
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1
    2020-03-24 
 
Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, klockan 9:15 – 16.00 
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD) Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD) Jennie Wernäng (M) 

Anders Kjellgren (M) Maria Brauer (S) 
Ronnie Bryngelsson (S)            Jan Ek (SD)    
Bo Norrhem (L)         
 
                          

Tjänstgörande ersättare         Annika Andersson (V), Sandra Svensson (M)  
 

Jäv Sandra Svensson (M) § 69 
  
Övriga närvarande             
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, kommundirektör 

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr & stöd 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Håkan Fransson, drogförebyggare 
Janna Petterson, samhällsplanerare 
Andréas Beutler, tf verksamhetschef samhällsbyggnad 
Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 
Cecilia Lindblom, controller 
Peter Eriksson, chef räddningstjänsten 
 
 
 

Justerare  Annika Andersson 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 56-59, 62-76, 78-82 
   Jacob Österlund 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                           Annika Andersson  
                                            
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2020-03-24 

Datum för anslags 2020- Datum för anslags nedtagande 2020- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 56   
   
Information om årlig drogvaneundersökning 

 
Håkan Fransson, drogförebyggare, informerar om den årliga drogvaneundersök-
ningen.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 57   
   
Information om riktlinjer för MEX 

 
Janna Pettersson, samhällsplanerare, informerar om riktlinjer för MEX (kom-
munal mark, markanvisning och exploateringsavtal).  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 58   
   
Information om kommunplan för Öckerö kommun 2020 

 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, och Cecilia Lindblom, controller, informerar 
om kommunplan 2020 för Öckerö kommun.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 59   
   
Information om Coronaviruset, covid-19 

 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef, informerar om Corona-viruset och 
kommunens övergripande pandemiplan.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 62  Dnr KS 62/19  
   
Nämndernas budgetavvikelse 2019 

 
Ärende 
I kommunfullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper för budget- och redovis-
ningsår 2019” står skrivet att ”fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur bud-
getavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från 
kommundirektören”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Budgetavvikelser i 2019 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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KS § 63  Dnr KS 48/20  
   
Rambudget GR 2021 

 
Ärende 
Liksom tidigare år översänder GR ett förslag till verksamhetsinriktning och 
budget för kommande år, 2021, till medlemskommunerna med hemställan om 
synpunkter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, ej daterad 
Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2021 
Protokollsutdrag § 110 från GR:s förbundsstyrelse 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till rambudget 2021 för Göte-
borgsregionens kommunalförbund. 
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KS § 64 Dnr KS 53/20  
   
Ekonomisk uppföljning per februari 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per febru-
ari samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020. 
Bilaga – uppföljning per februari.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 65  Dnr KS 44/20  
   
Val av ombud och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds 
årsmöte 2020 

 
Ärende 
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 23 april 2020 på Bo-
husläns museum i Uddevalla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Eva Wallin (KD) utses till ombud till Bohuskustens vattenvårdsförbunds år-
smöte den 23 april 2020.  

Jennie wernäng (M) utses till ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds 
årsmöte den 23 april 2020.  
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KS § 66 Dnr KS 50/20  
   
Val av ombud och ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds års-
möte 2020 

 
Ärende 
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 23 april 2020 på Bo-
husläns museum i Uddevalla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Jennie Wernäng (M) utses till ombud till Göta älvs vattenvårdsförbunds år-
smöte den 23 april 2020.  

Eva Wallin (KD) utses till ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte 
den 23 april 2020.  
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KS § 67  Dnr KS 35/20  
   
Val av ombud att företräda Öckerö kommun vid föreningsstämma 
med Kommuninvest   

 
Ärende 
Den 16 april 2020 har Kommuninvest bjudit in till föreningsstämma i Göte-
borg. Under 2019 har representanter från medlemskommuner träffats för att 
diskutera viktiga frågor om Kommuninvest framtid. På mötet i april ska fram-
tida beslut fattas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Jan Utbult (KD) utses som ombud och Ronnie Bryngelsson (S) som ersättare 
att företräda Öckerö kommun vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 
april 2020.  
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KS § 68 Dnr KS 61/20  
   
