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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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Kommundirektör 
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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. 









































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.                           
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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.                           
 
 
 
 
 



  Verksamheter 

 
11 

 

 
Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Verksamheter, avgift per behållare för 
restavfall vid hämtning varannan vecka  

 
1 252,50 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  
 



 2020-11-03 
 

1 
 

Budget- och uppdragshandling 

Barn- och utbildningsnämnden 
2021 
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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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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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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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Öckerö 2020-10-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: 
Samråd med Samrådsförbundet Älv & Kust rörande budget  
för 2021  
Samordningsförbundet Älv och Kust 

Diarienummer: 0170/20  

 

Samråd med Samordningsförbundet Älv & Kust 
rörande budget för 2021 
 

Förslag till beslut 
Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2021 på 9 032 
tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2021 betalar 269 tkr. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som  
ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års  
budget.  
 
Vid medlemssamråd den 5 mars 2020 önskade medlemmarna att  
ligga kvar på samma medelstilldelning 9 032 tkr som tilldelades  
Samordningsförbundet 2020. Hälften, 4 516 tkr tilldelades från  
staten, en fjärdedel, 2 258 tkr tilldelades från Västra Hälso-och  
sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från kommunerna 
beräknat på befolkning mängd. 
 
 
Ekonomi 
Samordningsförbundet har tilldelats 4 516 tkr för år 2021 från  
staten (hälften av budgeten). Detta innebar en oförändrad tilldelning av medel från 
statens sida jämfört med år 2020. Total medelstilldelning för 2021 skulle 
hamna på 9 032 tkr, vilket är oförändrat med 2020. För Öckerö kommuns del så 
innebär det att kommunen för 2021 betalar 269 tkr. För 2020 var denna kostnad 
276 tkr. 
 



 
 

 

Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att denna 
medelstilldelning ska gälla för 2021.  
 
 
Expediering av beslut 
Samordningsförbundet Älv och Kust, Henrik Svedberg 
 
Bilagor 
Skrivelse från Älv & Kust. 
 
Underskrift 
 
Anna Dannjé-Brocker 
 
Tf kommundirektör 
 
20201027 
 



 

 
         

 

   

  

   
 

  

  

  

  

  

     

          
     
              

      

              

              

             

      

              

             

          

             

         

     

      

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

         

           



      
        

            

           

           

        

           

            
             

           

           

   
   

  

  

  

 

 

   

   

   

  

             

                

       

        

   

    

    

       

        

        

        

        

      

       

      

  

           



        

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

 

Öckerö 2020-03-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Torben Ferm 
Ärende: Medborgarförslag om konstgräsplan 
Diarienummer: KS 297/19 

 

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan 
på Björkö 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks   

Ärendet (sammanfattning) 
 med flera har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, 

föreslagit att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö nya 
skola, samt att staket sätts upp.  
 
Beredning 
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med extern fastighetsägare 
avseende Björkö nya skola. Den nya fastighetsägaren kan tänka sig att anlägga och 
underhålla en konstgräsplan på sin fastighet. Det kommer innebära betydande 
merkostnader för kommunen. 
 
En konstgräsplan har hög användbarhet och kan vara en plats för många sporter 
utöver fotboll så som volleyboll, basket och boule. Ett konstgräs påverkas inte av 
nederbörd på samma sätt som grus eller naturgräs. Det skulle innebära mindre grus, 
lera och vatten på skolgården, färre skrapade knän och renare inne i skolan. Med en 
konstgräsplan blir säsongen längre då planen kan användas under fler månader på 
året. Tillgängligheten ökar och björköbor i alla åldrar kan ha glädje av den.  
 
En grusplan samt två mindre konstgräsplaner är inplanerade på Björkös nya 
skolgård och ingår i hyresavtalet. Det innebär således inga ytterligare kostnader för 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Rätt dränerad behöver en grusplan inte vara 
väldigt känslig för regn. Grusplanens användbarhet är stor. Den kan med fördel 
användas för bollsporter, för lärande enligt kursplanen idrott och hälsa samt lek och 
lärande på fritidshemmet och på raster. 
 
