
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              2
    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) Bo Norrhem (L) 
 Maria Brauer (S) Ronnie Bryngelsson (S)            
 Jan Ek (SD)            

 
                          

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 
 

Justering Omedelbar justering  §§ 60, 61, 77 

 

Justerare  Annika Andersson 

Plats                          Kommunhuset  
 
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 60, 61, 77 
   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 § 60  Dnr KS 62/19  
   
Bokslut 2019 

 
Ärende 
Årsredovisning 2019.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020. 
Bilaga – Årsredovisning 2019 Öckerö kommun 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckerö-alliansen, föreslår att följande två stycken, vilka 
Öckerö Fastigheter AB beslutat lägga till sin del av årsredovisningen under sen-
aste styrelsemöte, läggs till i årsredovisning 2019 för Öckerö kommun: 
 
Sidan 27, sist i andra stycket under rubriken ”Underhållsprojekt och finansie-
ring”: 
Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördyrats 
jämfört med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av biträden till de 
förtroendevalda revisorerna.  
  
Sidan 29, sist i tredje stycket under rubriken ”Utsikter för framtiden och finansie-
ring”: 
Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en up-
penbar risk att projektet inte blir färdigställt 2020 och därmed uppnås inte full-
mäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom kommunen senast år 
2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2019 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande.  

Följande stycken läggs till årsredovisningen under Räkenskaper kommun och 
kommunkoncern, Öckerö Fastigheter AB: 
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KS § 60, fortsättning Dnr KS 62/19  
   
Bokslut 2019 

 
- Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt för-

dyrats jämfört med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av bi-
träden till de förtroendevalda revisorerna. 

- Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en 
uppenbar risk att projektet inte blir färdigställt 2020 och därmed uppnås 
inte fullmäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom kom-
munen senast år 2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 
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KS § 61 Dnr  KS 275/19  
   
Öckerö kommuns budgetdirektiv 2021 

 
Ärende 
Budgetdirektivet, tillsammans med kommunplanen, beskriver förutsättningar 
och särskilda inriktningar för budgetarbetet. Dokumenten innehåller förutom 
kända och oförändrade förutsättningar som mål för mandatperioden och årliga 
ärenden, även finansiella och verksamhetsmässiga mål, tilldel-
ning/effektivisering, preliminär möjlig förändring i skattesats och i strategisk 
reserv samt riktade uppdrag. Syftet med budgetdirektivet är att ge en ram och 
förutsättningar för nämnderna/förvaltningarna att arbeta med förslag på för-
ändringar i budget och uppdrag. I budgetdirektivet för 2021 definieras sex fo-
kusområden: Ekonomi, befolkningsutveckling, digitalisering, samverkan, or-
ganisation samt de kommunala bolagen. Kommunens ledningsgrupp tar uti-
från budgetdirektivet fram underlag till nämnder/förvaltningar som sedan tar 
fram förslag på förändringar i uppdrag. Man jobbar med plus och minus samt 
omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar. 
Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och upp-
dragshandling. Kommunledningsgruppen sammanställer förslagen från 
nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på budget- och uppdrags-
handling. Förslaget informeras om på Kommunstyrelsen och dialog förs. Parti-
grupperna diskuterar och justerar till ett eget förslag på budget- och uppdrags-
handling inför beslut. 
 
Budget- och uppdragshandling för nästkommande år beslutas i juni i kom-
munstyrelsen och i september i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen är väl medveten om den nationella och globala krisen kring 
coronaviruset och sjukdomen covid-19. Det är viktigt med en nära dialog mel-
lan politik och tjänstemannaorganisation i budgetprocessen. Vi följer den eko-
nomiska utvecklingen noga och behöver vara beredda på förändringar under 
våren. 
 
En utvärdering av och en dialog kring den nya budgetprocessen ska göras i slu-
tet av 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande budgetdirektiv 2021. 
Öckerö kommun budgetdirektiv 2021 
Socialdemokraterna i Öckerö intar borgfred 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckerö-alliansen, föreslår att följande text noteras till proto-
kollet, under rubriken ärende: 
Kommunstyrelsen är väl medveten om den nationella och globala krisen kring  
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KS § 61 Dnr  KS 275/19  
   
Öckerö kommuns budgetdirektiv 2021 

 
coronaviruset och sjukdomen covid-19. Det är viktigt med en nära dialog mellan 
politik och tjänstemannaorganisation i budgetprocessen. Vi följer den ekono-
miska utvecklingen noga och behöver vara beredda på förändringar under våren. 
 
En utvärdering av och en dialog kring den nya budgetprocessen ska göras i slutet 
av 2020.  
 
Maria Brauer (S), Annika Andersson (V) och Jan Ek (SD), föreslår bifall till Jan 
Utbults (KD) tilläggsförslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Öckeröalliansens förslag till budgetdirektiv inför 2021 antas.  

 

Beslutet justeras omedelbart. 
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KS § 77  Dnr KS KS 51/20  
   
 

Bemyndigande att teckna kommunens firma 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommu-
nens firma vid ny mandatperiod. Kommunstyrelsen har fattat beslut om firma-
tecknare för mandatperiod 2019-2022 genom beslut KS § 13 per 2019-01-15. 
På grund av personalförändringar behöver kommunstyrelsen nu fatta nytt be-
slut om firmatecknare för mandatperioden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2020.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut, KS § 13 per 2019-01-15, upphävs 
2. Till firmatecknare för Öckerö kommun för återstoden av innevarande 

mandatperiod bemyndigas var för sig kommunstyrelsens ordförande 
Jan Utbult och tillförordnad kommundirektör Anna Dannjé Brocker. 

3. Till firmatecknare för Öckerö kommun för återstoden av innevarande 
mandatperiod bemyndigas följande personer, två i förening: kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande Jennie Wernäng, kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande Maria Brauer, ekonomichefen Oscar Nilsson och perso-
nalchefen Maria Höglund Niklasson.  

4. Beslutet justeras omedelbart. 
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