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Budget/uppdrag 2021 - höstprocess 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner 
-budget- och uppdragshandling för 2021 med kompletterade mått 
 
Kommunfullmäktige godkänner 
-Nämndernas budget- och uppdragshandlingar för 2021 med kompletterade mått 
-årsplan för ledning och styrning 
-taxor för år 2021 
-driftsbudget för år 2021 samt femårsplan för 2021-2025 inkl. skattesats 
 
 
Ärendet 
Nämnderna har nu kompletterat budget- och uppdragshandlingar med mått. 
Kommunstyrelsens handling föreslås beslutas på detta möte. Övriga är 
nämndbehandlade.  
 
Årsplan för ledning och styrning har uppdaterats efter utvärderingen av ny 
budgetprocess och nytt förslag presenteras. 
 
Förslag till nya taxor för samhällsbyggnadsverksamheten presenteras. Det gäller: 
-Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
-Renhållningstaxa 2021 
 
I höstprocessen har ekonomienheten sett över följande poster i driftbudgeten:  
Pensionsutbetalningar, avskrivningskostnader (investeringsprojekt), finansnetto 
(finansiella intäkter och kostnader) samt skattenetto. Dessa förändringar 
informerades på kommunstyrelsen 20/10. 
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1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Här ska formuleras en text anpassad till nämnderna avseende hur vi uppnår nämndens ekonomiska 
mål. 

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 

2.1 Kommunstyrelsen (KS) 

Kommunstyrelsens verksamhet/ram har fått årets tilldelning med 2,7 mkr men även fått ett 
effektiviseringskrav på -1,8 mkr. Utöver detta har samhällsbyggnadsverksamheten tilldelats budget för 
kapitalkostnader vad gäller gatas infrastrukturprojekt. Revisionen tilldelas budget för administrativt 
stöd. 

Extra turer på Nordöleden kommer att avslutas, så även Flexlinjen. Dock kommer kostnaden för 
färdtjänst att öka och nämndens ram justeras för detta. 

Inom samhällsbyggnadsverksamheten satsas det på en planarkitekt som är 50% avgiftsfinansierad och 
verksamheten skall göra en utredning om flytande bostäder. Va-enheten har ändrat taxan för 
dagvatten varpå budget tilldelas. 

Tilldelning för hyror som övergår från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen samt ett 
extra effektiviseringskrav på kommunstyrelsen som helhet. 

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är 
ännu ej beslutad. 

Driftbudget, tkr Ram    

Ram 2020 137 091    

Tilldelning 2,0% 2 742    

Effektivisering -1,3% -1 782    

Kapitalkostnader gata Infrastrukturproj 1 000    

Revisionen 150    

Budget dagvatten, gata 750    

Nordöleden -500    

Flexlinjen -2 900    

Ökad kostnad färdtjänst 600    

Hyra Kaprifolen och Solhagen 471    

Extra justering/effektivisering -1 000    

Planarkitekt 350    

Utredning flytande bostäder 150    

Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% -274    

Summa 136 847    

2.2 Centrala poster 

Samtliga delar under centrala poster har setts över. Både kostnader och intäkter beräknas öka jämfört 
med 2020. 

Netto ökar budgetbeloppet med 2,2 mkr. Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt ökar med 0,1 mkr. 
Borgensavgifter (intäkt från ÖFAB), försäkringar och medlemsavgifter förväntas öka med 0,1 mkr. 
Förändringen av semesterlöneskulden ligger kvar sedan fg år och beräknas till 2,0 mkr. 
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En utdelning från Öckerö fastighetsbolag AB med 5,0 mkr är budgeterat. 

Nytt beslut gällande bidrag till Sjöräddningen budgeteras med 0,05 mkr samt Hela människan (RIA) 
budgeteras med 0,3 mkr. 

Här finns även budget för kommundirektörens ledningsgrupps gemensamma satsning. Satsningen är 
ännu ej beslutad. 

Driftbudget, tkr Ram    

Beräknade pensionsutbetalningar inkl. löneskatt 
KPA 

18 955    

Försäkringar 1 000    

Medlemsavgifter inkl. bidrag 1 500    

Borgensavgifter -2 676    

Förändring semesterlöneskuld 2 000    

ÖFAB - utdelning -5 000    

Sjöräddningen 50    

Hela människan (RIA) 300    

Kommundirektörens ledningsgrupp 0,2% 1 515    

Summa 17 644    

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 

3.1 Investeringsbudget 

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 11 mkr. 

Avgiftsfinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 10 mkr. 

Investeringsbudget, tkr Ram    

Skattefinansierad verksamhet:     

KS/SB/Gata 9 000    

KS/SB/Övrigt 1 000    

KS/FoK/SoS+enheter 1 000    

     

Avgiftsfinansierad verksamhet:     

VA-enheten 9 000    

Kretsloppsenheten 1 000    

Summa 21 000    

(KS-enheter =kommundirektör, politisk organisation samt besöks- och näringsliv. FoK=fritid och 
kultur. SoS=styr och stöd= ekonomienheten, personalenheten, digitalisering- och kommunikation, 
kansli- och juridik) 

4 FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020 

Förvaltningarna skall uppdatera sina budget- och uppdragshandlingar och arbeta fram en detaljbudget 
enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall 2020-12-31 finnas tillgänglig i ekonomisystemet. 

I regeringens förslag till höstproposition flaggas det för ytterligare stora bidrag till kommuner och 
regioner. Information om detta kommer från SKR den 1 oktober. Därefter uppdateras budgeten med 
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den nya skatteprognosen och går vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för nytt beslut. 

Denna skrift kommer att uppdateras efter fullmäktiges beslut 26 november. 

5 EKONOMISKA STYRPRINCIPER 

KF § 17 

Ekonomiska styrprinciper för budget och uppdrag redovisningsår 2021 

Öckerö kommuns budget och uppdrag för år 2021 samt plan för år 2022-2025 är fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut 
om budget och uppdrag. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för 
budget, uppdrag, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen 
följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

1. Budget 
1.1 Drift 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en budget- och uppdragshandling som nämnden ska 
ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i september ska nämnderna: 

 Anpassa verksamheternas ramar och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut. 

Under hösten ska nämnderna göra en periodiserad detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet 
enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 31 dec. 

Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning. 

Förvaltningarna tar fram verksamhetsplan på förvaltningsnivå och uppdrag/verksamhetsplan för 
verksamhetsområden och enheter. 
 
1.1.1. Kapitalkostnader 
Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram. 

Undantag: 

1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, 
budgeterar kommunfullmäktige en post för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapitalkostnader 
för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår. 

2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat 
lokalprojekt, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för detta. 

1.1.2. Strategisk reserv 
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda kostnader. 
Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen. 
 
1.2 Investering 
 
Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom 
beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma 
investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt 
lokalstrategiplanen. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen eller enligt delegationsordning. 
 
Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en tidplan 
för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan. 
 
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering 
Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. 

Undantag: 
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 I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. 
Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. 

 I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering 
om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod 
(vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till 
driftredovisningen. 

 För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som 
driftkostnad. 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i förbrukning 
och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, skall 
tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 
 
1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt 
Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av 
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. 

Av begäran skall framgå: 

 Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. 

Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller. 
 
1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte 
För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring 
av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. 
Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för 
ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 
 
1.2.4 Inventering av anläggningsregistret 
Anläggningsregistret inventeras varje ojämnt år och förvaltningschef ansvarar för sin förvaltning. 

1.3 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och 
industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. 
Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. 

I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen 
och godkännas av kommunfullmäktige. 

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

2. Driftredovisning 

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är 
möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 31 aug och bokslut per 31 dec. 

3. Investeringsredovisning 

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i 
anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden 
efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 

Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige 
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan). 

Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning. 

Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt 
fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige. 
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3.1 Exploateringsredovisning 

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av 
ekonomienheten efter beslut i kommunstyrelsen. 

Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. 
Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i 
anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas 
lämnas i bokslut. 

4. Uppföljningar och utvärderingar under året 
Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 

4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, 
augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall 
innehålla följande information: 

 Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå (lägst 3 
positioner). 

 Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. 

 Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar 
till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 

 Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj och 
oktober. 

4. 2 Uppföljning av mål och mått 

Uppföljning av mål i budget- och uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och 
december. Efter december skall dessutom avstämning av mått redovisas. 