 



 
 

 

 
 
Ekonomi 
En prisindikation från markentreprenörer visar att det kostar cirka 750 kr per 
kvadratmeter att lägga konstgräs på förberedd mark. Den planerade ytan är cirka 
800 kvadratmeter.  
 
Erfarenheter från Prästängen och Hönö Arena visar att konstgräsplaner inte är 
underhållsfria. De behöver rengöras och borstas med speciella maskiner och 
verktyg. Därtill kommer reparationer av skador och kostnader för nyanskaffning. 
 
Bedömning 
I det rådande ekonomiska läget finns inte utrymme att prioritera de resurser som 
krävs för att tillstyrka medborgarförslaget. 
 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Motion 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
20200310 
 
 
Andreas Beutler 
Tf. samhällsbyggnadschef 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                      
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-18 6 

   
   
BUN § 7 Dnr BOU 6/20  
   
 
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 

 
 
Ärende 

 m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föresla-
git att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att 
staket sätts upp.  
 
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsföränd-
ringar i syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prio-
ritera de resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 13 
Medborgarförslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2020-03-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren  
Ärende: Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 
Diarienummer: BOU 6/20   

 

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på 
Björkö 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 

 m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föreslagit 
att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att staket 
sätts upp.  
 
Beredning 
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med extern fastighetsägare 
avseende Björkö nya skola. Den nya fastighetsägaren kan tänka sig att anlägga och 
underhålla en konstgräsplan på sin fastighet. Det kommer innebära betydande 
merkostnader för kommunen. 
 
En konstgräsplan har hög användbarhet och kan vara en plats för många sporter 
utöver fotboll, så som volleyboll, basket och boule. Konstgräs påverkas inte av 
nederbörd på samma sätt som grus eller naturgräs. Det skulle innebära mindre grus, 
lera och vatten på skolgården, färre skrapade knän och renare inne i skolan. Med en 
konstgräsplan blir säsongen längre då planen kan användas under fler månader på 
året. Tillgängligheten ökar och björköbor i alla åldrar kan ha glädje av den.  
 
En grusplan samt två mindre konstgräsplaner är inplanerade på Björkös nya 
skolgård och ingår i hyresavtalet. Det innebär således inga ytterligare kostnader för 
barn- och utbildningsförvaltningen. Rätt dränerad behöver en grusplan inte vara 
väldigt känslig för regn. Grusplanens användbarhet är stor. Den kan med fördel 
användas för bollsporter, för lärande enligt kursplanen idrott och hälsa samt lek och 
lärande på fritidshemmet och på raster. 



 
 

 

 
Bedömning 
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsförändringar i 
syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prioritera de 
resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget. 
 
Ekonomi 
En prisindikation från markentreprenörer visar att det kostar cirka 750 kr per 
kvadratmeter att lägga konstgräs på förberedd mark. Den planerade ytan är cirka 
800 kvadratmeter.  
 
Erfarenheter från Prästängen och Hönö Arena visar att konstgräsplaner inte är 
underhållsfria. De behöver rengöras och borstas med speciella maskiner och 
verktyg. Därtill kommer reparationer av skador och kostnader för nyanskaffning. 
 
 
Expediering av beslut 
Förslagsställare 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §13 Dnr KS 297/19  
   
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 

 
Ärende 

 m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, fö-
reslagit 
 
- Att man, istället för grus, anlägger en plan med konstgräs på Björkö. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-12-12 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §148. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören och  

Barn- och utbildningsnämnden. 
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Öckerö 2020-10-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Planbesked för Hönö 1:235 
Diarienummer: 0113/20 

 

Planbesked för Hönö 1:235 
 
Förslag till beslut 
Sökanden meddelas positivt planbesked. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Sökanden vill ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra för 10 bostäder i två flerbostadshus 
med två plan vardera på fastigheten. 
 
Beredning 
Följande förutsättningar råder för aktuellt område: 

• Gällande byggnadsplan från 1949 (Hönö Municipalsamhälle, Lantmäteriets aktbeteckning 
14-ÖCK-1281) anger bostadsändamål för fastigheten. Delar av fastighetens befintliga 
byggnad ligger inom område som endast medger uthusbyggnader och liknande. 

