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KF § 26   
   
Förändring av ärendelistan 

 
Ordförande frågar om ärendena Anmälan av medborgarförslag om differentie-
rad VA-avgift, Motion om digital fixartjänst, Interpellation till barn- och ut-
bildningsnämndens ordförande samt enkel fråga från Jan-Åke Simonsson till 
kommunstyrelsens ordförande kan läggas till på dagordningen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om fullmäktige kan lägga till ärendena och finner att så 
sker. 

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Anmälan av medborgarförslag om differentierad VA-avgift, Motion om digital 
fixartjänst, Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
enkel fråga från Jan-Åke Simonsson till kommunstyrelsens ordförandeläggs till 
på dagordningen. 
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KF § 27 Dnr KS 175/18  
   
Val till kommunala uppdrag  

 
Ärende 
Inga avsägelser har kommit in sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår Fredrik Lönn (L) som ledamot och ordförande i Öck-
erö fastigheter AB. 
Anders Kjellgren (L) föreslår Alf Benson (M) som ledamot och 1:e vice ordförande 
i Öckerö fastigheter AB. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Fredrik Lönn (L) till leda-
mot och ordförande i Öckerö fastigheter AB och finner att så sker. Ordförande 
frågar om kommunfullmäktige kan välja Alf Benson (M) till ledamot och 1:e vice 
ordförande i Öckerö fastigheter AB och finner att så sker. 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Fredrik Lönn till ledamot och ordförande i Öckerö 
fastigheter AB.  
 
Kommunfullmäktige väljer Alf Benson (M) till ledamot och 1:e vice ordförande i 
Öckerö fastigheter AB. 
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KF § 28 Dnr KS 53/20   
   
Nämndernas budgetavvikelse 2020 

 
Ärende 
Kommundirektören har under året följt upp nämndernas verksamhet och eko-
nomi genom månatliga (inte januari och juni) möten med förvaltningschefer. 

I bokslut för 2020 uppvisar nämnderna en sammanlagd positiv avvikelse mot 
budget med 2,2 mkr, fördelat enligt nedan: 

-kommunstyrelsen: överskott 3,5 mkr 

-barn- och utbildningsnämnden:  underskott –1,5 mkr 

-socialnämnden: i balans med budget 

-bygg- och miljönämnden: överskott 0,2 mkr 

I kommunstyrelsens fall återfinns överskott om totalt 3,5 mkr inom kommun-
styrelsens enheter som beror på central buffert som ej nyttjats samt tillfälligt 
vakanta tjänster inom flera verksamheter. Samhällsbyggnadsverksamheten har 
ett underskott som genererats av saneringskostnader på Kärrsviks återvin-
ningsstation samt kraftigt minskade intäkter inom uthyrningsverksamheten 
pga. pandemin. Verksamheterna är starkt påverkade av Covid -19 vilket inne-
burit ett antal inställda aktiviteter och satsningar vilket bidragit till överskottet. 
Kommunstyrelsens budgetavvikelse föreslås lämnas utan åtgärd. 
Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgår till -1,5 mkr. Underskottet 
beror till stor del på grundskolorna där det varit svårt att följa upp kostnaderna 
pga. att organisationen ändrats under året samt att kostnaden för köpta platser 
går över budget. Detta vägs delvis upp av lägre kostnader inom gymnasieskolan 
samt av budgeterade aktiviteter som inte kunnat genomföras pga. pandemin.  
Underskottet föreslås lämnas utan åtgärd. 
Socialnämndens utfall efter december visar ett resultat på 4 tkr jämfört med 
budget. Ett underskott belastade etableringsenheten pga uteblivna intäkter 
som har tagits av kommunstyrelsens centrala poster. Pandemin har varit kost-
sam för verksamheterna men på grund av statligt stöd i form av sjuklöneer-
sättning från försäkringskassan och statsbidrag för merkostnader från Social-
styrelsen så slutar året ändå med en budget i balans för verksamheterna inom 
vård och omsorg. Avvikelsen föreslås lämnas utan åtgärd. 