5. Nämndens ansvar 

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i 
september skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och 
begära tilläggsanslag. 

Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om 
budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om åtgärder och 
uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett 
separat ärende för godkännande i det fall budget- och uppdragshandlingen påverkas. 

Underskott som tjänstepersoner själva kan genomföra åtgärder för, skall räknas in i pågående 
prognos. Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet ska 
rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att åtgärda 
budgetavvikelser inom den egna verksamheten. För det som inte kan beslutas av tjänsteperson 
ansvarar verksamhetschef för att beslutsunderlag och rapport om avvikelser görs till förvaltningschef. 
Förvaltningschef ansvarar för att det som beslutas av den politiska ledningen blir verkställt. 

Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall 
hanteras, efter förslag från kommundirektören. 

Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med 
ekonomisk rapportering per augusti. 

6. Avgiftsfinansierade verksamheter 

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, 
finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och 
personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas 
separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga 
verksamheter. 
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6 UPPDRAG 

6.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen:  

6.2 Uppgift 

STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 

kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (%)  85  81 56 78 78 

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  95  100 84 91 78 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%)  100  85 88 91 83 
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STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?    45%  45% - 

Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man 
känner sig i kommunen    84%  84% - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)    8,2%  8,4% 8,6% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Totalindex    80    

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  45 44 44    
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Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)  31 32 28  28 37 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade 
föreningar 0-20 år  11 975   11 900 10 399 10 022 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

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

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

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

Totalt antal resor med buss till och från Göteborg 
(avrundat till tusental)    280  244 375 

Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)    33  29 41 

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

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

  87 87 82   

Andel (%) försålt av inköpt vatten    72%  65% 72% 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel 
(%)    54,7 34,5 52,4 44,4 

 

FRITID & KULTUR 

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hur många procent av fritidsgårdens besökare 
upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva 
tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

 
53%  52%  51% 51% 

Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte 
druckit sig berusade under året  87%  86%  87,3% 82,9% 
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Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och 
bemötande (index)  

91  90  91 92 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv  6  5,4  6 6 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård   157 238  239 247 

 

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  87  79  82 79 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  29  13  32 23 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, 
exklusive de två största företagen    

2 581 
mkr 

 
2 389 

mkr 
2 531 

mkr 

Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med 
omsättning över 10 miljoner kronor    4,85%   5,9% 

Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej 
privatboende)    9 400  15 500 12 173 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar    35 000  35 000 26 859 
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6.3 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt mål 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  83,5  84,4  81 82 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaro med fokus på korttidsfrånvaro 
- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  93,5  91,8  91,6 91,4 

Övergripande mål för mandatperioden 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Utveckla anställningsprocessens alla delar - från rekrytering till avslut 
- Kommunicera Öckerö kommun som arbetsgivare genom webb och sociala medier 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/organisationskultur 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  12  6,8  9,7 12,5 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  83,5  84,4  81 82 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Implementering av samverkansavtalet och utbildning i samverkan 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  93,5  91,8  91,6 91,4 
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Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex  83  80 80   

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Föräldrastöd 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  77  75 75 22 66 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 
(%) 

 85  59 63 67 67 

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  245  222  230 223 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Erbjuda möjlighet att välja alternativ till helpension 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  95  95 90 95 97 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)  94  89 87 91 88 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  86  80 82 75 84 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  88  76 80 82 84 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
maten, andel (%)  80  71 75 65 67 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
måltidsmiljö, andel (%)  80  69 69 61 70 
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Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- Tillgänglighet i kommunala lokaler 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - inflytande, andel 
(%)    100 78   

Brukarbedömning gruppbostad LSS - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%) 

   64 68   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, 
andel (%)    78 73   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)    83 76   

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel 
(%)    80 83   

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)    86 86   

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar (%)  70  55 35 71  

Andel mottagna av de anvisade enligt 
bosättningslagen (%)  100  100  100 100 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla platser för möten och aktiviteter för alla åldrar 
- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltning kring kulturaktiviteter för barn och unga  
- Utveckla och förbättra kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla digitala lösningar för publika evenemang 
- Paketera och marknadsföra Navet 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stödet till föreningar, till ett rättvist och tydligt föreningsstöd så att alla föreningar har goda 
förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade 
föreningar 0-20 år  11 975    10 399 11 895 

Antal besök Öckerö fritidsgård, kvällstid  7 200  5 830  6 805 6 857 

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka  50  46  46 46 
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Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  39    32 26 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  16,8  16,4 32,8 16,4 16,4 

Antal hushåll i Öckerö kommun  5 200  5 063  5 035 5 000 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 28    20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  87  81,8  84,6  

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal resor 290 + 291 (avrundat till tusental)    280  244 375 

Antal resor Björkö (avrundat till tusental)    33  29 41 

Antal resor Båttrafik (avrundat till tusental)    124  130 152 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö och minskad miljöpåverkan av närmiljön 
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- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  46    31 43 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 12 700  13 038  13 760 13 141 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  92     82 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom 
näringslivet  2 250    2 103  

Bor och arbetar i kommunen, antal  3 050    2 897 2 968 

Pendlar ut från kommunen, antal  3 390    3 459 3 479 

Andelen nöjda företagare ska öka 

Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora företag att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI  87  79 73 82 79 

Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat 
enligt Svenskt Näringslivs enkätdel, rankning  35  29 145 66 47 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  29  13  32 23 
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7 BILAGA 1. Fördjupad information om mått 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, andel 
(%) 

 KKiK Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel 
fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under 
en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare 
karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. 
Uppringning sker via kommunens växel.  
 
Mätperiod: Innevarande år (oktober-november). 
Källa: Undersökning av externt företag, Profitel. 

Andel som får svar på e-post inom 
en dag, andel (%) 

 KKiK Andel (%) av medborgarna som inom en arbetsdag får svar på en 
enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-
postadress. Tiden mäts sedan i från det att e-postfrågan har 
inkommit till dessa att ett svar skickats.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökning av externt företag. 

Antal öppetkvällar - Öckerö 
fritidsgård  

Eget Antal öppetkvällar per år på Öckerö fritidsgård. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen . 

Medborgarnas upplevelse av 
möjlighet till insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet? 

 SCB Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: 
"Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över 
kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din 
kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för 
invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och 
beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och 
inflytande kommer i din kommun?". 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Medborgarnas värdering av 
kommunen som plats att bo och leva 
i 

 SCB Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: 
"Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo 
och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 
en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är 
perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att 
din kommun kommer?".   
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Medborgarnas värdering av hur 
trygg och säker man känner sig i 
kommunen 

 SCB Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-
100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan 
vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och 
säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser 
du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?".  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Andel av kommunens invånare som 
är positiva till standarden på 
kommunens gator och vägar 

 ÖJ Nytt mått 2019.  
 
Beskrivning 
Andel som svarat positivt på en femgradig skala där två svar är 
positiva. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKR (Kritik på teknik). 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/kri
tikpateknik2019.30478.html 

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

 ÖJ Nytt mått 2019.  
 
Beskrivning 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel som svarat positivt på en femgradig skala där två svar är 
positiva. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKR (Kritik på teknik). 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/kri
tikpateknik2019.30478.html 

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

Eget Totalt antal resor med buss till och från Göteborg 
290 + 291 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Statistik från Västtrafik. 

Antal resor med buss på Björkö 
(avrundat till tusental)  

Eget Antal resor med buss på Björkö 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Statistik från Västtrafik. 

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

 ÖJ Nytt mått 2019.  
 
Beskrivning 
Andel som svarat positivt på en femgradig skala där två svar är 
positiva. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKR (Kritik på teknik). 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/kri
tikpateknik2019.30478.html 

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

 ÖJ Nytt mått 2019.  
 
Beskrivning 
Andel som svarat positivt på en femgradig skala där två svar är 
positiva. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKR (Kritik på teknik). 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/kri
tikpateknik2019.30478.html 

Andel (%) försålt av inköpt vatten 
 
Eget Försålt vatten dividerat med inköpt vatten. 

 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen beräkning. 