• Gällande översiktplan (Utblick Öckerö) anger fortsatt användning Bostäder för området. 
• Området omfattas inte av strandskydd. Strandskydd kommer inte att återinträda vid 

eventuell planläggning. 
• Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet. Intilliggande väg (Västra vägen) omfattas 

däremot. 
• Området är inte utpekat i kommunens grönstrukturplan och bedöms inte innehålla några 

viktiga upplevelsevärden eller ekosystemtjänster. 
• Närmaste skola ligger ca 300 meter från området (Bergagårdsskolan) och övrig service finns 

ca 600 meter söderut (Klåva). 
• Närmaste hållplatsläge för kollektivtrafik ligger på Västra vägen, ca 50 meter norr om 

fastigheten. 
 
Ärendet har varit på internremiss och följande remissvar har inkommit: 

• Gatuenheten har inget att erinra om föreslagen planändring, förutsatt att befintliga utfarter 
används och parkering anordnas på fastigheten. 

• VA-enheten har inget att invända mot tänkt åtgärd, men påpekar att en ny ansökan om VA-
anslutning måste skickas in och att nya avgifter kan komma att tas ut enligt då gällande VA-
taxa. 

• Räddningstjänsten har inget att invända mot tänkt åtgärd, men påminner om vikten av 
tillträde, angreppsvägar för räddningsfordon och vattenförsörjning inom området. 
Räddningstjänsten påminner om även om att en brandskyddsbeskrivning måste inkomma i 
ett senare skede. 
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Ekonomi 
Handläggningen av planbeskedsansökan bekostas i sin helhet av sökanden. Ärendet bedöms vara en 
medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat på prisbasbeloppet för det 
år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslut i ärendet bedöms inte påverka jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder 
negativt. 
 
Barnperspektiv 
Beslut i ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet eller barns och ungdomars sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det sämre. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet med stöd i plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 § (SFS 
2010:900). Ett kommunalt beslut om planbesked får inte överklagas (13 kap. 2 §, punkt 2, Plan- och 
bygglagen SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
På fastigheten finns idag en stor byggnad som bedöms vara i relativt dåligt skick. Sökanden vill riva 
befintlig byggnad och uppföra två flerbostadshus med 10 lägenheter, fördelade på fem lägenheter i 
två plan per enhet. Byggnadernas storlek blir då ca 200m2 i bottenplan. Enligt ansökan är placering 
och utformning med två byggnader tänkt att minimera påverkan på intilliggande fastigheter. 
Sökanden har enligt egen uppgift pratat med grannar i området och då fått beskedet att de är positivt 
inställda till rivning av den befintliga byggnaden och nybyggnad. Fastighetsarealen är 1487 m2 vilket 
enligt sökanden också innebär att det finns tillräckligt utrymme för att uppfylla tillgänglighetskrav 
och parkeringstal.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten är generellt positivt inställd till uppförandet av flerbostadshus i 
kollektivtrafiknära lägen. Framtagandet av en ny detaljplan enligt ansökan skulle möjliggöra för fler 
bostäder i närhet till befintlig kollektivtrafik och innebära ett bra nyttjande av fastigheten. Att 
närboende enligt uppgift är positivt inställda kan också underlätta eventuellt kommande planprocess 
och bygglovsförfarande.  
 
Däremot bör utformning och placering av tillkommande bebyggelse studeras närmare i ett eventuellt 
kommande detaljplanearbete. Detta med hänsyn till befintliga krav på dagsljus i byggnader, 
bullerpåverkan från intilliggande väg samt insyn och skuggpåverkan, dels mellan lägenheter i 
tillkommande byggnader men också mellan tillkommande byggnader och grannfastigheter. 
Samhällsbyggnadsverksamheten vill också påpeka att frågor rörande parkeringstal, 
mobilitetsåtgärder, samt transporter och trafik/trafiksäkerhet behöver beaktas. Inom fastigheten 
finns även ett relativt stort träd samt en grindstolpe i sten. Det har inte kunna påvisas att dessa 
objekt är skyddsvärda men det bör undersökas vidare vid eventuellt kommande planarbete. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt samt till plan- bygg- och miljöenhetens 
administration. Plan- bygg- och miljöenheten meddelar i sin tur beslutet till sökanden i enlighet med 
plan- och bygglagen 5 kap. 5 § (SFS 2010:900). 
 



