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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen visar totalt sett en positiv prognos på 169 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser, vilka även 
förtydligas nedan under respektive verksamhet: 

• Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, inom 
samsyn barn- och ungdom samt samordningsförbundet som inte kommer nyttjas fullt ut 
under året och ger överskott på 569 tkr 

• Fritid och kultur - överskott 331 tkr 
• Samhällsbyggnadsverksamheten -730 tkr 

Fritid o kultur 

Minskade personalkostnader förväntas främst pga. tjänstledig verksamhetschef. Osäkerhet på 
anläggningssidan för minskade hyresintäkter pga. Covid-19. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -730 tkr jämfört med budget. 

Skattefinansierad verksamhet: 

Prognosen efter mars månad visar ett resultat på -340 tkr jämfört med budget. Det är en försämring 
mot föregående prognos med -223 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• SB centralt visar överskott 70 tkr 
• Lokalvård/kost -225 tkr pga ökade råvarukostnader och höga personalkostnader 
• Gatuenheten -103 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av självrisker och 

överskriden utbildningsbudget på grund av ny personal på enheten 
• Båttrafiken skatt -46 tkr på grund av konsultkostnader för Kalvsunds färjeläge för framtida 

åtgärder inom femårsplanen 
• VA Skatt -41 tkr på grund av konsultkostnader fettborttagning Fisk i Dag 

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

Efter andra uppföljningen har inga åtgärdsplaner upprättats. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Prognos för avgiftsfinansierade verksamheter följer "självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. 
Det innebär att verksamheten lämnar en prognos som är noll. Eventuellt överskott redovisas som 
förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om 
sådant finns. 

Prognosen efter mars månad visar ett resultat på -390 tkr jämfört med budget. Det är en försämring 
mot föregående prognos med -337 tkr och gäller uppdragsverksamheten, vilket skall täckas av 
skattefinansierad verksamhet. 

Det negativa resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på -430 tkr pga. lägre intäkter på uthyrning av 
container och skrotförsäljning samt restvärde på försäljning av bil under 2019 

• Kostnader för markundersökning inför sanering av Kärrsvik 
• Båttrafiken lämnar ett positivt resultat om 39 tkr 

  



 2020-04-21 
 

4 
 

VA-enhetens prognos visar ett resultat på -1 045 tkr jämfört med budgeterat underskott på -1 
893 tkr. (Eftersom VA följer självkostnadsbegreppet så visar prognosen 0 och resultatet i bokslut 
bokas mot föregående års resultat.)  Detta är en förbättring mot föregående prognos med 193 tkr. 
Förändringen förklaras av: 

• Lägre personalkostnader på grund av att anställning av VA-ingenjör planerades till april men 
tjänsten tillsätts under hösten 

• Lägre arbetsgivaravgifter för medarbetare över 65 år 
• Högre anslutningsavgifter 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott 

1.1 Kommunstyrelsen Totalt 

Prognosrapport KS total 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

KS Enheter 15 961 16 530 569 3 800 4 209 409 23 15 959 

KS Styr- och stödverksamhet 33 733 33 732 -1 8 562 8 708 146 25 33 733 

KS Fritid- och kulturverksamhet 24 754 25 085 331 6 292 6 530 238 25 24 859 

KS Samhällsbyggnadsvht, skatt 61 997 61 657 -340 15 969 15 699 -270 26 61 774 

KS Samhällsbyggnadsvht, avgift 390 0 -390 565 151 -414  53 

Summa Nettokostnad, tkr 136 835 137 004 169 35 188 35 296 109 26 136 377 

1.2 Enheterna 

Prognosrapport KS Enheter 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 3 715 3 720 6 924 930 6 25 3 720 

110 Stöd till pol. partier 634 628 -6 634 157 -477 101 628 

120 Revision 985 984 0 163 269 106 17 984 

130 Politisk verksamhet 2 794 2 794 0 652 717 65 23 2 794 

139 Övrig politisk vht 568 568 0 189 142 -47 33 568 

220 Näringslivsfrämjande å 2 550 2 659 109 485 676 191 18 2 540 

230 Turistverksamhet 1 186 1 196 10 274 306 32 23 1 196 

580 Individ & familjeomsor 0 227 227 0 57 57 0 0 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 276 500 224 0 125 125 0 276 