Andel miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar, andel (%) 

 KKiK Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt 
förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare 
miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 
januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen 
SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är 
registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. 
Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och landsting att 
komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra 
avvikelser. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 
 
Mätperiod: Innevarande år (per 1/11). 
Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

 KKiK Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till 
kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning 
av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och 
dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 
1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt 
möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i 
procent. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Undersökning av externt företag, Profitel 

Hur många procent av fritidsgårdens 
besökare upplever att de har 
inflytande, är delaktiga och själva tar 
ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

 
KEKS Index över enkätfrågor gällande inflytande, delaktighet och 

ansvarstagande hos fritidsgårdens besökare.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: KEKS mötesplatsenkät 

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

 ÖJ Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

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

 KKiK Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med 
kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska 
livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-
ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av 
för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad 
MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna 
inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i 
korthet. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Ekomatcentrum. 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 
år 

 
Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar. Måttet gäller 

föregående års verksamhet. 

Andel högstadieelever i Öckerö 
kommun som inte druckit sig 
berusade under året 

 
Eget Fråga i drogvaneundersökningen om man har druckit sig berusad 

någon gång under året. Drogvaneundersökningen vänder sig till alla 
elever årskurs 7-9.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kommunens drogvaneundersökning. 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse 
av trygghet och bemötande (index)  

KEKS Index utgörs av en sammanvägning av elva frågor i 
mötesplatsenkäten. 

Lån från kommunala bibliotek, 
antal/inv  

Eget Antal lån per invånare. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kolada N09801 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI 

 KKiK Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, 
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande 
kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller 
kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa 
avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Mått 33 i Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%)  

Eget Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

  Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. 
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den 
tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Omsättning för samtliga aktiebolag i 
Öckerö kommun, exklusive de två 
största företagen 

 
Eget Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning 

"ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun" 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: UC-Select 

Andel (procent) av företag i Öckerö 
kommun med omsättning över 10 
miljoner kronor 

 
Eget Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning 

"ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun". 
 
Urval: geografiskt Öckerö kommun 
Urval branscher: samtliga (SNI-koder) exklusive offentlig förvaltning 
och försvar 
Urval företagsformer: aktivebolag, enkla bolag, enskild 
näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag 
 
Omsättningen är baserad på kalenderårsomsättning 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: UC-Select 

Antal gästnätter på 
boendeanläggningar (ej 
privatboende) 

 SCB Antal gästnätter på boende-anläggningar (ej privatboende) 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i 
gästhamnar  

Eget Antal gästnätter i gästhamnar (inkl. ställplatser för husbilar) i Öckerö 
kommun 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat 

 ÖJ Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

arbeta eller studera efter 90 dagar 
(%) 

månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland 
de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som 
studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 
registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal förvärvsarbetande 
(dagbefolkning) inom näringslivet 

 SCB Dagbefolkning efter sektor och kommun. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB 

Antal resor 290 + 291 (avrundat till 
tusental)  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Västtrafik. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  SCB Antal småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra 
ägare än fysiska personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar, 
dividerat med totalt antal bostäder (hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 
registret över totalbefolkningen (RTB). 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej 
en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga 
personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – maten, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar 
mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – 
Totalt NKI 

 KKiK Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, 
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande 
kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller 
kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa 
avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Mått 33 i Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL. 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

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

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 
år 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik. 

Andel elever som anger att de vuxna 
på skolan reagerar om de får reda 
att en elev blivit kränkt, åk 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Andel mottagna av de anvisade 
enligt bosättningslagen (%)  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Antal besök Öckerö fritidsgård, 
kvällstid  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Antal hushåll i Öckerö kommun  SCB Antal hushåll.  
 
Mätperiod:  31/12 år T (innevarande år). 
Källa: SCB. 

Antal resor Björkö (avrundat till 
tusental)  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Västtrafik. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Bor och arbetar i kommunen, antal  SCB Antal som bor och arbetar i kommunen (förvärvsarbetande 
nattbefolkning). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

  Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är 
ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i 
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" 
är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – måltidsmiljö, andel 
(%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna 
som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Drogvaneundersökningen. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Kommunens förmåga att skapa ett 
gott företagsklimat enligt Svenskt 
Näringslivs enkätdel, rankning 

 
Eget Kommunrankning (1-290) av företagarnas sammanfattande omdöme 

av företagsklimatet i kommunen. Det som redovisas är enkätdelen 
av Svenskt Näringslivs undersökning där företagare tillfrågas om sin 
syn på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik 

Allmänt välbefinnande hos elever i 
åk 7–9, index  

Eget Sammanvägt index från drogvaneundersökningens fråga "Hur mår 
du rent allmänt?" 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundresökningen. 

Antal resor Båttrafik (avrundat till 
tusental)  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet 
Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Företagsklimat enligt Svenskt 
Näringsliv, rankning  

Eget Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. 
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den 
tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.  
 
Period: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv. 

Pendlar ut från kommunen, antal  SCB Antal utpendlande (personer som bor i kommunen och 
förvärvsarbetar i en annan kommun) förvärvsarbetande i kommunen, 
antal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik. 

Öppethållande huvudbiblioteket, 
timmar/vecka 

 ÖJ Öppethållande i antal timmar/vecka vid kommunens huvudbibliotek. 
Avser en genomsnittsvecka vintertid. Inklusive meröppet och timmar 
med reducerad service. Avser endast folkbibliotek.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kungliga biblioteket. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod´: 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. 
Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invånare 7-
15 år, (%) 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller 
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kulturskolerådet samt SCB. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ ntal personer med boendestöd SoL som har svarat Alla på frågan 
Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

 



Öckerö kommun

Budget 2021 - Höstprocess

Tilldelning Justering 1 2 3 4 5 6 6 7

2,0% -1,3%

Rambudget 

2020

Justeringar 

och fördeln

Årlig 

tilldelning

Justering av 

tilldelning

Fördelning 

nya projekt

Bud 2021 KF 

sep Förändr

Bud 2021 KF 

nov

Kommunstyrelsen 137 091 0 2 742 -2 056 0 136 847 -143 136 704
Ram enheter 2,0% -1,3% 50 348 1 014 1 027 -668 0 51 722 0 51 722
Ram vht Fritid och kultur 2,0% -1,3% 25 085 -1 014 481 -313 0 24 240 0 24 240
Ram vht SB skattefin 2,0% -1,3% 61 657 0 1 233 -802 0 62 089 0 62 089
Kapitalkostnader gata infrastrukturprojekt 0 0 0 0 0 1 000 -143 857
Ram vht SB avg.fin 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisionens budget 2021 0 0 0 0 0 150 0 150
Budget dagvatten, gata 0 0 0 0 0 750 0 750
Nordöleden 0 0 0 0 0 -500 0 -500
Flexlinjen 0 0 0 0 0 -2 900 0 -2 900
RIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Ökad kostnad färdtjänst 0 0 0 0 0 600 0 600
Hyra Kaprifolen 0 0 0 0 0 131 0 131
Hyra Solhagen 0 0 0 0 0 340 0 340
Extra justering/effektivisering 0 0 0 0 0 -1 000 0 -1 000
Planarkitekt 50% skattefinansiering 0 0 0 0 0 350 350
Utredning flytande bostäder 0 0 0 0 0 150 150
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% 0 0 0 -274 0 -274 0 -274

Bygg- och miljönämnd 835 0 17 -13 0 839 0 839
Ram 835 0 0 0 0 835 0 835
Årlig tilldelning 2,0% 0 0 17 0 0 17 0 17
Justering av årlig tilldelning -1,3% 0 0 0 -11 0 -11 0 -11
Kommundir ledngrp förslag -0,2% 0 0 0 -2 0 -2 0 -2



Barn- och utbildningsnämnd 328 194 0 3 401 -4 923 5 237 332 909 0 332 909
Ram 328 194 0 0 0 0 328 194 0 328 194
Årlig tilldelning 2,0% 0 0 6 564 0 0 6 564 0 6 564
Justering av årlig tilldelning -1,3% 0 0 -4 267 0 -4 267 0 -4 267
Målgruppsförändringar 0 0 -3 163 0 0 -3 163 0 -3 163
Extra tilldelning små skolor 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
Björkö skola ny hyra 0 0 0 0 8 003 8 003 0 8 003
Björkö skola avgående hyror 0 0 0 0 -3 387 -3 387 0 -3 387
Hedens förskola augusti 0 0 0 0 888 888 0 888
Avgående Kaprifolen augusti 0 0 0 0 -266 -266 0 -266
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% 0 0 0 -656 0 -656 0 -656