 
 

 

Dnr SB 0113/20 - Planbesked för Hönö 1:235  Sida 3 av 3   

 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan med bilagor 
2. Kartunderlag 
3. Platsfoton 

 
 
 
 
Underskrift 
 
 
------------------------------------------            ------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker                                      Andreas Beutler 
Tf Kommundirektör                                        Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten 
2020-___-___                                                2020-___-___ 
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Öckerö 2020-10-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Planbesked för Hyppeln 1:314 
Diarienummer: 0110/20 

 

Planbesked för Hyppeln 1:314 
 
Förslag till beslut 
Sökanden meddelas positivt planbesked. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Sökanden vill ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra bostads- och centrumändamål. Syftet 
med åtgärden är en mer flexibel fastighet till nytta för öns befolkning, där ägaren Hyppelns 
Fiskehamnsförening på sikt kan utveckla de ingående ytorna. 
 
Beredning 
Följande förutsättningar råder för aktuellt område: 

• Gällande byggnadsplan från 1987 (Hyppeln, Lantmäteriets aktbeteckning 1407-P87/3) anger 
Allmänt ändamål för fastigheten. 

• Gällande översiktplan (Utblick Öckerö) anger fortsatt användning Bostäder för området. 
• Området omfattas inte av strandskydd. Generellt strandskydd om 100 meter kan komma att 

återinträda vid eventuell planläggning. En omprövning ska då ske mot särskilda skäl för 
dispens eller upphävande av strandskyddet. Då åtgärden innebär att befintlig byggnad 
används är det troligt att särskilt skäl för upphävande kan hävdas. 

• Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet. 
 
Ärendet har varit på internremiss och följande remissvar har inkommit: 

• Gatuenheten har inget att erinra om föreslagen planändring, under förutsättning att 
parkering anordnas inom fastigheten och sikten vid utfarten säkerställs. 

• VA-enheten har inget att invända mot tänkt åtgärd, men påpekar att en ny ansökan om VA-
anslutning måste skickas in och att nya avgifter kan komma att tas ut enligt då gällande VA-
taxa. 

• Kretsloppsenheten är positiva till ansökan, men påpekar att avfallshanteringen måste 
planeras så att tömning kan ske i anslutning till farbar väg, max 5 meter från fordonets 
uppställningsplats. Enheten anser vidare att det behöver planeras för ett miljörum/hus där 
avfallet förvaras i avvaktan på borttransport. 
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Ekonomi 
Handläggningen av planbeskedsansökan bekostas i sin helhet av sökanden. Ärendet bedöms vara en 
medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat på prisbasbeloppet för det 
år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslut i ärendet bedöms inte påverka jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder 
negativt. 
 
Barnperspektiv 
Beslut i ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet eller barns och ungdomars sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det sämre. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet med stöd i plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 § (SFS 2010:900).  
Ett kommunalt beslut om planbesked får inte överklagas (13 kap. 2 §, punkt 2, Plan- och bygglagen 
SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
I den befintliga huvudbyggnaden finns idag enligt uppgift från sökanden en affär och en lägenhet 
(gamla lärarbostaden). I den fristående mindre byggnaden, där det tidigare låg en slöjdsal, finns post 
och bibliotek. Tidigare innehöll huvudbyggnaden även en läkarstation och en frisersalong. Då både 
frisersalongen och läkarstationen har flyttat ut finns enligt sökanden ytor som skulle kunna utnyttjas 
mer effektivt. Tanken är enligt ansökan att i dessa lokaler och i ett första skede skapa bostäder 
upplåtna med hyresrätt.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten är generellt positivt inställd till att planlägga för fler bostäder där 
det bedöms lämpligt. Tillskapandet av fler åretruntbostäder är viktig för kommunens utveckling i 
stort och i synnerhet på Nordöarna, där det finns tendenser till avfolkning. Det är även positivt att 
sökanden vill möjliggöra för hyresrätter, då denna upplåtelseform är mindre vanlig inom kommunen.  
 
