tkr Ram    

Investeringsbudget Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

26 800    

Kalvsunds Färjeläge 2 000    

Summa 28 800    

 

4 UPPDRAG 

4.1 Syfte 

Tillsammans skall verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bidra till att: 
 
Öckerö är en växande klimatsmart och miljövänlig kommun oavsett om det handlar om rent vatten, 
transporter, återvinning eller omsorgsmåltider. En miljö där alla, från våra yngsta till äldsta och 
kommande generationer, ges möjlighet till en meningsfull aktiv fritid i hälsosam natur och ett hållbart 
samhälle där kulturarv bevaras och utvecklas. Verksamheterna bidrar till en känsla av trygghet och 
gemenskap med korta trafiksäkra avstånd på land och vatten samt mellan öar med närhet till 
Göteborg. Förvaltningen ska verka genom närhet, delaktighet och personligt engagemang. 
 
För att alla som bor och verkar i kommunen ska ha en fungerande vardag ska förvaltningen: 
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4.2 Uppgift 

Tillgodose behovet av tillgång till dricksvatten 

Ansvara för att kommuninvånarnas bostäder och näringsidkare kan bli av med sitt spill-, dag- 

och ytvatten på ett hållbart sätt 

Samlar in avfallet från hushåll och verksamheter, mellanlagra och transportera det vidare på ett 

kostnadseffektivt och miljömässigt vis 

Hantera farligt avfall och driva återvinningscentraler inom kommunen 

Ansvarar för förvaltning, planering, utbyggnad, drift och skötsel av kommunala gator, vägar, 

gång- och cykelvägar 

Förvaltning, planering, utveckling, drift och skötsel av kommunala idrotts- och 

friluftsanläggningar samt grönområden, lekplatser och badplatser 

Ansvara för handläggning och beslut om färdtjänst 

Ansvara för handläggning och beslut om parkeringstillstånd 

Ansvarar och beslutar om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter 

Ansvara för tillstånd och dispenser inom verksamhetsområdena 

Ansvarar för persontransporter mellan öarna med linjetrafik på uppdrag av Västtrafik 

(färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö) 

Ansvara för transporter av nyttotrafik (såsom gata, kretslopp, VA) bil, materialtransporter, för 

byggnationer alternativt in och utflyttning av medborgare 

Leverera näringsberäknade och näringsrika måltider inom skola, förskola, Solhöjdens 

äldreboende och till kommunens hemtjänst 

Utföra daglig städning i lokalerna där kommunen har verksamhet 

Handlägga ärenden och utföra tillsyn och kontroll enligt gällande lagstiftning inom miljö- och 

hälsoskydd, livsmedel, bygglov och bostadsanpassning 

Ansvara för beställning av lokaler för kommunal verksamhet 
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Mått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Medborgarnas värdering av kommunen som plats att 
bo och leva i       74 

Andel av kommunens invånare som är positiva till 
standarden på kommunens gator och vägar    22 33,4 22 22 

Andel invånare som är positiva till standarden på 
kommunens gång- och cykelvägar    43 51 43 43 

Totalt antal resor med buss till och från Göteborg 
(avrundat till tusental)        

Andel av kommunens invånare som är positiva till 
standarden på hämtning av hushållsavfall    70 83 70 70 

Andel av kommunens invånare som är positiva till hur 
det fungerar att lämna avfall på kommunens 
återvinningscentral 

   87 82 87 87 

Andel (%) försålt av inköpt vatten      66 72 

Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)        

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)      44 44 

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av 
en- och tvåbostadshus, antal dagar 

      8 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)       32 

 

4.3 Mål och satsningar 

Kompletteras efter beslut.  