Socialnämnd 291 306 0 9 879 -4 370 7 239 305 915 0 305 915
Ram 291 306 0 0 0 0 291 306 0 291 306
Årlig tilldelning 2,0% 0 0 5 826 0 0 5 826 0 5 826
Justering av årlig tilldelning -1,3% 0 0 0 -3 787 0 -3 787 0 -3 787
Målgruppsförändringar 0 0 4 053 0 0 4 053 0 4 053
Hyra LSS Hult april 0 0 0 0 1 418 1 418 0 1 418
Drift LSS Hult april 0 0 0 0 5 821 5 821 0 5 821
Moduler nyanlända, ej ramhöjande 0 0 0 0 0 1 160 0 1 160
Feriearbete 0 0 0 0 0 300 0 300
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% 0 0 0 -583 0 -583 0 -583
Kapitalkostnader nya projekt 0 0 0 0 0 400 0 400

Centrala poster 15 157 0 955 1 232 0 17 644 0 17 644
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 18 000 0 955 0 0 18 955 0 18 955
Försäkringar 840 0 0 160 0 1 000 0 1 000
Medlemsagvifter inkl bidrag 1 440 0 0 60 0 1 500 0 1 500
Borgensavgifter -2 546 0 0 -130 0 -2 676 0 -2 676
Förändring semesterlöneskuld 2 000 0 0 0 0 2 000 0 2 000
ÖFAB - Utdelning -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 -5 000
Prel förändring PO 373 0 0 -373 0 0 0 0
Kommundirektörens ledningsgrupp 0,2% 1 515 1 515 1 515
RIA ramhöjande 300 300
Sjöräddningen ramhöjande 50 0 0 0 0 50 0 50

Fördelningsposter ramhöjande 213 0 0 -213 0 0 0 0



8 100 6 000 500 0 -13 100 1 500 0 1 500

Nettokostnader 780 896 6 000 17 494 -10 342 795 654 -143 795 511

Beräknade avskrivn. o internränta -31 019 -3 008 -34 027 -293 -34 320

Beräknade intern intäkt avskr o ränta 2 072 148 2 220 21 2 241

Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr. -751,9 -763,8 0,0 -763,4
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr 1,3 0,3 1,6 0,0 1,6
Beräknade avskrivningar -26,0 -3,3 -29,3 -0,4 -29,7
Nettokostnad -776,6 -791,6 -791,5
Skattenetto 784,7 22,2 806,9 8,3 815,2
Välfärdstjänster, prel statsbidrag 2,0 0,0 0,0 0,0
Finansnetto -1,6 -1,4 -3,0 1,2 -1,8
Beräknat resultat 8,4 12,3 21,9

Kommunens strategiska reserv



5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025

Extern Resultaträkning 0,7% 0,5% 1,3% 1,5% 1,5%

1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2019

Bud 

2020
Bud 2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

VHT nettokostnader före avskrivningar -703,8 -699,0 -709,7 -717,7 -730,9 -747,3 -765,5

Pensionskostnader inkl. löneskatt -39,3 -52,8 -51,2 -51,9 -57,5 -60,4 -63,0

Avskrivningar -23,0 -26,0 -29,7 -30,0 -31,0 -32,0 -33,0

Målgruppsförändringar -7,0 1,2 -0,9 -5,8 -6,4 -7,8 -10,3

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -773,1 -776,6 -791,5 -805,4 -825,8 -847,6 -871,8

Välfärdstjänster - statsbidrag 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattenetto * 773,0 784,7 815,2 825,2 837,2 857,4 880,9

Finansnetto 2,0 -1,6 -1,8 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Ny strategisk reserv -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Digitaliseringssatsning 2021 -1,0 -1,0 -1,0

ÅRETS RESULTAT 4,5 8,4 21,9 14,9 6,5 5,8 5,1

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 21,8 30,8 27,00 28,0 28,5 29,5 31,5

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2019-2020 3,4 9,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 27,8 11,3 10,00 11,0 12,5 12,5 12,5

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2019-2020 1,1 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 0,00 5,0 5,0 5,0 5,0

Skattesats 21,21 21,21 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71

Upplåning 25,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

* SKR cirkulär 20:8, 200217 - Skattenetto egen 

befolkn.beräkn.

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2019-12-31

Planerad befolkningsmängd 1/11 föregående år: 12905 12939 12963 12983 13039 13098



Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2021    
 
    

Tidpunkt Aktivitet och dokument 

 Vårprocess 

december KS fastställer ”Budgetanvisning för år 2022”. 

februari Bokslutsberedning: Dialog mellan nämndsordförande/förvaltningschef och 
kommunstyrelse angående 2020 års verksamhet och ekonomi. 
Måluppfyllelse: Starka sidor, svaga sidor – ur ett brukarperspektiv. 

februari Strategidagar - dialog mellan tjänstemän och politiker där årsbokslut, nu-
läge, framtid är utgångspunkten. Konferens 1,5-2 dgr. 

mars KS - Beslut om planeringsförutsättningar med 5-årsperspektiv utifrån för-
slag från politiken. Information om verksamhetsplan för kommunen. 

mars-maj Utifrån beslutade planeringsförutsättningar tar nämnd och förvaltning fram 
förslag på förändringar i budget och uppdrag. Skapar utrymmen för egna 
satsningar. Information och diskussion i nämnd i april. Beslut i nämnd i 
maj. 

april Bokslutsmöte för år 2020 i kommunfullmäktige. 

maj Kommundirektörens ledningsgrupp sammanställer förslag från nämn-
der/förvaltningar till förslag på budget- och uppdragshandling. 

maj-juni Dialog – tjänstemän och politik. Presentation av eventuella förändringar uti-
från strategidagarna. Information om nämndernas förslag till budget och 
uppdrag. Politiken får möjlighet att ställa frågor till tjänstemän. 

juni Budgetdialog – information och dialog på KS – presentation av kommundi-
rektörens ledningsgrupps förslag. 

juni-aug Övervägande och bearbetning - Partigrupper diskuterar förslag och presen-
terar ett förslag på budget- och uppdragshandling. 

augusti KS – beslutar förslag om budget- och uppdragshandling för år 2022 och 
plan  2023-2026. 

september Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2022 och plan 2023-2026 
samt finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

 Höstprocess 

oktober KS - budgetberedning – konferens/höstuppföljning – avstämning av bl.a. 
skattenetto m.m. 

oktober Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. 

december Verksamhetsplan – information till nämnd.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk, Annica Nykvist 
Ärende: Renhållningstaxa 2021 
Diarienummer: 161/20  

 

Renhållningstaxa 2021 
 
Förslag till beslut 
Renhållningstaxan 2021 för Öckerö kommun höjs med 4,5 %. 
 
Ärendet  
Taxehöjningen är föranledd av ökade behandlingskostnader samt kostnader för 
förbränningsskatt.   
 
Ökade behandlingskostnader är en direkt effekt av fallande elpriser i Renova AB:s   
fjärrvärmeavtal med Göteborgs energi.  
 
Regeringen har fattat ett beslut att införa en etappvis höjning på förbränning av 
avfall. 2021 höjs skatten med 25kr/ton till totalt 100 kr/ton och 2022 höjs skatten 
ytterligare 25 kr/ton till 125 kr/ton.   
 
 
Ekonomi 
Den totala kostnadsökningen 2021 är beräknad till 706 t kr och behöver finansieras 
via en höjning av taxan.  För det enskilda hushållet med ett normalabonnemang 
innebär detta en höjning med 136,25 kr inklusive moms/år. 
 
Övriga förändringar i taxan är en höjning av hämtningsavgiften då avfallet hämtas 
mer än tre gånger per vecka samt kostnaden för avfallskärl till verksamheter som 
höjs med anledning av ny upphandling som gjorts av SKR.  
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 



 
 

 

Detta ärende bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån barnperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Slutgiltigt beslut skall tas av kommunfullmäktige 
 
 
Bedömning 
Behandlingskostnaden för det omhändertagna avfallet påverkas till en stor del av 
hur mycket bolaget får i ersättning av Göteborgs energi för den värmeenergi som 
produceras på Sävenäs förbränningsanläggning. Låg ersättning från Göteborgs 
Energi ger en direkt påverkan på behandlingspriset. Dessutom har de senaste årens 
milda vintrar medfört en lägre efterfrågan och därmed ett lägre energipris.  
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 
 
 
Bilagor 
 
Renhållningstaxa för Öckerö kommun 
 
 
Underskrift                                                                           
 
 
 
Johannes Wallgren                                                                      Anna D Brocker 
         
Samhällsbyggnadschef                                                                Kommundirektör 
    
 
Datum                                                                                             Datum  
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R e n h å l l n i n g s t a x a  f ö r  Ö c k e r ö  k o m m u n  2 0 2 0     

        
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 utställt mot fastighetsinnehavaren 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.  
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Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar. 
 