Befintlig byggnad innehåller sedan tidigare en bostadsdel. Verksamheten ser att det kan finnas 
utrymme för ytterligare bostäder, under förutsättning att byggnaden anpassas så att även 
servicefunktionerna kan bibehållas. Byggrättens omfattning och utformning bör därmed studeras för 
att säkerställa att fler bostäder kan inrymmas utan att inskränka på centrumändamålet.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten vill påpeka att frågor rörande parkeringstal och mobilitetsåtgärder 
bör beaktas i ett eventuellt kommande detaljplanearbete. Detta eftersom det bedöms vara svårt att 
ordna parkering inom fastigheten, om tänkt servicefunktion och möjlighet för allmänheten att kunna 
nyttja platsen på bästa sätt ska kunna bibehållas.    
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt samt till plan- bygg- och miljöenhetens 
administration. Plan- bygg- och miljöenheten meddelar i sin tur beslutet till sökanden i enlighet med 
plan- och bygglagen 5 kap. 5 § (SFS 2010:900). 
 



 
 

 

Dnr SB 0110/20 - Planbesked för Hyppeln 1:314  Sida 3 av 3  

 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan med bilagor 
2. Kartunderlag 
3. Platsfoton 

 
 
 
 
Underskrift 
 
 
------------------------------------------            ------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker                                      Andreas Beutler 
Tf Kommundirektör                                        Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten 
2020-___-___                                                2020-___-___ 
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Arbetsordning för ö-samråd 
 

Förslag till beslut 
1. Ändring av namn till ö-samråd för dialogformen godkänns.  
2. Arbetsordning för ö-samråd i Öckerö kommun antas.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller 
byråd. Under LUDDE-projektet som pågick mellan 2000-2002 påbörjades en dialog 
mellan Öckerö kommun och ö-råden. Det mynnade ut i dagens ö-råd. Framöver 
kallas dialogen mellan Öckerö kommun och de tio ö-råden för ö-samråd.  
 
Dialogen mellan Öckerö kommun och kommunens tio ö-råd saknar idag en 
arbetsordning. Behovet av att ta fram en arbetsförordning aktualiserades under 
hösten 2019. Det saknas en beskrivning hur samrådet ska arbeta, vilka som ska 
delta och vilken typ av ärenden som ska eller kommer att tas upp vid ö-samråden. 
Det är även otydligt vem som föreslår, beslutar om och genomför ö-samråden.  
 
Beredning 
Vid ö-samrådet 12 november 2019 genomfördes en workshop tillsammans med 
politiker och ö-råden för att tillsammans diskutera arbetsordningen för ö-samråd. 
De frågor som togs upp under workshopen var följande: 
 
Hur kan vi bättre arbeta med strategiska frågor?  
Hur vill vi utveckla dialogmötena framåt?  
Hur kan vi skapa ett arbetsklimat där vi känner att vi jobbar tillsammans?  
Hur representerar de olika ö-råden befolkningen på öarna?  
Hur jobbar ö-råden för att nå fler invånare?  
 



 
 

 

Utifrån svaren som framkom under workshopen togs ett förslag på arbetsordning 
fram. Förslaget presenterades vid ö-samrådet den 18 februari 2020. Där framkom 
ett önskemål om att byta namn från ö-råd till ö-samråd. Bytet av namn är för att 
förtydliga skillnaden mellan de ö-råd som finns på kommunens tio öar och den 
dialog som sker mellan Öckerö kommun och ö-råden.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde 1 september 2020 återremitterades ärendet. 
Ändringar har gjort i arbetsordningen i enlighet med återremiss.  
 
28 september 2020 inkom en skrivelse från styrelserna för ö-råden och 
samhällsföreningarna i Öckerö kommun gällande frågan om ö-råden ska vara en 
remissinstans. Representanter från ö-råden, Öckerö Öråd, Hönö Öråd och Björkö 
Samhällsförening, har tillsammans med ö-råden kommit fram till en gemensam 
överenskommelse om ö-rådens roll i förhållande till Öckerö kommun:   
 
För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans. 
Kommunen kan vända sig till ö-råden i frågor som är av stort allmänt intresse för 
att få in synpunkter från kommunens invånare. Ö-råden är även en remissinstans 
vid översiktsplanering och större detaljplaner.    
 