Inom Bygg- och miljönämnden finns budget för arvoden. Under 2020 har det 
genomförts färre möten pga. pandemin vilket genererat ett överskott om 0,2 
mkr. Avvikelsen föreslås lämnas utan åtgärd. 
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KF § 28, forts. Dnr KS 53/20  
   
Nämndernas budgetavvikelse 2020 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-23, § 51 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021- 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgetavvikelser i 2020 års 
bokslut hanteras enligt följande: 

-avgiftsfinansierade verksamheters resultat hanteras separat i den ekonomiska 
redovisningen (enligt fullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper”) 

-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd 
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KF § 29 Dnr KS 53/20  
   
Information om årsredovisning 2020  

 
Ärende 
Årsredovisningen år 2020 för Öckerö kommun och kommunkoncern presente-
rades enligt följande: 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) håller ett inledningsanfö-
rande. 
2. Oskar Nilsson, ekonomichef, informerar om årsredovisning 2020 för Öckerö 
kommun.  
3. Hans Andreasson, VD Öckerö Fastigheter AB, redogör för bolagets årsredo-
visning. 
4. Christian Simonsson, Öckerö Rederi AB, redogör för bolagets årsredovis-
ning. 
5. Paul Magnusson, för kommunens revisorer, lämnar en redogörelse för revis-
ionens granskning vad avser Öckerö kommun respektive Öckerö Rederi AB 
samt Öckerö Fastighets AB. 
6. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor samt debattera i frå-
gan. 
 
 
Beslutsunderlag 
ÖFAB årsredovisning 2020 populär version 
ÖFAB årsredovisning 2020 
Öckerö bostads AB årsredovisning 2020 
Öckerö fastighetsservice AB årsredovisning 2020 
Öckerö Fastighetsutveckling AB årsredovisning 2020 
ÖRAB årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2020 Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 30 Dnr KS 53/20  
   
Årsredovisning 2020 

 
Ärende 
Årsredovisning 2020 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-23, 50 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 
Årsredovisning 2020 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2020 för Öckerö kommun och kommunkoncern godkänns. 
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KF § 31 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att kommunstyrel-
sen beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
Jäv 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellqvist (KD), Jennie Wer-
näng (M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Maria Brauer (S), Ronnie 
Bryngelsson (S), Jan Ek (SD), Isak Strömblad (KD), Helene Berndtsson (M), 
Sandra Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S) och Annika Andersson 
(V) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 32 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden 2020 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att barn- och ut-
bildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 
 
Jäv 
Eva Wallin (KD), Claes Sandros (KD), Michael Sjögren (KD), Helene Berndts-
son (M,  Alf Benson (M), Vera Molin (L), Ronnie Bryngelsson (S), Lena Berg-
lund (S),  Birgitta Abrahamsson (MP), Isak Samuelsson (KD), Wilma Olsson 
(KD), Hans Karlsson (SD), Claes Danielsson (M),  Michael Necke (M), Bo 
Norrhem (L), Monica Eriksen (S), Göran Billvall (V), Caroline Bergagård (MP) 
deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Barn och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 33 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess utskott 2020 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att socialnämnden 
och dess utskott beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
 
Jäv 
Sandra Svensson (M), Martina Lindqvist (KD), Ronald Caous (S), Björn Jo-
hanson (M), Jan-Eric Bäck (KD), Helena Larsson (L), Jim Adolfsson (M), 
Thomas Wijk (S), Kerstin Hirmas (V), Carina Wallhult (KD), Emil Beijer (KD), 
Lisbeth Schmauch (M), Philip Larsson (M), Staffan Dahlbäck (SD), Gunnar 
Ånskog (L), Tommy Andersson (S), Birgitta Abrahamsson (MP), Viveka Sch-
mid (V) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Socialnämnden och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 34 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 2020 

 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att bygg- och mil-
jönämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
Jäv 
Göran Ohlsson (L), Hans Wickstrand (KD), Göran Olsson (S),  Erica Tengroth 
(KD), Peter Jörnestrand (M), Kerstin Sterner (M), Göran Torstensson (MP), Hen-
rik Börjesson (KD), Isak Strömblad (KD), Christer Alexandersson (M), Björn Jo-
hanson (M), Peter Domini (L), Lars Mikael Andersson (S), Mona Ljung (V), del-
tar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 35 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att valnämnden 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
Jäv 
Johan Hamnebo (KD), Stig Ottosson (M), Anders Post (L), Jan Ivar Ivarsson (S), 
Sylke Sandberg (MP), Martina Lindqvist (KD), Tommy Wallhult (M), David For-
neheim (L), Rolf Johansson (S), Mona Ljung (V) deltar inte i handläggningen av 
detta ärende på grund av jäv. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 36 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valberedningen 2020 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att valberedningen 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
 
Jäv 
Jan Utbult (KD), Jan-Åke Simonsson (S), Maria Brauer (S), Anna Skrapste 
(MP), Nicklas Attefjord (MP), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Jan Ek 
(SD), Staffan Dahlbäck (SD) och Annika Andersson (V) deltar inte i handlägg-
ningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Valberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 37 Dnr KS 53/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 2020 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker revisorerna att arvodesbered-
ningen beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
 
 
 