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. 
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Avfallstaxa 2021 
 
Året-runt-abonnemang 
 
Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

En- och tvåfamiljshus, avgift per 
hushåll/lägenhet  
 

 
1 252,50 kr 

 
1 002 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 1 910 kr 1 528 kr 

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

26 + 26 1 910 kr 1 528 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 272 kr 2 617,5 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                             250 kr      200 kr 
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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        875 kr                                 700 kr    
240 liters kärl                             1 125 kr                              900 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 1 252,50 kr 1 002 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 + 12 882 kr 705,50 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 1 508,75 kr 1 207 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        250 kr     200 kr 
 
Latrinkärl, per hämtning     4 500 kr                       3 600 kr 
 
Farligt avfall per hämtningstillfälle        500 kr     400 kr 
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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         875 kr                               700 kr    
240 liters kärl                             1 125 kr                              900 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  
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Flerbostadshus, avgift per hushåll/lägenhet 1 252,50 kr 1 002 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 1 910 kr 1 528 kr 

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

26 + 26 1 910 kr 1 528 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 272 kr 2 617,50 kr 

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

26 + 26 7 640 kr 6 112 kr 

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

52 + 52** 15 282 kr 12 225,50 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 
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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       250 kr    200 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         875 kr                               700 kr    
240 liters kärl                             1 125 kr                              900 kr    
660 liters kärl      3 125 kr                           2 500 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.                           
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Verksamheter, avgift per behållare för 
restavfall vid hämtning varannan vecka  

 
1 252,50 kr 

 
1 002 kr 

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

 
1 252,50 kr 

 
1 002 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 1 910 kr 1 528 kr 

140 liters kärl för restavfall  
och 140 liters kärl för 
matavfall hämtning <3 
ggr/vecka  

52 + 52** 1 910 kr 1 528 kr 

140 liters kärl för restavfall och  
140 liters kärl för matavfall 
hämtning >4 ggr/vecka 

52 + 52**/*** 2 865 kr 2 292 kr 

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

26 + 26  1 910 kr 1 528 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning <3 
ggr/vecka 

52 + 52** 1 910 kr 1 528 kr 

190 liters kärl* för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall hämtning >4 
ggr/vecka 

52 + 52**/*** 2 865 kr 2 292 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 272 kr 2 617,50 kr 
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240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall hämtning <3 
ggr/vecka 

52 + 52** 3 272 kr 2 617,50 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning >4 
ggr/vecka 

52 + 52**/*** 4 908 kr 3 926,50 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning <3 
ggr/vecka 

52 + 52** 8 998,75 kr 7 199 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning >4 
ggr/vecka 

52 + 52**/*** 
 

13 498 kr 10 798,50 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 max 3 
hämtningar per vecka. 
*** från och med 4:e hämtningen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar 
per vecka och tillfälle.  
 
 
 
 
 
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 + 12 882 kr 705,50 kr 

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall  
hämtning <3 ggr/vecka 

24 + 24** 882 kr 705,50 kr 

140 liters kärl för restavfall och  
140 liters kärl för matavfall 
hämtning >4 ggr/vecka 

24 + 24**/*** 1 323 kr 1 058,50 kr 

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

12 + 12 882 kr 705,50 kr 
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190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning <3 
ggr/vecka 

24 + 24** 882 kr 705,50 kr 

190 liters kärl för restavfall och  
190 liters kärl för matavfall 
hämtning >4 ggr/vecka 

24 + 24**/*** 1 323 kr 1 058,50 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 1 508,75 kr 1 207 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning <3 
ggr/vecka 

24 + 24** 1 508,75 kr 1 207 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 240 liters kärl för 
matavfall hämtning >4 
ggr/vecka 

24 + 24**/*** 2 263 kr 1 810,50 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall  hämtning <3 
ggr/vecka 

24 + 24** 4 148,75 kr 3 319 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 660 liters kärl för 
matavfall hämtning >4 
ggr/vecka 

24 + 24**/*** 6 223 kr 4 978,50 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 max 3 
hämtningar per vecka. 
*** från och med 4:e hämtningen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar 
per vecka och tillfälle.  
 
 
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. 
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Extra tjänster 
 
Löst hushållsavfall, per kbm        200 kr     160 kr 
 
     

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         875 kr                               700 kr    
240 liters kärl                             1 125 kr                              900 kr    
660 liters kärl      3 125 kr                           2 500 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. 
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Öckerö 2020-09-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

 Bygg- och miljönämnden 
 

Handläggare: Theres Benito 
Ärende: Administrativt ärende 
Diarienummer: 2020-372   

 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt 
bifogat förslag till taxa. 

2. att taxan börjar gälla från 2021-01-01 
 

Ärendet (sammanfattning) 
Den 14 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (EU) 2017/625 i kraft. Den ersatte den tidigare gällande 
kontrollförordningen (EG) 882/2004. För att säkerställa att Bygg- och 
miljönämnden fortsatt har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll behöver 
taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen. 
 
Beredning 
Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersatte den 14 december 
2019 reglerna i kontrollförordning (EG) 882/2004. Detta innebär att de fastställda 
kommunala dokument som gäller livsmedelstaxor behöver ändras då de innehåller 
hänvisningar till den tidigare kontrollförordningen (EG) 882/2004. Den nya 
kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp bl.a. offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet och tidigare begrepp såsom extra offentlig kontroll har 
försvunnit. 

Fler regelverk som berör kontrollen är under förändring vilket innebär att taxan 
antagligen kommer behöva tas upp igen inom en snar framtid. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram underlag för kommunernas 
anpassning till den nya kontrollförordningen. Med dessa ändringar kan kommunerna 
ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas 
av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll. Fler regelverk som berör kontrollen 
är under förändring. När proposition om kompletterande bestämmelser till EU:s nya 
kontrollförordning (däribland livsmedelslagen) är behandlad av riksdagen och är 
beslutad kommer SKR utarbeta ett nytt underlag. 
  
Ekonomi 
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Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Öckerö kommun. 
 
Det blir inte heller några förändringar pga. den nya taxan för livsmedelsföretagarna i 
kommunen då timavgifterna fortsatt är de samma. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder 
Ärendet bedöms inte innebära några konsekvenser ur jämställdhetsperspektiv eller 
andra diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några konsekvenser ur barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige. 
 
Expediering av beslut 
Plan- bygg- och miljöenheten, Andreas Beutler 
Ekonomienheten, Irene Berg 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
 
 
Andreas Beutler 
Plan-, bygg- och miljöchef



___________________________________ 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003.

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
Träder i kraft 2021-01-01 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Öckerö kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ur kran till konsument,1 och  

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Bygg- och 
miljönämnden efter handläggning. 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1464 kronor per timme 
kontrolltid för årlig offentligt kontroll och 1374 kronor per timme kontrolltid för 
uppföljande kontroll och utredning av klagomål.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Bygg- och miljönämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 
12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets 
början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad  
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upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys 
av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Bygg- och miljönämnden i ett 
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, 
inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i 
tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden 
nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Öckerö kommun genom dess 
Bygg- och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller faktura. 

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till Länsstyrelsen. 

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). 

Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av 
riskmodulen (tabell 1) och av informationsmodulen (tabell 2), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3). 