920 Kommungemensam vht 2 824 2 823 -1 473 723 250 17 2 824 

921 Kommungemensam vht 428 429 1 5 107 103 1 429 

Summa Nettokostnad, tkr 15 961 16 530 569 3 800 4 209 409 23 15 959 
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1.3 Styr- och stödverksamhet 

Prognosrapport KS Styr och stöd 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 3 415 3 423 8 619 889 270 18 3 428 

138 Demokrativerksamhet 48 60 12 3 15 12 5 60 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 32 75 43 32 21 -11 43 32 

920 Kommungemensam vht 25 170 24 858 -312 6 552 6 416 -136 26 25 145 

921 Kommungemensam vht 5 068 5 315 247 1 356 1 367 11 26 5 068 

Summa Nettokostnad, tkr 33 733 33 732 -1 8 562 8 708 146 25 33 733 

1.4 Fritid- och kulturverksamhet 

Prognosrapport KS Fritid och kultur 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

263 Miljö-hälsa o hållbar 1 018 1 014 -4 46 302 255 5 995 

300 Allmän fritidsvht 2 006 2 011 5 415 298 -118 21 2 015 

315 Allmän kulturvht, övr 614 624 10 159 170 10 26 613 

320 Bibliotek 5 524 5 526 2 1 529 1 468 -61 28 5 525 

340 Idrotts- och fritidsan 9 700 9 478 -223 2 627 2 574 -53 28 9 470 

350 Fritidsgårdar 4 279 4 502 224 995 1 219 224 22 4 500 

399 Administration FoK 1 612 1 930 318 520 501 -20 27 1 740 

Summa Nettokostnad, tkr 24 754 25 085 331 6 292 6 530 238 25 24 859 

1.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 143 139 -4 6 25 19 5 140 

215 Fysisk och tekn. plane 1 493 1 520 27 1 399 315 -1 083 92 1 697 

220 Näringslivsfrämjande å 481 440 -41 121 110 -11 27 451 

243 Gator, vägar, parkerin 14 070 13 965 -105 3 627 3 526 -101 26 14 074 

250 Parker 363 363 0 97 91 -6 27 363 

261 Miljö-hälsoskydd, mynd 1 638 1 668 30 487 451 -36 29 1 638 

263 Miljö-hälsa o hållbar 746 752 6 154 179 25 20 741 

270 Säkerhet och trygghet 131 139 8 104 35 -70 75 140 

275 Totalförsv. o samhälls 230 230 0 -505 66 571 -220 230 
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

299 Administration SBF 4 397 4 326 -71 1 072 1 082 10 25 4 324 

511 Vård o oms. ord. boend 1 301 1 301 0 285 328 43 22 1 301 

530 Färdtjänst/riksfärdtjä 3 546 3 614 69 793 906 113 22 3 580 

535 Öppen verksamhet 56 56 0 14 15 0 26 57 

810 Kommersiell verksamhet -1 399 -1 343 56 -706 -332 374 53 -1 424 

832 Buss, bil o spårbunden 3 537 3 537 0 884 884 0 25 3 537 

834 Sjötrafik 151 105 -46 22 26 4 21 123 

855 Elförsörjning -139 -202 -63 58 -50 -108 -29 -188 

910 Lokalvård o kost 30 534 30 309 -225 7 940 7 856 -84 26 30 309 

920 Kommungemensam vht 259 240 -18 84 63 -22 35 250 

950 Egna bost. & lokaler 460 497 37 34 124 91 7 433 

Summa Nettokostnad, tkr 61 997 61 657 -340 15 969 15 699 -270 26 61 774 

1.6 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr        

834 Sjötrafik -39 0 39 -430 64 495 -50 

865 Vattenförsörjn. o avlo 0 0 0 313 31 -282 0 

870 Avfallshantering 430 0 -430 682 55 -627 103 

Summa Nettokostnad, tkr 390 0 -390 565 151 -414 53 
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2 INVESTERINGAR 
Kommunstyrelsen: 

Total prognos för kommunstyrelsen visar överskott på 11 100 tkr. Den största delen gäller 
avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och transformatorstation. Denna budget 
kommer att begäras reserverad till 2021 då projektet kommer slutföras. 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter". Resterande beräknas i dagsläget inte nyttjas. 

Styr och Stöd: 

Upphandlingsprocessen kring nytt ärendehanteringssystem är i det närmaste klar. Införande och 
uppstart av nytt system kommer att genomföras under året. Planerade IT-projekt gällande 
lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras. 