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
2020-2023 

 
Ärende 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Hand-
lingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatpe-
riod. I programmet ska anges målen för kommunens verksamhet samt de ris-
ker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till en räddningsin-
sats. I programmet ska också anges vilken förmåga kommunen har och tänker 
skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med tidigare hand-
lingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare uppfölj-
ning.   
 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har vä-
sentligt intresse att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i när-
området, Länsstyrelsen, Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. 
Handlingsprogrammet har sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 6 februari 2020, §4.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020. 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020-2023 antas.  
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KS § 69 Dnr KS 45/20  
   
Ansökan om bidrag för padelbana på Källö-Knippla 

 
Ärende 
Knippla idrottsklubb önskar bygga en padelbana på Knippla (padel är en 
blandning mellan tennis och squash). Målet med investeringen är att utveckla 
idrottsmöjligheterna för kommunens invånare samt att locka besökare till 
kommunen. Det finns ingen bana i kommunen vilket kan göra det attraktivt att 
komma till Knippla hamn.  
 
Banan skall ligga precis söder om tennisbanorna och ansökan om tillfälligt 
bygglov ska lämnas in. Det tillfälliga bygglovet sträcker sig över 5-10 år bero-
ende på bygglovsbeslut. Under denna tid utreds permanent placering. Banan 
är en ”mobil” bana som kommer i några delar som en större stålkonstruktion 
på ”fötter” vilket gör att några omfattande markarbeten inte behövs. Flytt av 
banan till den permanenta platsen kan göras efter några år och då gjuta fast 
den för permanent bruk.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
Ansökan om medfinansiering Knippla Padel 
 
 
JÄV 
Sandra Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 25% villkorat att Jordbruksverket 
godkänner 65% och föreningen Knippla IK 10%.  
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KS § 70 Dnr SB 51/18  
   
Försäljning av mark för hotell/konferens, del av Öckerö 1:80 m.fl. 

 
Ärende 
Detaljplanen vann laga kraft 2011-12-28, och bekostades av Öckerö Spa Hotell 
och konferens AB. Enligt beslut KS § 150 2013-09-03 tecknades ej köpekon-
trakt med Öckerö Spa Hotell och konferens AB. Enligt beslut KS § 172 2013-10-
15 återremitterades ärendet till samhällsbyggnadschefen för efterhörande av 
avtalet mellan Bertil Berntsson (Öckerö Spa och Hotell och konferens AB) och 
finansiären. Kommunchefen fick den 2018-03-27 i uppdrag att via mäklare 
försälja del av Öckerö 1:80 och Öckerö 1:552 med ändamålet hotell/konferens. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2020. 
Bilaga - Översiktskarta 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören uppdras att, som ett förtydligande av genomförandet av 
föregående uppdrag,  

1. ge Öckerö Spa Hotell och konferens AB möjlighet att t.o.m. 2020-06-
30 inkomma med en fullständig presentation inklusive handlingar som 
styrker att företaget har den kompetens och ekonomisk stabilitet som 
krävs för att kunna genomföra projektet på lång och kort sikt.  

2. Om kommunen bedömer att Öckerö Spa Hotell och konferens AB 
uppvisar godtagbara handlingar ska kommunen erbjuda försäljning av 
marken till Öckerö Hotell och konferens AB på marknadsmässiga vill-
kor (markpris tas fram av oberoende värderingsinstitut). Om Öckerö 
Spa Hotell och konferens AB refuserar kommunens bud alternativt inte 
svarar inom en månad gäller istället förvärv enligt punkt 3. 

3. Om kommunen inte godtar inlämnade handlingar förvärvar kommu-
nen berörd del av Öckerö Spa Hotell och konferens AB´s fastighet Öck-
erö 1:35, men även del av Öckerö 1:34 och del av Öckerö s:2 genom i 
första hand överenskommelse om fastighetsreglering, och i andra hand 
genom expropriation. Efter genomförd planenlig fastighetsbildning för-
säljs den färdiga fastigheten via mäklare. 
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KS § 71 Dnr SB 258/19  
   
Svar på medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö 
Pinans färjeläge 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, daterat 2019-10-31 föreslagit 
 

- att cykelparkeringen på Hönö Pinan hägnas in med ett två meter högt 
stängsel med en grind för in- och utpassage. Detta i syfte att förhindra 
cykelstölder.   