Tabell 1. Riskmodulen 

Riskklass Kontrolltid (timmar) 

1 26 

2 20 

3 14 

4 10 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 
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Tabell 2. Informationsmodulen 

Orsak till kontroll –  

behov vid anläggningen 

Verksamhetens storlek Kontrolltid (timmar) 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 24 

a – mycket stor 
b - stor 

8 

c - mellan 
d - liten 

6 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

e – mycket liten (I) 
f – mycket liten (II) 
g – ytterst liten 

2 

a – mycket stor 
b - stor 

4 

c - mellan 
d - liten 

3 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

e – mycket liten (I) 
f – mycket liten (II) 
g – ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte livsmedel 

Oberoende 1 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte 

Oberoende 0 

 

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1,0 1,5 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 2 
   
   
BMN § 94 Dnr 2020-372  
   

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Den 14 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (EU) 2017/625 i kraft. Den ersatte den tidigare gällande kontroll-
förordningen (EG) 882/2004. För att säkerställa att bygg- och miljönämnden fort-
satt har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll behöver taxebestämmel-
serna anpassas till den nya EU-förordningen. 
 
 
Bilagor  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige  
1. att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bifo-

gat förslag till taxa.  
2. att taxan börjar gälla från och med 2021-01-01  
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1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Här ska formuleras en text anpassad till nämnderna avseende hur vi uppnår nämndens ekonomiska 
mål. 

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 

2.1 Socialnämnd (SN) 
Driftbudget, tkr Ram    

Ram 2020 291 306    

Tilldelning 2 % 5 826    

Effektivisering 1,3% -3 787    

Målgruppsförändring 4 053    

Tilldelning LSS Hult hyra 1 418    

Tilldelning LSS Hult drift 5 821    

Kapitalkostnader nya projekt 400    

Moduler nyanlända, ej ramhöjande 1 160    

Feriearbete 300    

Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% -583    

Summa 305 915    

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 

3.1 Investeringsbudget 
Investeringsbudget, tkr Ram    

Ram 2021 500    

Summa 500    

4 FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020 
Förvaltningarna skall uppdatera sina budget- och uppdragshandlingar och arbeta fram en detaljbudget 
enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall 2020-12-31 finnas tillgänglig i ekonomisystemet. 

I regeringens förslag till höstproposition flaggas det för ytterligare stora bidrag till kommuner och 
regioner. Information om detta kommer från SKR den 1 oktober. Därefter uppdateras budgeten med 
den nya skatteprognosen och går vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för nytt beslut. 

Denna skrift kommer att uppdateras efter fullmäktiges beslut 26 november. 

5 EKONOMISKA STYRPRINCIPER 
KF § 17 

Ekonomiska styrprinciper för budget och uppdrag redovisningsår 2021 

Öckerö kommuns budget och uppdrag för år 2021 samt plan för år 2022-2025 är fastställd av 
kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut 
om budget och uppdrag. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för 
budget, uppdrag, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen 
följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

1. Budget 
1.1 Drift 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en budget- och uppdragshandling som nämnden ska 
ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i september ska nämnderna: 

• Anpassa verksamheternas ramar och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut. 

Under hösten ska nämnderna göra en periodiserad detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet 
enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 31 dec. 

Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning. 

Förvaltningarna tar fram verksamhetsplan på förvaltningsnivå och uppdrag/verksamhetsplan för 
verksamhetsområden och enheter. 
 
1.1.1. Kapitalkostnader 
Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram. 

Undantag: 

1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, 
budgeterar kommunfullmäktige en post för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapitalkostnader 
för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår. 

2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat 
lokalprojekt, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för detta. 

1.1.2. Strategisk reserv 
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda kostnader. 
Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen. 
 
1.2 Investering 
 
Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom 
beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma 
investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt 
lokalstrategiplanen. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen eller enligt delegationsordning. 
 
Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en tidplan 
för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan. 
 
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering 
Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. 

Undantag: 

• I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. 
Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. 

• I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering 
om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod 
(vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till 
driftredovisningen. 

• För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som 
driftkostnad. 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i förbrukning 
och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, skall 
tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 
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1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt 
Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av 
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. 

Av begäran skall framgå: 

• Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. 

Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller. 
 
1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte 
För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring 
av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. 
Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för 
ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 
 
1.2.4 Inventering av anläggningsregistret 
Anläggningsregistret inventeras varje ojämnt år och förvaltningschef ansvarar för sin förvaltning. 

1.3 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och 
industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. 
Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. 

I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen 
och godkännas av kommunfullmäktige. 

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

2. Driftredovisning 

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är 
möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 31 aug och bokslut per 31 dec. 

3. Investeringsredovisning 

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i 
anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden 
efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 

Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige 
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan). 

Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning. 

Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt 
fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige. 

3.1 Exploateringsredovisning 

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av 
ekonomienheten efter beslut i kommunstyrelsen. 

Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. 
Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i 
anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas 
lämnas i bokslut. 

4. Uppföljningar och utvärderingar under året 
Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 

4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, 
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augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall 
innehålla följande information: 

• Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå (lägst 3 
positioner). 

• Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. 
• Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar 

till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 
• Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj och 

oktober. 

4. 2 Uppföljning av mål och mått 

Uppföljning av mål i budget- och uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och 
december. Efter december skall dessutom avstämning av mått redovisas. 

5. Nämndens ansvar 

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i 
september skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och 
begära tilläggsanslag. 

Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om 
budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om åtgärder och 
uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett 
separat ärende för godkännande i det fall budget- och uppdragshandlingen påverkas. 

Underskott som tjänstepersoner själva kan genomföra åtgärder för, skall räknas in i pågående 
prognos. Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet ska 
rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att åtgärda 
budgetavvikelser inom den egna verksamheten. För det som inte kan beslutas av tjänsteperson 
ansvarar verksamhetschef för att beslutsunderlag och rapport om avvikelser görs till förvaltningschef. 
Förvaltningschef ansvarar för att det som beslutas av den politiska ledningen blir verkställt. 

Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall 
hanteras, efter förslag från kommundirektören. 

Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med 
ekonomisk rapportering per augusti. 

6. Avgiftsfinansierade verksamheter 

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, 
finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och 
personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas 
separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga 
verksamheter. 
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6 UPPDRAG 

6.1 Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 

6.2 Uppgift 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSSTÖD 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING 

STATISTIKMÅTT 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 
14 dagar på beslut inom försörjningsstöd    40%  61% 58% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 
21+ 

   47 st  43 st 119 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år    112 st  123 st 97 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på 
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter    11 min  10,1 

min 
9,5 
min 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar    10 st  11 st  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%)    80  75 84 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat 
och måltidsmiljö, andel %    55  51 55 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%)    95  95 97 
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Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare    1 200 
938  939 78

2 
843 84

2 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare    358 11
3  342 42

0 
375 62

3 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)    2,2  -1,4 1,9 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)    10,3  12,9 7,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare    1 268 
517  1 223 

581 
1 228 

200 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet 
kr/brukare    406 75

7  411 40
5 

409 22
2 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invåndare    3 170  3 130 3 076 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg 
(%)    16,9  1,9 12,8 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare    816  828 760 

Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, 
andel %    25,6  19,7 10,5 

Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %    35  42 40 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal    179  181 160 

Antal hemtjänsttimmar (utförda)    84 189  86 416 77 879 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar (%)  70  55 35 71  

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av 
befolkningen    2,2  1,8 1,9 

Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i 
kommunen efter etableringsperiodens slut        

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.    2,2  2,1 2,4 
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6.3 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt mål 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet 
"Heltidsresan" 
-Införa resurspool inom funktionshinder 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Genomföra heltidsresan 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60% 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

Övergripande mål för mandatperioden 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  12  6,8  9,7 12,5 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  83,5  84,4  81 82 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022) 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  93,5  91,8  91,6 91,4 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex  83  80 80   

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 
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Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  77  75 75 22 66 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  95  95 90 95 97 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)  94  89 87 91 88 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  86  80 82 75 84 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  88  76 80 82 84 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
maten, andel (%)  80  71 75 65 67 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
måltidsmiljö, andel (%)  80  69 69 61 70 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
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personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - inflytande, andel 
(%)    100 78   

Brukarbedömning gruppbostad LSS - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)    64 68   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, 
andel (%)    78 73   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)    83 76   

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel 
(%)    80 83   

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)    86 86   

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar (%)  70  55 35 71  

Andel mottagna av de anvisade enligt 
bosättningslagen (%)  100  100  100 100 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 28    20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  87  81,8  84,6  

Kommunens miljöpåverkan ska minska (2021 eller framåt) 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
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Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  46    31 43 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 12 700  13 038  13 760 13 141 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  92     82 

 

7 BILAGA 1. Fördjupad information om mått 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel vuxna biståndsmottagare som 
väntat längre än 14 dagar på beslut 
inom försörjningsstöd 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel som väntat mer än 14 dagar från första 
kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att 
beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses 
muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. 
Allmänna förfrågningar exkluderas. 
 