Fritid och kultur: 

Fritid och kultur kommer under året att renovera kylanläggningen i ishallen och investera i biblioteket 
på Björkö nya skola. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Lokalvård/kost: 

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året. Viss omprioritering har gjorts till förmån för 
ett ombygge av akut grad. Lokalvårdens maskiner till Solhöjden är genomförda. 

Gatuenheten:  

Investeringsprognosen efter mars månad visar ett resultat i balans med budget pga. nedan nämnda 
omprioriteringar: 

Eftersläpande fakturor från entreprenörer avseende investering 5629 Trafik Heden Skola 2018 och 
investering 5635 Trafiksäkerhetsåtgärder 2019. ( -81 tkr) 

Oförutsedda händelser för investering 5637 Lapposands parkering. (-372 tkr) 

Högre konsultkostnader för projektering m.m. för investering 5617 GC-Intagsvägen. (-190 tkr) Här 
finns en medfinansiering beviljad på en byggnationskostnad upp till 3 000 tkr. Summan för projektet 
kommer således att finansieras upp till en fördelningsprocent på max 50/50 mellan Kommunen och 
Trafikverket. 

Övriga investeringar löper på enligt plan. 

Under året kommer följande åtgärder att göras för att nå budget i balans: 

Arbeta vidare med att identifiera äldre investeringar som kommer att belasta enheten. Arbeta vidare 
med avrapportering och uppföljningsarbetet internt och med entreprenörer. För att täcka upp de 
obudgeterade kostnaderna, de oförutsedda kostnaderna på övriga investeringar samt extra akuta 
investeringar som kan uppstå under året, exempelvis ny pickup, så kommer investering 5640 
Laddstolpar för elbilsparkering att utgå (898 tkr). 

VA-enheten: 

Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Projektering fortsätter och anpassas till 
utbyggnaden av reningsverket. Se även projekt 6500. 

Projekt 6443 Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021. 

Projekt 6500 Kapacitetsökning Pinans avloppsreningsverk: Prognosen gäller preliminära kostnader 
för processutredning och underlag för tillståndsansökan. Trolig byggstart kvartal 4 år 2022. 

En plan för Björkö har vunnit laga kraft och kan innebära att utbyggnad av vatten- och 
dagvattenledningar måste utföras under året.  Budget saknas. 
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Kretsloppsenheten: 

Projekt 6238, tvåfacksbil är levererad i mars 2020. 

Projekt 6241, inte aktuellt då flytt till Pinan är oklart. 

Projekt 6246, pågår utredning kring köp eller leasing. 

Övriga enheters investeringar följer enligt plan. 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

KS Enheter o Styr- o stödvht 4 117 6 417 2 300 589 3 998 

KS Fritid- och kulturvht 3 150 3 150 0 0 3 150 

KS Samhällsbyggnadsvht, sk 13 676 13 676 0 853 13 717 

KS Samhällsbyggnadsvht, av 24 248 33 048 8 800 3 594 21 873 

Summa Nettokostnad, tkr 45 191 56 291 11 100 5 036 42 738 

2.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

KS Samhällsbyggnadsvht, sk      

Nettokostnad, tkr      

5530 Arbetsfordon lokalvår 200 200 0 0 200 

5536 Kokgryta Solhöjden 20 130 130 0 0 130 

5542 Värmeskåp BrattebAllh 65 65 0 0 65 

5617 GC-väg Intagsvägen 1 700 1 510 -190 36 1 600 

5629 Trafiks Heden skola 2 76 0 -76 76 76 

5635 Trafiksäkerhets.åtg. 5 0 -5 5 0 

5637 Lapposands parkering 1 000 628 -372 511 628 

5639 Elstolpar Framnäs 201 357 357 0 1 357 

5640 Laddstolpar elbil par 255 898 643 0 898 

5641 Björkö skola 500 500 0 1 500 

5642 Mur Kalvsund 398 398 0 1 398 

5643 Belysning Hälsö 0 0 0 6 0 

5646 Trafiksäkerhetsåtg. 2020 2 000 2 000 0 70 2 000 

5647 Beläggning 2020 3 200 3 200 0 38 3 200 

5648 Dagvattenbrunnar 2020 250 250 0 1 250 

5649 Brandposter 2020 450 450 0 0 450 

5650 Vägmärken 2020 240 240 0 56 240 

5651 Kollektivkörfält Grönevik 200 200 0 73 200 
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  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