 Michael Sjögren (KD ), Rolf Johansson (S), Anders Post (L), Christer Holmer 
(M), Mona Ljung (V),  Anton Abrahamsson (MP), Jan Ek (SD), Claes Danielsson 
(M), Ronald Caous (S), Urban Jämtsjö (L), Martina Lindqvist (KD), Annkie Frid-
ström (V), Sylke Sandberg (MP), Mats Plahn (SD) deltar inte i handläggningen av 
detta ärende på grund av jäv. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut  
Arvodesberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
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KF § 38 Dnr KS 202/20  
   
Riktlinjer för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

 
Ärende 
Öckerö kommun saknar riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera 
hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. Detta dokument innehåller ett 
fastslaget arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-23, § 41 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtroende-
valda i Öckerö kommun 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtro-
endevalda antas. 
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KF § 39 Dnr KS 30/21  
   
Revidering av alkohol- och drogpolicy 

 
Ärende 
Policyns syfte är att klargöra arbetsgivaren Öckerö kommuns förbud mot alko-
hol- och drogpåverkan i arbetet för samtliga anställda. Krav på alkohol- och 
drogfrihet gäller även praktikanter, studerande och alla övriga som utför ar-
betsuppgifter för Öckerö kommun. Policyn, tillsammans med tillhörande rikt-
linje ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen”, ska förtydliga hur Öckerö 
kommun arbetar för att uppnå en drogfri arbetsplats, förebygger ohälsa, tillbud 
och olyckor i arbetet samt verkar för en god fysisk, organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Riktlinjen ger stöd och verktyg för cheferna att hantera alkohol- 
och drogproblematik hos medarbetarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-23, § 59 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-16 
Alkohol- och drogpolicy för anställda i Öckerö kommun 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Alkohol- och drogpolicy för anställda i Öckerö kommun antas. 
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KF § 40 Dnr KS 0080/20 

 
 

   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, 
Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fast-
ställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden, under 
fjärde kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Tre 
ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och tre av ärendena är insatser enligt socialtjänstla-
gen (SoL). 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-23, § 63 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-02-04, § 4 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 
Utveckling IVO 2018-2020 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapportering till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden 
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att 
beslut om insats har godkänts. Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tre ärenden är 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 17 
   
   
KF § 41 Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  
• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.  
• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även 
svaren.  

Öckerö kommuns webbplats, hemsida i motionen, är navet i kommunens 
kommunikation. Det är viktigt att vår webbplats är tillgänglig och användbar 
för alla våra invånare. Enheten för juridik och kansli har köpt in Netpublicator, 
som är en plattform som möjliggör papperslösa möten. Allt mötesmaterial är 
elektroniskt.  

Det gör att vi idag har en teknisk lösning som utan merarbete möjliggör för 
våra tjänstemän att enkelt publicera motioner, medborgarförslag samt de till-
hörande besluten från fullmäktige till Öckerö kommuns hemsida. Rent prak-
tiskt innebär publiceringen av motioner och medborgarförslag att vi speglar 
dokumenten via Netpublicator till vår webbplats.  

Den tekniska lösningen innebär inte någon försämrad funktionalitet eller pre-
standa för kommunens hemsida. Att tillgängliggöra motioner och medborgar-
förslag på hemsidan via Netpublicator bedöms vara en god service för att 
kommuninvånare och andra intressenter. Tack vare det kan alla intressenter 
enkelt följa de politiska besluten i Öckerö kommun.  

Det är viktigt att vår kommunikation skapar en känsla mellan beslut och aktivi-
teter för invånare i Öckerö kommun. Det ökar Öckerö kommuns transparens, 
tillgänglighet och service, och på så vis kan vi skapa en större gemenskap för 
att tillsammans nå kommunens vision. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-23, § 70 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 265 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27, § 10 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-17, § 135 
Motion publicering av motioner på hemsidan, daterad 2016-04-21 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2021-04-15  
   
   
KF § 41 Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) 
Maria Brauer (S) 
Annika Andersson (V) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motioner och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida via speg-
ling från Netpublicator.  

Medborgarförslag och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida 
via spegling från Netpublicator. 

Motionen anses besvarad. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 18 
   
   
KF § 42 Dnr KS 0061/21 

 
 

   
Anmälan av motion om simskola  

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion inkommen 2021-03-04 föreslagit 
 

- Att man erbjuder och anordnar simskola på samtliga öar i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2021-04-15 19 
   
   
KF § 43 Dnr KS  0048/21  
   
Anmälan av medborgarförslag om förbud mot terräng- och trä-
ningscykling i Slingan– Jungfruviken-området på Hönö 

 
Ärende 
Peter Dahlhielm  har i ett medborgarförslag inkommet 2021- föreslagit 
 

- Att En tilläggsskylt sätts upp med text som säger just att: ”Terräng och 
träningscykling förbjuden”.  