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2020.  
Medborgarförslag inkommet 2019-10-31 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås.  
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KS § 72 Dnr KS 224/18  
 
 

  

Svar på motion byggande av fler och billiga hyresrätter 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit: 
att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att projektera 
fler hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd hos Boverket i syfte att 
kunna erbjuda lägre hyreskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2020.  
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motionen, daterat 2019-10-11 
Motion, daterad 2018-11-22 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Annika Anderssons (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.  

 

Reservation 
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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KS § 73 Dnr KS 109/18  
   
Svar på medborgarförslag om replokal 

 
Ärende 

har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 före-
slagit: 
 
- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019.  
Medborgarförslag daterat den 9 juni 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2019, § 192 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september 2019, § 
39.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 september 
2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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KS § 74  Dnr 32/18  
   
Svar på motion låt äldra slippa förnya sin anmälan om bostadskön 
varje år 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad 2018-01-
25 föreslagit: 
 

- att personer äldre än 65 år inte årligen skall behöva förnya sin anmälan till 
bostadskön. 

 
Beslutsunderlag 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion daterad 2018-01-25 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Annika Andersson (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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KS § 75  Dnr KS 19/18  
   
Svar på motion en bostadsförmedling på kommuninvånarnas vill-
kor  

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2018-01-
24 föreslagit: 
 
- att kommunen skall ha en egen kommunal bostadsförmedling, ej inordnad 
under något fastighetsbolag eller BoPlats Göteborg. 

 
Beslutsunderlag 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion daterad 2018-01-24. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Annika Andersson (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

 

Reservation 
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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KS § 76 Dnr KS 60/20  
   
Utredning ny organisation 

 
Ärende 
Öckerö kommun står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar 
under de närmsta åren. För att skapa förutsättningar att möta dessa utmaningar be-
höver den kommunala organisationen bli både mer effektiv och samtidigt mer flexibel. 
Styrning, ledning och uppföljning behöver även stärkas och tydliggöras. För att möta 
ovanstående vill vi låta belysa för och nackdelar med nedanstående förslag. 
1. Samhällsbyggnadsverksamheten förs över till Bygg- och miljönämnden som 
förslagsvis byter namn till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. ÖP, FÖP, större 
detaljplaner, strategisk mark och exploatering kvarstår i KS. Genom att 
kommunstyrelsen inte också är driftsnämnd renodlas uppdraget att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamheter. 
2. All verksamhet organiseras i en gemensam kommunförvaltning. I förvaltningen 
ingår tre sektorer; Utbildning, Social omsorg samt Miljö- och samhällsbyggnad som 
kopplas till motsvarande nämnd. Skolchef, socialchef och samhällsbyggnadschef 
likställs som sektorschefer inom den gemensamma förvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 2 mars 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag utifrån 
de givna förutsättningarna och därtill göra en risk- och konsekvensanalys. 
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KS § 78 Dnr KS 12/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning. 
Förrättningsunderlag efter deltagande lämnas till kommunsekreterare. 
 
Årsmöte för Bohuskustens Vattenvårdsförbund samt Göta älvs vattenvårdsför-
bund 23 april 2020. Eva Wallin (KD) respektive Jennie Wernäng (M) deltar för 
Öckerö kommun. Arvode utgår.  
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KS § 79   
   
Kommundirektören informerar  

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Corona-virusets påverkan på kommunen 
 

• Avtalsrörelsen, varav stora delar är uppskjutna på grund av Corona-
viruset 

 
• Rekrytering av ny kommundirektör 

 
• Läget bland personalen med avseende på corona-situationen 

 
• Digitala möten 

 
 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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KS § 80     
     
Rapporter från nämnderna   

 
Ärende 
 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om det ekonomiska läget, förslag till omorganisation, sjukstatistik samt 
namnbyte på Västergårdsskolan. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om hur Social-
nämnden arbetar med Corona-situationen. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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KS § 81     
     
Rapporter    

 
Ärende 
 
Jan Utbult (KD) informerar från Öckerö Fastigheter AB.  

 

Annika Andersson (V) informerar från Öckerö Rederi AB. 

 

Jennie Wernäng (M) informerar från Samordningsförbundet Älv & Kust.  

 

Bo Norrhem (L) informerar från GR:s politiska styrgrupp för Miljö och sam-
hällsbyggnad 

 
Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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KS § 82 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under februari och mars 2020 redovisades för 
Kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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