5653 Fotöbron 500 500 0 1 500 

5654 Hönövägen/Skärhamsås 300 300 0 1 300 

5655 Belysning Burö/Klåva 850 850 0 42 850 

5708 Uppgradering höjdsystem 100 100 0 0 100 

5709 Automat. bygglovsprocess. 250 250 0 9 250 

5710 Städmaskin nya Solhöjden 50 50 0 50 50 

5711 Städmaskin Sporthallar 150 150 0 0 150 

5712 Utensilier 200 200 0 0 200 

5713 Kokgryta Bratteberg 250 250 0 0 250 

7013 Trafiksäk.Heden medfin 0 0 0 -125 -125 

Summa Nettokostnad, tkr 13 676 13 676 0 853 13 717 

KS Samhällsbyggnadsvht, av      

Nettokostnad, tkr      

6009 Bio-bädd AR-verk Pina 1 000 10 898 9 898 0 1 000 

6238 Tvåfacksbil 2019 1 923 1 745 -178 1 923 1 745 

6241 Transformatorstation 0 1 500 1 500 0 0 

6245 Plastb. tidningsåtervinn 0 0 0 66 0 

6246 Mindre sopbil 1 300 1 300 0 0 1 300 

6420 Vattensäkerhet 2018 853 853 0 125 853 

6422 Stängsel (säkerhet) 2 239 239 0 124 239 

6430 Renov vattenledning 2 700 700 0 0 700 

6432 Utbygg dagvattenledn 240 240 0 97 240 

6433 Saneringsplan 2019 1 192 1 192 0 339 1 192 

6434 Ventilbyten 2019 381 381 0 149 381 

6441 Servisutbyggnader 1 000 1 000 0 37 1 000 

6442 Tärnvägen/Droppen 4 000 4 000 0 119 4 000 

6443 Kvarnbergsvägen DV 400 0 -400 19 400 

6444 Allevägen/Nästås VSD 3 750 3 750 0 228 3 750 

6445 Renovering pumpstationer 500 500 0 194 500 

6446 Sanerings/åtgärdsplan 2 000 2 400 400 0 2 000 

6447 Ventilbyten 500 500 0 14 500 

6448 Arbetsfordon 900 900 0 0 900 

6449 Vattensäkerhet 300 300 0 37 300 

6450 Brunnslock 200 200 0 0 200 

6451 VA-banken modul 200 200 0 0 200 

6452 Ledningsrätter 250 250 0 21 250 

6453 Blåsmaskin Pinans ARV 90 0 -90 73 73 

6454 Fiberanslutning 150 0 -150 23 150 

6500 Kapacitetsökn Pinan A 2 180 0 -2 180 6 0 

Summa Nettokostnad, tkr 24 248 33 048 8 800 3 594 21 873 
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3 EXPLOATERINGSPROJEKT 
Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Positivt planbesked. Plankostnadsavtal tecknat med Fiskaregården 
AB. Miljöundersökning utförd. Ansökan om saneringsbidrag troligen 2020, 2021 eller 2022. 
Planläggning pågår. Samråd 2020. Detaljplan klar 2021/2022. Utredningskostnader startar 2020. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: Projekt Öckerö Centrum med delprojekt Centrumbildning startat 2013-
09-04. Avtal mellan intressenter har tecknats. Arbete med exploateringskalkyl och exploateringsavtal 
pågår. Bullerutredning klar december 2019. Antagande tidigast 2020. Förhandling med Tornstaden 
pågår. Planarbete klart. Avvaktar besked från politiken. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Del av plankostnader Hult 1:524. Hönö Missionskyrka i samarbete med 
Betelkyrkan för anläggning av hall/skola. Positivt planbesked. Plankostnadsavtal tecknat. Planarbetet 
är avbrutet. Markanvisningsavtal klart. 

Projekt 8084 Björnhuvudet Musslan: Avser reningsverk Musslan. Utredning pågår. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: Markanvisningsavtal med Allt i Bil. Exploateringsavtal 
pågår. Plan antagen höst 2019. Försäljning 2020. Tillkommer kostnader för infrastruktur 2020. 
Synpunkt inkommen från Allt i Bil. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Ytterst osäkert 
kring försäljning. Avsiktsförklaring går ut 2020-06-30. 