- Att ”slalomgrindar ” sätts upp på ALLA infartsstigar till området – in-
kluderande Bustadvägen 22-28! 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2021-04-15 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2021-04-15 20 
   
   
KF § 44 Dnr KS 62/21  
   
Anmälan av medborgarförslag om differentierad VA-avgift 

 
Ärende 
Lars Petersén har i ett medborgarförslag inkommet 2021-04-12 föreslagit 
 

- Att införa kännbart högre avgifter på vatten & avlopp för fastigheter för 
boende där ingen är mantalsskriven på. 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2021-04-15 21 
   
   
KF § 45 Dnr KS 64/21  
   
Anmälan av motion om digital fixartjänst 

 
Ärende 
Maria Brauer (S) och Ronald Caous (S) har i en motion inkommen 2021-04-14 
föreslagit 
 

- Att Öckerö kommun inrättar en anställning för att erbjuda digitala fixar-
tjänster. 

- Att ett väldefinierat tjänsteutbud och villkor för nyttjandet av digitala 
fixartjänster utformas så att stödet utgår ifrån invånarnas villkor och 
behov.. 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-04-13 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 46 Dnr KS   
   
Fråga från Jan-Åke Simonsson till kommunstyrelsens ordförande  

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har 2021-04-09 ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande, Jan Utbult (KD):  
 
Det är nu över ett år som världen och därmed Öckerö kommun med dess 
verksamhet och invånare levt med en global pandemi. Det har på olika sätt 
påverkat såväl kommunens verksamhet som invånarna i kommunen. Däre-
mot är och har det varit svårt för oss fullmäktigeledamöter att få en samlad 
bild på hur det ser ut i kommunen med olika följder av pandemin samt och 
olika bidrag från staten använts.  

 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

- Vilka övergripande följder kan du se med anledning av pandemin inom 
kommuns verksamhet samt samhälle i övrigt? 

- Vilka åtgärder har satts in för att lindra pandemins effekter? 
- Är kommunstyrelsens ordförande beredd att återkomma till kommunfull-

mäktige under andra halvåret 2021 med en rapport kring följderna av pan-
demin samt förslag till långsiktiga åtgärder för kommunen att möta en fram-
tida pandemi. Bland de områden som kan vara intressanta att få belysta är 
arbetslöshet, våld i nära relationer, ohälsa. distansundervisning, fullföljda 
studier, stängda fritidsaktiviteter samt samverkan med näringslivet.  

 

Beslutsunderlag 
Fråga från Jan-Åke Simonsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 

 

Dagens sammanträde 
Jan-Åke Simonsson (S) fråga är utskickad till ledamöterna inför dagens samman-
träde. 
Jan Utbult (KD) besvarar frågan. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om frågan kan anses besvarad i och med svar från kommun-
styrelsens ordförande. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande. 
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1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2021- kl 18.15- 

Omröstning                            
Namn N §  §  § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Jan Utbult (KD) 
 

         

Henrik Karlsson (KD) 
 

         

Martina Kjellqvist (KD) 
 

         

Claes Sandros (KD) 
 

         

Isak Strömblad (KD) 
 

         

Robertho Settergren (KD) 
 

         

Fredrik Gustavsson (KD) 
Henrik Börjesson 

         

Michael Sjögren (KD) 
 

         

Eva Wallin 
 

         

Jennie Wernäng (M) 
 

         

Helene Berntsson (M) 
 

         

Anders Kjellgren (M) 
 

         

Sandra Svensson (M) 
 

         

Kent Lagrell (M) 
 

         

Tommy Wallhult 
 

         

Björn Johanson (M) 
 

         

Christer Holmer (M) 
 

         

Peter Domini (L) 
 

         

Göran Ohlsson (L) 
 

         

Hans Alveros (L) 
 

         

Vera Molin (L) 
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2 
Namn N §   § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S)  
 

         

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

         

Ronald Caous (S) 
 

         

Monika Eriksen (S) 
 

         

Göran Olsson (S)  
 

         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

         

Jan-Åke Simonsson (S) 
 

         

Boel Lanne (MP) 
 

         

Nicklas Attefjord (MP) 
 

         

Anna Skrapste (MP) 
 

         

Annika Andersson (V) 
 

         

Göran Billvall (V) 
 

         

Kjell Lindström 
 

         

Mats Plahn (SD) 
 

         

Thomas Alvhult 
 

         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

         

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

         

1:e v ordf Martina Lindqvist (KD) 
 

         

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

         

Summa: 
 

         

 
Attest: ______________________________ 
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