Bilagor 
Bilaga 1: Förslag på arbetsordning för ö-samråd 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Expediering av beslut  
Kommunstyrelsens presidium  
Styrelsen i respektive ö-råd 
Enhetschef för digitalisering och kommunikation 
Kommunikatör  
 
Underskrift 
 
 
 
Anders Lundgren  
Enhetschef digitalisering och kommunikation 
 
Datum  
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Syfte 

Öckerö kommun vill ha en dialog mellan kommunen och invånarna genom så kallade 

ö-samråd. Ö-samråden är en dialog mellan Öckerö kommun och ö-råden i Öckerö 

kommun. Genom dialogen går det att öka samhällsintresset för kommunens frågor 

och få en varaktig aktiv dialog med våra invånare.  

Dialogen mellan ö-råden och Öckerö kommun inleddes under LUDDE-projektet som 

pågick mellan 2000-2002. I Öckerö kommun finns idag tio aktiva 

samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har ett ö-råd 

eller förening. 

För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans. 

Kommunen kan vända sig till ö-råden i frågor som är av stort allmänt intresse för att 

få in synpunkter från kommunens invånare. Ö-råden är även en remissinstans vid 

översiktsplanering och större detaljplaner.   

Samråd, förankring och information 

Ö-samråd ska vara ett organ för samråd och information mellan representanter för ö-

råden i Öckerö kommun och Öckerö kommuns styrelser och nämnder. Information 

ska lämnas i form av ärende på föredragningslistan.  

Det är både ö-rådens representanter och kommunen som kan lämna in förslag till 

ärenden. Det ska vara en ömsesidig dialog mellan ö-råden och kommun.  

Ö-samråd är en informationsinstans vid större projekt men även som kontaktyta ut 

mot invånarna. Ö-samråden ska ge ö-råden möjlighet att lämna synpunkter på ären-

den under beredningen.  

Typ av ärenden 

 Aktuella projekt i kommunen eller verksamheter  

 Frågor till och dialog med politiker  
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Rådets sammansättning  

Medverkar från ö-råden  

 Medlemmar från respektive ö-råds styrelse 

Varje ö-råd ansvarar för att utse och anmäla till kommunen vilka personer de har valt 

ska representera organisationen i ö-samrådet.  

Medverkar på ö-samrådet från Öckerö kommun 

 Kommunstyrelsens presidium  

 Kommunikatör 

 Vid inbjudan: fler politiska representanter 

 Vid inbjudan: kommundirektör, förvaltningschefer och berörda tjänste- 
personer. 

Övriga 

 Vid inbjudan: fler invånare. 

Organisation och arbetsformer 

Ö-samrådet tillhör organisatoriskt och administrativt kommunstyrelsen. Samrådets 

ordförande är en utsedd politiker. Det är politiken som har ansvaret för att leda 

dialogen och har ordförandeskapet vid mötena. Politiker föreslår, beslutar om och 

genomför ö-samråden. Kommunstyrelsens presidium bereder ärenden inför ö-

samråden.  

Tjänstepersoner har som ansvar att föreslå förslag till ärenden utifrån vad som är på 

gång i kommunen. Tjänstepersoner hjälper till med planering, stöd vid 

genomförande och med uppföljning. 

Två gånger per år arrangeras ö-samråden och två gånger per år arrangeras 

”kommundialog”, dit ö-råden och allmänheten bjuds in. Datum för 

sammanträdestillfällen för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.  
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Kallelse till ö-samrådet skickas till representanter för respektive ö-råds styrelse.  

Kallelse skickas cirka två veckor innan ö-samrådet. Eventuella ärenden till dag- 

ordningen ska skickas in som senast 1 vecka före ö-samrådet.  

Minnesanteckningar från ö-samrådet ska redovisas genom protokoll. Protokollet 

publiceras på Öckerö kommuns webbplats och skickas även ut till samtliga 

representanter via mejl eller brev.  