Projekt 8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand: Masshanteringsplats, förädling av marken pågår 
genom planläggning. Planarbete pågår. 

Tkr Ingående 
balans Utfall Prog Fg prog Planerat 

slutdatum 

8066 Varvet Knippla 1:161 2 066  1 000 1 000 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 3 201 54 100 50 2020 

8080 Östra Sudda 235  0 0 2021 

8084 Björnhuvudet Musslan 9     

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 1 230  500 500 2020 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223    2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 162 1 000 1 000 2021 

Summa tkr 7 056 215 2 600 2550  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-18 3 

   
   
BUN § 5 Dnr BOU 15/20  
   
 
Uppföljning efter februari 
 
 
Ärende 
Prognosen visar på ett underskott om -3 848 tkr. Prognosen bygger på rådande 
organisation, dock råder viss justering utifrån barn- och elevantal, vilket hämtar 
hem en del i prognosen.  
 
Förutsättning för en prognos i balans är att reviderat organisationsförslag inför 
budget 2020 genomförs.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
Stratsysrapport uppföljning efter februari 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunsty-

relsen för kännedom 
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Öckerö 2020-03-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Uppföljning efter februari 
Diarienummer: BOU 15/20 

 
Uppföljning efter februari 
 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunstyrelsen 

för kännedom 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Prognosen visar på ett underskott om -4069 tkr. Prognosen bygger på rådande 
organisation, dock råder viss justering utifrån barn- och elevantal, vilket hämtar 
hem en del i prognosen.  
 
Förutsättning för en prognos i balans är att reviderat organisationsförslag inför 
budget 2020 genomförs.  
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
Bilagor 
Stratsysrapport: Uppföljning efter februari 
 
 
Underskrift av berörd chef 
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Uppföljning efter februari 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jan-Feb 2020 
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2 
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1.1 Barn- och utbildningsnämnden ...................................................................................................................... 3 

2 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................4 

2.1 Sammanställning ........................................................................................................................................... 4 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter februari månad visar på ett resultat på - 3 848 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot budget med 3 848 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Centrala elevhälsan: -168 tkr. Beror till största delen på skolskjutsar. 

 Heden fsk, F-6, särskola: - 350 tkr. Felräkning på antal barn. 

 Heden 7-9: -1 300 tkr. Personalkostnader. Förbättrats under jan-feb med 100 tkr. 

 Bergagårdsskolan: -121 tkr. Antal elever och resurspersonal. 

 Fotö fsk och F-6: -178 tkr. Förbättrats under jan-feb 

 Fsk Hönö: 0 tkr 

 Björkö fsk, F-6: -1 191  tkr. Förbättrats under jan-feb med 100 tkr. 

 Fks Öckerö, Hälsö: +262 tkr. Ökat barnantal. 

 Bratteberg F - 6, Hälsö, Roses: -475 tkr. Personalkostnader. 

 Bratteberg 7-9: -271 tkr. Personalkostnader. 

 Kompassen, Rörö: -248 tkr. Elevresurser, personalkostnader. 

 Kulturskolan: 0 tkr 

 ÖSGy, Vux: +4 tkr 

 Förvaltningen centralt: +188 tkr 

Totalt alla verksamheter: -3 848 tkr 

Det negativa/positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Att verksamheterna inte kan ställa om personalkostnaderna utifrån förutsättningarna. 

 Antal barn/elever som påverkar intäkterna. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Minska med två avdelningar på förskolan. 

För att klara den budgetram som Barn- och utbildningsförvaltningen blev tilldelad för 2020 krävs att 
förvaltningen ser över sin organisation och ställer om sina verksamheter för att nå önskad effekt. En 
förutsättning är att vi får genomföra vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 
2020. Det ger ca 2 230 tkr. Utöver det behöver vi gör omställningar motsvarande ytterligare 2 500 tkr 
under 2020. Efter februari kvarstår en omställning på ytterligare 1 550 tkr utöver det som det 
reviderade förslaget till förändrad organisation ger. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

 Statsbidragen har varit svåra att förutse, eftersom staten ändrat förutsättningarna efter hand. 

 Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

 Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd. 

Vi har en buffert centralt för att täcka dessa kostnader, men svårt att veta om den räcker. 

