
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              2
    2021-04-27 
Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15- 
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                      Jennie Wernäng (M)          Maria Brauer (S)          
 Boel Lanne  (MP)            Bo Norrhem (L) 

                          
Tjänstgörande ersättare         Isak Strömblad (KD) för Martina Kjellkvist (KD)  

Sandra Svensson (M) för Kent Lagrell (M)  
 Mathias Johannesson (M) för Anders Kjellgren (M) 
 Ronald Caous (S) för Ronnie Bryngelsson (S) 
 Helene Berntsson (M) för Mats Plahn (SD) 
  
Övriga närvarande              
Ersättare Annika Andersson (V) 
 Göran Billvall (V)           
 
Tjänstepersoner                       Rickard Vidlund, kommundirektör 

Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr och stöd 
Emma Stadenfeldt nämndsekreterare 

 Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
 Sofia Fridén, kommunjurist 
 Christer Zandén, kvalitets utvecklare 

Cecilia Lindblom, controller 
Johannes Wallgren, verksamhetschef samhällsbyggnad 
Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör 
Andréas Beutler, chef plan-, bygg och miljöenheten 
Petter Leyman, planarkitekt 

 Theres Benito, enhetschef 
 Håkan Fransson, drogförebyggare 
 Christine Hummelblad, drogförebyggare 
 Malin Tisell, socialchef 
 Katarina Lindgren, skolchef 
 Irene Berg, förvaltningsekonom 
 Oskar Nilsson, ekonomichef 
 Hans Andreasson, VD Öfab 
 Johanna Torén, folkhälsoutvecklare 
 Linda Skåål, miljö och hälsoskyddsinspektör 
 Klara Kållberg, planarkitekt 
 
Justerare  Omedelbar justering  

Plats  Kommunhuset  

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................ Paragrafer 82-84 
   Emma Stadenfeldt  
 
Ordförande   ............................................................................ 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                             …………………………………………………………………. 
                                            Maria Brauer 
 
    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Kommunstyrelsen    
Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Datum för anslags 2021-04-27 Datum för anslags nedtagande 2021-05-18 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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KS § 82 Dnr KS 56/21   
    
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest  
 
Ärende 
 
Öckerö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Förening-
en”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värde-
grund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommu-
ninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, 
vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalifice-
rade investerare och finansiella institutioner. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga med-
lemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till 
en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stad-
garna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invå-
nare för regioner]. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfat-
tande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen  
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snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet ge-
nom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat för-
lagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. Öckerö kommuns förlagslån till Föreningen uppgick till 2 
miljoner kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslå-
nen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 
har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommunin-
vest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlig-
het med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna 
till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har därför återbetalas 
till medlemmarna under år 2020. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital er-
bjöds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart an-
vända sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats 
direkt. Då Öckerö kommun redan uppnått högsta dåvarande kapitalinsatsen 
900 kronor per invånare behövdes ingen höjning direkt. 
 
Ärendet har beretts på Kommuninvests medlemsråd där kommunstyrelsens 
ordförande samt ekonomichef deltagit samt föreningsstämma där kommun-
styrelsens ordförande deltagit. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Information om kapitalisering från Kommuninvest. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att Öckerö kommun till Kommuninvest ekonomisk 
förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 292 300 
kronor 2021. 
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2. Att kommunstyrelsen årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av 
kapitalinsats i Föreningen under de kommande tre åren 2022, 2023 och 
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invå-
nare. 

3. Att till protokollet notera att Öckerö kommuns förlagslån till Kommu-
ninvest om 2 000 000 kronor är återbetalat till kommunen. 

4. Beslutet justeras omedelbart.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan 

Kommunstyrelsen 2021-04-27 
    
  
KS § 82, forts. Dnr KS 56/21 
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KS § 83 Dnr SB 30/21   
    
Yttrande tillgängliga stränder  
 
Ärende 
Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att ge 
en särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Regeringen beslutade 
samtidigt om kommittédirektiv för utredningen (dir.2019:41). 

Utredningen har antagit namnet Utredningen om översyn av strandskyddet (M 
2019:01). Betänkandet av utredningen som antagit namnet Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) är överlämnat 
till Miljödepartementet. Betänkandet har därefter skickats på remiss. Öckerö 
kommun är inte en av de utvalda remissinstanserna men väljer ändå att in-
komma med ett yttrande.  

• De faktiska förslagen i betänkandet bifogas för sig (se bilaga 3).  
• Bilaga 4 innehåller själva betänkandet som lämnats på remiss. 

 
Strandskyddet påverkar kommunen ur många aspekter och frågan om hur det 
utformas och tillämpas är alltför viktig för att förbises. Det är därför angeläget 
att kommunen bevakar förslag och förändringar som påverkar strandskyddsre-
gelverket. Det är förvaltningens uppfattning att betänkandet om ett mer differen-
tierat strandskydd innehåller förslag på förändringar som kan få såväl positiva 
som negativa konsekvenser för kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 
Bilaga 2: Yttrande över betänkande av Tillgängliga stränder – ett mer differenti-
erat strandskydd (SOU2020:78) 
Bilaga 3: Betänkandets förslag 
Bilaga 4: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – Betän-
kande av Utredningen om översyn av strandskyddet (SOU2020:78) 
Bilaga 5: Miljöpartiet och Vänsterpartiets yrkande 
Bilaga 6: Öckeröalliansens yrkande 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 

Boel Lanne (MP) yrkar på att Miljöpartiet och Vänsterpartiets yrkande skickas 
in som svar på remissen. 
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Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M) och Bo Norrhem (L) föreslår ett änd-
ringsyrkande i enlighet med Öckeröalliansens yrkande (bilaga 6). 
 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) föreslår ett ändringsyrkande att syn-
punkterna om att Öckerö kommun inte är en av de angivna remissinstanserna i 
betänkandet tas bort från remissvaret och flyttas till en separat bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag till beslut, dels Boel Lannes förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen 
emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. Ordföranden frågar om Jan Utbults m.fl. ändringsyrkande kan antas 
och finner att så sker. Ordföranden frågar om Ronald Caous m.fl. ändringsyr-
kande kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag (bilaga 2). 
2. Kommunstyrelsen antar Jan Utbults m.fl. ändringsyrkande. 
3. Kommunstyrelsen antar Ronald Caous m.fl. ändringsyrkande. 
4. Kommunstyrelsen beslutar om att yttrandet skickas som kommunens 

officiella remissvar till Miljödepartementet som svar på SOU (2020:78). 
5. Beslutet justeras omedelbart. 

 
 
Reservationer 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Utseende av representant Inera AB ägarråd 2021  
 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en representant att företräda kommunen på Inera 
ABs årsstämma 2021, som hålls den 12 maj 2o21, digitalt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 
Öckerö kommun utser Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef kommunstyrel-
sen, som kommunens representant till Inera ABs ägarråd 2021. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
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