Mätperiod: Innevarande år (första halvåret) 
Källa: Kolada/Egen undersökning i kommunen. 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med 
missbruksproblem 21+ 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
vuxna med missbruksproblem 21+ år. 
 
Mätperiod är första halvåret. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-
20 år 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 
Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Responstid (tid från 112-samtal till 
första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter 

 ÖJ Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid 
avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att 
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast 
insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. 
Mätperioden avser juni T-1 till juni T där värdet ligger på år T. 
Indikatorn är ett medianvärde i minuter. 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Öppna jämförelser - SOS alarm 

Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Medelvärde, antal olika personal som en 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de 
personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av 
hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och 
matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. 
Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det 
egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur 
mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

 KKiK Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) (U23471) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 
boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 
dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. 
Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012. Ingår i i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: 
Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och 
äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel % 

 ÖJ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och 
måltidsmiljö, andel (%) (U23415) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel äldre som svarat positivt på de två frågorna: 
Hur brukar maten smaka? Svarsalternativen mycket bra eller ganska 
bra. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig 
stund på dagen? Svarsalternativen ja, alltid eller oftast. Källa: Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

 KKiK Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 
(U21468) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som 
uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 
dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt 
boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

 KPB Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (N23009) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat 
med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda 
boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt 
boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens 
individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från 
Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från 
Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 

 KPB Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (N21819) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med 
antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. 
Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett 
månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, 
minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej 
jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21010. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 
(%) 

 KKiK Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för 
äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ 
år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, 
restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat 
och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)  KKiK Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28013) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i 
familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 
LSS. 

Kostnad funktionsnedsättning LSS 
boende, kr/brukare 

 KPB Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28013) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i 
familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 
LSS. 

Kostnad funktionsnedsättning LSS 
daglig verksamhet kr/brukare 

 KPB Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare 
(N28015) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och 
lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig 
verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 

Kostnad individ- och familjeomsorg, 
kr/invåndare 

 KPB Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, 
inkl.familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, 
barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt 
familjerätt och familjerådgivning. 

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg (%) 

 KKiK Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för 
individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, 
andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel 
boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen 
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för 
ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver 
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Nettokostnad räddningstjänst, 
kr/invånare 

 KKiK Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (N07041) 
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, 
dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser 
insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, 
skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi. 

Köp av verksamhet, 
funktionsnedsättning SoL 0-64 år, 
andel % 

 SCB Köp av verksamhet, funktionsneds SoL 0-64 år, andel % (N25027) 
Köp av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
totalt, tkr dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för insatser till personer 
med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB), tkr. 

Köp av individ- och familjeomsorg 
totalt, andel % 

 SCB Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) (N30800) 
Köp av verksamhet individ och familjeomsorg , dividerat med 
bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för individ och familjeomsorg. Avser köp av 
sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyres. 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt 
boende, antal 

 ÖJ Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal (N21822) 
Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter 
om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av 
antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 
månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, 
tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21807. Avser samtlig regi. Källa: 
Socialstyrelsen. 

Antal hemtjänsttimmar (utförda) 
 
Eget Antal utförda hemtjänsttimmar 

Andel som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar 
(%) 

 ÖJ Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland 
de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som 
studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, 
andel (%) av befolkningen 

 SCB Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i 
program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i 
kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från 
mars månad år T.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 

Andel (%) nyanlända personer som 
stannar kvar i kommunen efter 
etableringsperiodens slut 

 
Eget Måttet visar andelen av nyanlända personer som bor kvar i 

kommunen vid avslut av etableringsuppdraget. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

 SCB Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i 
åldern 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik 
från mars månad år T.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar 
(%) 

 ÖJ Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland 
de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som 
studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 
registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej 
en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga 
personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – maten, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar 
mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

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

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Andel mottagna av de anvisade 
enligt bosättningslagen (%)  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

  Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är 
ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i 
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" 
är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – måltidsmiljö, andel 
(%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna 
som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Drogvaneundersökningen. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet 
Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod´: 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. 
Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ ntal personer med boendestöd SoL som har svarat Alla på frågan 
Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
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Mått  Måttyp Beskrivning 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

 



 2020-11-11 
 

1 
 

Budget- och uppdragshandling 

Bygg- och miljönämnden 
2021 
  



 2020-11-11 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ...................................................................................................3 

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET ................................................................................................3 
2.1 Bygg- och miljönämnd (BMN)........................................................................................................................ 3 

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET ................................................................................3 
3.1 Investeringsbudget ........................................................................................................................................ 3 

4 FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020 ...................................................................................4 

5 EKONOMISKA STYRPRINCIPER ......................................................................................................4 

6 UPPDRAG ...........................................................................................................................................7 
6.1 Syfte .............................................................................................................................................................. 7 
6.2 Uppgift ........................................................................................................................................................... 7 
6.3 Mål och satsningar ........................................................................................................................................ 8 

7 BILAGA 1. Fördjupad information om mått .........................................................................................9 

 

  



 2020-11-11 
 

3 
 

1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Här ska formuleras en text anpassad till nämnderna avseende hur vi uppnår nämndens ekonomiska 
mål. 

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 
Budgetförutsättningar Driftbudget 

Budgeten kommer från politiska partiers förslag och beslutades i Kommunfullmäktige 2020-09-10 för 
budgetår 2021 samt planår 2022-2025. 

Budgeten bygger på föregående års ram och en beräkning av målgruppsförändringar inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Beräkningen görs av officiell statistik gällande 
befolkningsförändring (publicerad 2019-12-31) och kostnader per verksamhetsområde (SCB:s 
räkenskapssammandrag 2018-12-31). De verksamheter som omfattas är förskola, grundskola, 
fritidshem, gymnasieskola samt äldreomsorg. Tillsammans med politikens uppräkning (%) av 
nämnderna utgör detta utgångspunkten för kommunfullmäktiges resursfördelning. 

Nämndernas ramar, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2020, är uppräknade med 2,0 %. 
Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2020 och 2021 och 
innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Utöver detta finns ett 
effektiviseringskrav på -1,3 %. SKR:s rekommendation för kostnads- och löneökningar är 2,0 %. 

Inga andra centrala medel har avsatts för ytterligare pris- och lönekompensationer. Skattesatsen är 
förändrad från föregående år med 50 öre och fastställd till 21,71 kr. Kommunfullmäktige har även 
budgeterat en utdelning från Öckerö fastighets AB på 5 mkr. 

2.1 Bygg- och miljönämnd (BMN) 
Bygg- och miljönämnden får tilldelning med 2% som ger 17 tkr ytterligare till ram samt ett 
effektiviseringskrav på -11 tkr. Nämndens ram består till största delen av arvodeskostnader. 
Verksamheten och dess budget finns inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet. 

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är 
ännu ej beslutad. 

Driftbudget, tkr Ram    

Ram 2020 835    

Tilldelning 17    

Effektivisering -11    

Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% -2    

Summa 839    

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 

3.1 Investeringsbudget 
Investeringsbudget, tkr Ram    

     

Summa     



 2020-11-11 
 

4 
 

4 FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020 
Förvaltningarna skall uppdatera sina budget- och uppdragshandlingar och arbeta fram en detaljbudget 
enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall 2020-12-31 finnas tillgänglig i ekonomisystemet. 

I regeringens förslag till höstproposition flaggas det för ytterligare stora bidrag till kommuner och 
regioner. Information om detta kommer från SKR den 1 oktober. Därefter uppdateras budgeten med 
den nya skatteprognosen och går vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för nytt beslut. 

Denna skrift kommer att uppdateras efter fullmäktiges beslut 26 november. 

5 EKONOMISKA STYRPRINCIPER 
KF § 17 

Ekonomiska styrprinciper för budget och uppdrag redovisningsår 2021 

Öckerö kommuns budget och uppdrag för år 2021 samt plan för år 2022-2025 är fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut 
om budget och uppdrag. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för 
budget, uppdrag, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen 
följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

1. Budget 
1.1 Drift 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en budget- och uppdragshandling som nämnden ska 
ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i september ska nämnderna: 

• Anpassa verksamheternas ramar och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut. 