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  
Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 814 829 15 126 141 15 15 829 

320 Bibliotek 291 229 -62 273 36 -237 120 229 

330 Kulturskola 2 470 2 469 0 551 402 -149 22 2 469 
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Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

400 Öppen förskola 310 288 -22 60 38 -22 21 288 

407 Förskola 63 007 62 811 -197 11 637 11 277 -360 19 62 811 

425 Fritidshem 9 487 9 958 471 1 819 1 833 14 18 9 958 

435 Förskoleklass 5 381 5 041 -340 1 001 910 -91 20 5 041 

440 Grundskola 162 917 159 177 -3 740 32 219 28 992 -3 227 20 159 177 

443 Obligatorisk särskola 7 063 6 749 -314 1 365 1 225 -140 20 6 749 

450 Gymnasieskola 66 583 66 557 -26 11 717 11 627 -90 18 66 557 

453 Gymnasiesärskola 5 983 5 952 -31 1 024 992 -31 17 5 952 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 54 50 -4 18 300 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 114 2 114 0 376 358 -18 18 2 114 

474 Särvux 1 402 1 386 -16 257 240 -16 19 1 386 

476 Svenska för invandrare 2 000 2 000 0 299 333 34 15 2 000 

490 Gemensamt BoU 4 922 5 335 413 59 891 831 1 5 335 

Summa Nettokostnad, tkr 335 042 331 194 -3 848 62 837 59 346 -3 491 19 331 194 

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Barn- o utbildningsnämnd 0 5 310 5 310 138 5 310 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-03-26 5 

   
   
SN §  12 Dnr: SOC 0034/40  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter februari 2020 
 
 
Ekonomisk rapport efter februari månad. Ett underskott mot budget med – 1 116 tkr 
prognosticeras på helår efter februari.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
Bilaga 2: Uppföljning efter februari, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Öckerö 2020-03-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning efter februari 
Diarienummer: SOC 0034/20 

 

Ekonomisk uppföljning efter februari 2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk rapport efter februari månad. Ett underskott mot budget med – 1 116 tkr 
prognosticeras på helår efter februari.  
 
 
 
Ekonomi: Utfall och prognos februari 2020 
Se:  Ekonomisk rapport efter februari månad. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2020-03-11 
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Uppföljning efter februari 

Socialnämnden 

Jan-Feb 2020 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter februari månad visar på ett resultat på - 1 116 tkr jämfört med budget. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Trenden under hösten 2019 var en minskning av timmarna inom 
hemtjänsten och den trenden fortsatte i januari. Dock har februari en ökning av antalet 
timmar. 

 Hyra för moduler inom Etableringsenheten. En kostnad om 1 000 tkr för moduler inom 
Etableringsenheten finns inte med i budgeten och kommer att orsaka ett underskott. Detta 
underskott kommer att finansieras av KS och tillförs i slutet av året. Ingen åtgärdsplan 
kommer att läggas på dessa. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på Särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av rekryteringssvårigheter 
och beräknas inte öppna förrän 1 september. Detta kan dock komma att ändras om 
förutsättningarna blir annorlunda. 

 Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos är endast en marginell ökning av kostnaden medräknad. 

 Kostnader för övertid och sjuklöner har tidigare år varit orsaker till underskott inom 
Socialförvaltningen. Dessa kostnader kommer att följas upp under varje månad och ett aktivt 
arbete med att hålla nere både sjukfrånvaro och övertid pågår och i denna prognos antas att 
detta arbete kommer att ge effekt. 

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  
Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

Nettokostnad, tkr 295 422 294 306 -1 116 48 056 48 738 683 16 294 306 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 1 042 1 045 3 160 174 14 15 1 045 

511 Vård o oms. ord. boend 781 782 1 96 134 38 12 782 

590 Socialförv. gemensamt 10 347 10 358 11 1 650 1 758 108 16 10 358 

600 Flyktingmottagande 244 245 0 40 40 0 16 245 

Summa Nettokostnad, tkr 12 414 12 429 15 1 946 2 107 160 16 12 429 

Individ Familj Funkt.hind         

Nettokostnad, tkr         

510 Vård o oms. enl SoL /H 869 1 372 503 106 229 123 8 1 372 

511 Vård o oms. ord. boend 287 288 1 29 48 19 10 288 

512 Vård o oms.särs. boend 795 795 0 133 133 0 17 795 

513 Insatser LSS egen regi 63 140 63 051 -89 10 837 10 539 -298 17 63 051 

514 Köpt vht LSS 11 548 10 871 -677 1 508 1 812 304 14 10 871 
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Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

