
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1
    2021-04-27 
 
 
Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16.00 
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  Maria Brauer 
Plats  Kommunhuset  

 

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................ Paragrafer § 85-86 
   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- Datum för anslags nedtagande 2021- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                              
Kommunstyrelsen 2021-04-27   

    
    
KS § 85 Dnr KS 43/21   
    
Remissvar – Samverkansavtal för barns och ungas hälsa - en över-
enskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Göta-
landsregionen 

 

 
Ärende 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamhet-
er. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insat-
ser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Gö-
talandsregionen (VGR) och kommunerna. 

Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och 
anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av in-
satser från både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal 
och överenskommelser. 

Denna överenskommelse tydliggör och förstärker bl.a. förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överens-
kommelser om samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersök-
ningar. 

Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och 
regionen ska samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att 
säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 
tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande 
och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta om-
fattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 
GR:s tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 
Protokollsutdrag från GR:s Förbundsstyrelse, 2021-02-12, § 242 
  
                                                                
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvalt-
ningens förslag, och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samverkansavtal för barns och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
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Kommunstyrelsen 2021-04-27   

    
    
KS § 86 Dnr SB 141/16   
    
Beslut om samråd - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv  
 
Ärende 
Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla ca 450 
meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Planområdet omfattar cirka 15 000 
m2 och är i största del i kommunalt ägo.  
 
Planförslaget innebär att det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, som till 
stora delar nyttjas som återvinningscentral idag, kan bebyggas med ca 25 - 30 
bostäder i blandade upplåtelseformer, centrumverksamhet, småbåtshamn, 
sjöbodar, torg och återvinningscentral. Stora delar av planområdet är idag om-
gärdat med stängsel och endast tillgängligt under återvinningscentralens be-
gränsade öppettider. Planförslaget innebär att området tillgängliggörs och att 
ett allmänt torg och en bryggpromenad möjliggörs längs strandkanten.  
 

Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i 
dess lydelse från 1 januari 2015. Planarbetet drivs med ett utökat förfarande då 
planförslaget bedöms vara av allmänt intresse, men även då planförslaget kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
- Planbeskrivning, 2021-03-24  
- Plankarta med bestämmelser och grundkarta, 2021-03-24  
- Illustrationskarta, 2021-03-24  
- Program för Källö-Knippla varv, 2013-03-26  
- Samrådsredogörelse för program, 2013-09-03  
- Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2021-03-24  
- Miljöteknisk markundersökning, COWI, 2012-09-28, kompletterad 2015-09-
04  
- Riskbedömning och åtgärdsutredning för Knippla varv, COWI, 2016-10-24  
- Bullerkartläggning för tennisbanor, Akustik forum, 2014-02-10  
- Geotekniskt PM, GEOS, 2020-03-26, rev. 2020-05-14  
- Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik, GEOS, 2020-03-26  
- Naturvärdesinventering, Sweco, 2020-05-08  
- Marinbiologisk inventering, Sweco, 2020-09-18  
- Sedimentprovtagning, Sweco, 2020-09-18  
- Riskbedömning hälsa, Sweco, 2020-09-11  
- Utformning av vattenanläggning, Sweco, 2020-09-18  
  
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-04-27  
   
   
KS § 86, fortsättning Dnr SB 141/16  
   
Beslut om samråd - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att ärendet bordläggs. 
                                                                
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras. Ordförande finner att ärendet avgöras på dagens sammanträde. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvalt-
ningens förslag, och finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i samrådshandlingar daterade 
2021-03-24 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre 
justeringar innan samråd genomförs.  
 
2. Kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut enligt PBL 5 kap. 11a § och Miljö-
balken 6 kap. 5, 7 §§ om att ett genomförande av planförslaget kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan.  
 
 
Reservation 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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