Under hösten ska nämnderna göra en periodiserad detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet 
enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 31 dec. 

Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning. 

Förvaltningarna tar fram verksamhetsplan på förvaltningsnivå och uppdrag/verksamhetsplan för 
verksamhetsområden och enheter. 
 
1.1.1. Kapitalkostnader 
Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram. 

Undantag: 

1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, 
budgeterar kommunfullmäktige en post för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapitalkostnader 
för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår. 

2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat 
lokalprojekt, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för detta. 

1.1.2. Strategisk reserv 
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda kostnader. 
Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen. 
 
1.2 Investering 
 
Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom 
beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma 
investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt 
lokalstrategiplanen. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen eller enligt delegationsordning. 
 
Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en tidplan 
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för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan. 
 
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering 
Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. 

Undantag: 

• I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. 
Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. 

• I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering 
om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod 
(vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till 
driftredovisningen. 

• För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som 
driftkostnad. 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i förbrukning 
och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, skall 
tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 
 
1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt 
Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av 
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. 

Av begäran skall framgå: 

• Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. 

Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller. 
 
1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte 
För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring 
av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. 
Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för 
ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 
 
1.2.4 Inventering av anläggningsregistret 
Anläggningsregistret inventeras varje ojämnt år och förvaltningschef ansvarar för sin förvaltning. 

1.3 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och 
industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. 
Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. 

I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen 
och godkännas av kommunfullmäktige. 

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

2. Driftredovisning 

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är 
möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 31 aug och bokslut per 31 dec. 

3. Investeringsredovisning 

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i 
anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden 
efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 

Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige 
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan). 
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Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning. 

Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt 
fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige. 

3.1 Exploateringsredovisning 

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av 
ekonomienheten efter beslut i kommunstyrelsen. 

Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. 
Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i 
anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas 
lämnas i bokslut. 

4. Uppföljningar och utvärderingar under året 
Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 

4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, 
augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall 
innehålla följande information: 

• Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå (lägst 3 
positioner). 

• Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. 
• Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar 

till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 
• Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj och 

oktober. 

4. 2 Uppföljning av mål och mått 

Uppföljning av mål i budget- och uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och 
december. Efter december skall dessutom avstämning av mått redovisas. 

5. Nämndens ansvar 

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i 
september skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och 
begära tilläggsanslag. 

Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om 
budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om åtgärder och 
uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett 
separat ärende för godkännande i det fall budget- och uppdragshandlingen påverkas. 

Underskott som tjänstepersoner själva kan genomföra åtgärder för, skall räknas in i pågående 
prognos. Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet ska 
rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att åtgärda 
budgetavvikelser inom den egna verksamheten. För det som inte kan beslutas av tjänsteperson 
ansvarar verksamhetschef för att beslutsunderlag och rapport om avvikelser görs till förvaltningschef. 
Förvaltningschef ansvarar för att det som beslutas av den politiska ledningen blir verkställt. 

Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall 
hanteras, efter förslag från kommundirektören. 

Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med 
ekonomisk rapportering per augusti. 

6. Avgiftsfinansierade verksamheter 

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, 
finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och 
personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas 
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separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga 
verksamheter. 

6 UPPDRAG 

6.1 Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 
generationer. Att det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och 
att förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation. 
 
Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företagsklimat och att Öckerö är en klimatsmart 
kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer. 
 
Verksamheten ska även bidra till en rättssäker och oberoende myndighetsutövning. 
 
För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas 
och verka i ska bygg- och miljönämnden: 

6.2 Uppgift 

Ansvara för rådgivning, information samt besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt 
PBL 

Bedriva tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll, 
energideklarationer, olovligt byggande samt ovårdad tomtmark 

Ansvara för rådgivning, information och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, 
strålskydd, smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria 
läkemedel, rökfria offentliga miljöer, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter 

Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö 

Besluta om bostadsanpassningsbidrag 

Värna om värdefulla miljöer och byggnader 

Resultatmått 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Medborgarnöjdhetsindex bygglov    1   93 

Resultat Insikt NKI - totalt  82%    82% 79% 

Resultat Insikt NKI - bygglov    82%  79% 83% 

Resultat Insikt NKI - Livsmedelskontroll    82%  79%  

Resultat Insikt NKI - miljö- och hälsoskydd    82%  79%  



 2020-11-11 
 

8 
 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Handläggningstid bygglov, antal veckor  6 st  5,8 st  5,7 st 5,3 st 

Andel överklagade beslut om bygglov där kommunen 
fått rätt i högre instans  70%  48,2%  61% 64,2% 

Andel överklagade beslut inom miljöområdet där 
kommunen fått rätt i högre instans  70%      

Andel utförd inspektion av planerad  100%      

Andel utförd inspektion av planerad - miljöskydd  100%      

Andel utförd inspektion av planerad - hälsoskydd  100%      

Andel utförd inspektion av planerad - livsmedel  100%      

Statistik 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal lämnade startbesked för bostäder per år    20 st    

Antal beslutade bygglov och bygganmälningar    226 st  250 st 278 st 

Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag    54 st  54 st 42 st 

Antal beslut som omfattas av föreskrifter för 
människors hälsa och miljö    15 st  18 st 24 st 

Antal beslut avseende tillsynsärenden inom PBL        

 

6.3 Mål och satsningar 

Övergripande mål för mandatperioden 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten på något område för flytande bostäder 

Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  16,8  16,4 32,8 16,4 16,4 

Antal hushåll i Öckerö kommun  5 200  5 063  5 035 5 000 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 
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Mått  Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  46    31 43 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 12 700  13 038  13 760 13 141 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  92     82 

 

7 BILAGA 1. Fördjupad information om mått 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Medborgarnöjdhetsindex bygglov 
 
Eget Enkät till sökande.  

Omtag 2021. Enkätfrågor skickas ut till personer som fått 
bygglovsbesked.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Resultat Insikt NKI - totalt  ÖJ Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för 
gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Resultat Insikt NKI - bygglov  ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Antal lämnade startbesked för 
bostäder per år  

Eget Planerat värde följer utvecklingen enligt ÖP 

Antal beslutade bygglov och 
bygganmälningar  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut om 
bostadsanpassningsbidrag  

Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut som omfattas av 
föreskrifter för människors hälsa och 
miljö 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut avseende 
tillsynsärenden inom PBL  

Eget  

Resultat Insikt NKI 
- Livsmedelskontroll 

 ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Resultat Insikt NKI - miljö- och 
hälsoskydd 

 ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Handläggningstid bygglov, antal 
veckor  

Eget Handläggningstiden startar från komplett handling. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning. 

Andel överklagade beslut om 
bygglov där kommunen fått rätt i 
högre instans 

 
Eget Omtag 2021, med uppdelning mellan bygg och miljö.  

Överklagade beslut under innevarande år. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning. 

Andel överklagade beslut inom 
miljöområdet där kommunen fått rätt 
i högre instans 

 
Eget Omtag 2021, med uppdelning mellan bygg och miljö.  

Överklagade beslut under innevarande år. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel utförd inspektion av planerad 
 
Eget Andel utförda inspektionsärenden i förhållande till den tillsynsplan 

som tagits fram. 

Andel utförd inspektion av planerad 
- miljöskydd  

Eget Andel utförda miljöskyddsinspektionsärenden i förhållande till den 
tillsynsplan som tagits fram. 

Andel utförd inspektion av planerad 
- hälsoskydd  

Eget Andel utförda hälsoskyddsinspektionsärenden i förhållande till den 
tillsynsplan som tagits fram. 

Andel utförd inspektion av planerad 
- livsmedel  

Eget Andel utförda livsmedelsinspektionsärenden i förhållande till den 
tillsynsplan som tagits fram. 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  SCB Antal småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra 
ägare än fysiska personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar, 
dividerat med totalt antal bostäder (hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 
registret över totalbefolkningen (RTB). 

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

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Antal hushåll i Öckerö kommun  SCB Antal hushåll.  
 
Mätperiod:  31/12 år T (innevarande år). 
Källa: SCB. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 
Eget Mätperiod: Innevarande år. 

Källa: Egen statistik. 
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