535 Öppen verksamhet 1 135 1 138 3 288 190 -98 25 1 138 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 510 1 509 -1 159 251 92 11 1 509 

554 Inst.vård barn och ung 2 844 3 074 230 -24 512 536 -1 3 074 

557 Fam.hemsvård barn o un 7 005 6 807 -198 1 013 1 135 122 15 6 807 

558 Öppna ins. vuxna missb 1 492 1 530 38 266 255 -11 17 1 530 

568 Övr. insats. barn o un 2 569 2 687 118 398 447 49 15 2 687 

571 Övrig vuxenvård 484 485 1 0 81 81 0 485 

575 Ekonomiskt bistånd 6 608 6 608 0 1 182 1 102 -81 18 6 608 

580 Individ & familjeomsor 12 023 12 082 59 1 790 2 075 285 15 12 082 

585 Familjerätt 364 364 0 63 63 0 17 364 

600 Flyktingmottagande 1 859 817 -1 042 156 125 -31 19 817 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 937 4 938 0 896 803 -93 18 4 938 

Summa Nettokostnad, tkr 119 469 118 416 -1 053 18 798 19 798 999 16 118 416 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 3 836 3 807 -29 665 651 -14 17 3 807 

510 Vård o oms. enl SoL /H 50 100 50 0 17 17 0 100 

511 Vård o oms. ord. boend 71 846 70 010 -1 836 12 284 11 756 -527 18 70 010 

512 Vård o oms.särs. boend 75 454 77 184 1 730 12 658 12 369 -290 16 77 184 

535 Öppen verksamhet 1 639 1 645 6 234 271 37 14 1 645 

Summa Nettokostnad, tkr 152 825 152 747 -79 25 841 25 064 -777 17 152 747 

Räddningstjänst         

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 978 967 -11 160 161 1 17 967 

271 Riskhantering 9 052 9 091 40 1 175 1 502 327 13 9 091 

275 Totalförsv. o samhälls 684 656 -28 135 107 -28 21 656 

Summa Nettokostnad, tkr 10 714 10 714 0 1 470 1 770 299 14 10 714 

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnd 9 772 10 400 628 6 560 10 400 
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Öckerö 2020-04-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zanden, Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Budget 2020 
Diarienummer: 0216/18   

 

Ändring Årsplan för ledning och styrning 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ändrad Årsplan för ledning och 
styrning 2020. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Dokumentet Årsplan för ledning och styrning 2020 har blivit ändrad på grund av att 
budgetprocessen för budgetår 2021 har blivit framflyttad ca en månad. Det påverkar 
nämndernas arbete med nytt förslag till budget- och uppdragshandling, det 
påverkar datum för budgetdialogen samt beslutsmötet i kommunstyrelsen. 
 
Årsplan för ledning och styrning beskriver kommunens boksluts- och budgetprocess 
och vilken aktivitet som sker under vilken period på året.  
 
Bilagor 
Årsplan för ledning och styrning 2020 
 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf. Kommundirektör 
2020-04-02 
 
 
 



Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2020   
    

Tidpunkt Aktivitet och dokument 

 Vårprocess 

december KS fastställer ”Budgetanvisning för år 2021”. 

februari Bokslutsberedning: Dialog mellan nämndsordförande/förvaltningschef och 
kommunstyrelse angående 2019 års verksamhet och ekonomi. 
Måluppfyllelse: Starka sidor, svaga sidor – ur ett brukarperspektiv. 

februari Strategidagar - dialog mellan tjänstemän och politiker där årsbokslut, nu-
läge, framtid är utgångspunkten. Konferens 1,5 dagar. 

mars Kommunplan med budgetdirektiv – politiken tar fram budgetdirektiv med 
5-årsperspektiv. Beslut i KS mars. 

mars-april-
maj 

Utifrån beslutade budgetdirektiv tar nämnd och förvaltning fram förslag på 
förändringar i budget och uppdrag. Skapar utrymmen för egna satsningar. 
Beslutas i nämnd i aprilmaj. 

april Bokslutsmöte för år 2019 i kommunfullmäktige. 

majjuni Kommunledningen sammanställer förslag från nämnder/förvaltningar till 
förslag på budget- och uppdragshandling. 

majjuni Budgetdialog – information och dialog på KS – presentation av kommunled-
ningens förslag. 

juni-sep-
tember 

Övervägande och bearbetning - Partigrupper diskuterar förslag och presen-
terar ett förslag på budget- och uppdragshandling. 

junisep-
tember 

KS – förslag om budget- och uppdragshandling för år 2021 och plan  2022-
2025. 

september Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2021 och plan 2022-2025 
samt finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

 Höstprocess 

  

oktober KS - budgetberedning – konferens/höstuppföljning – avstämning av bl.a. 
skattenetto m.m. 

oktober Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. 

  

augusti  Verksamhetsplan – information till nämnd.  

 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-04-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Budget 2021 
Diarienummer: 0275/19   

 

Ändrad Budgetanvisning 2021 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ändrad budgetanvisning för 2021. 
 
Ärende 
Budgetanvisningen för budgetår 2021 har blivit förändrad varpå nytt beslut behöver 
tas. 
 
Budgetprocessen för budgetår 2021 har flyttats fram ca en månad i tiden och fått 
nya datum för budgetdialog och beslut.  
 
Budgetanvisningen beskriver i stora drag budgetprocessens struktur och innehåll 
under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om budgetdirektiv och 
nämndernas roll blir att, utifrån budgetdirektivet, ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdragshandling. Förslaget kan innebära omprioriteringar för att nå en 
ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för valda prioriteringar.   
 
Bilagor 
Budgetanvisning 2021 
 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf. Kommundirektör 
2020-04-02 
 
 



   

Budgetanvisning - år 2021                KS 28 april 2020  

Målgrupp: budgetberedning/nämnd/förvaltningschef/ekonom       
      
 
Tidplan/aktivitet 
25-26 februari/strategimöte 
Årsbokslut, omvärld/invärld och framtid. Konferens 2 dagar. 
 
24 mars 
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv för år 2021 samt planår 2022-2025. 
 
 
31 mars  Information om budgetdirektiv 
Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer och kvalitetsutvecklaren om budgetdi-
rektivets innehåll och intentioner. 
 
 
April-maj   Förvaltningarna tar fram förslag 
Förvaltningar och ledningsgrupp tar, utifrån budgetdirektiv, fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag. Förslaget kan innebära omprioriteringar för att nå en ekonomi i 
balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för valda prioriteringar. Skall samver-
kas och nämndsbehandlas.  

 
7 maj1 juni  Nämndsbehandlat mtrl till ekonomienheten 

 
26 maj16 juni/KS  budgetdialog  
16 juni1 sep/KS kommunstyrelsen - beslut 
10 september/KF fullmäktige fastställer drift- och investeringsbudget samt upp-

dragshandlingar 

 

23 september information om fullmäktiges budgetbeslut 
Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer och kvalitetsutvecklaren om budge-
tens innehåll och intentioner. 
 
Höstprocess 
Budgetärendet i fullmäktiges novembermöte berör endast justeringar på posterna: av-
skrivningskostnad, finansnetto och skattenetto.  
 
20 oktober/KS  budgetberedning - höstuppföljning budget/info 
10 november/KS kommunstyrelsen - beslut 
26 november/KF fullmäktige fastställer slutlig budget  
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Öckerö 2020-04-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 

Ärende: 
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

Diarienummer: KS 0072/20   

 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
avseende deltagande på distans 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunstyrelsens 

ledamöter att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans, om 
så kan ske i enlighet med vad som framgår av kommunstyrelsens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i 
kommunstyrelsens reglemente med följande lydelse: 

 
”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga 
personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska 
fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte 
ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i 
förväg anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare. 
Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske 
på distans.  
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla 
om deltagande på distans i kommunstyrelsen.” 



 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om deltagande 
på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäktige tar in 
föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska 
förutsättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse är att 
fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att besluta om 
att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur förutsättningarna 
för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv och att ge svar på hur 
en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet med gällande rätt.  
 
Beredning 
 
Förutsättningar för beslutsfattande i kommunstyrelsen 
Hälften av en nämnds ledamöter måste vara närvarande för att nämnden ska vara 
beslutsför.1 För kommunstyrelsen innebär det att åtminstone sex (6) ledamöter, av 
nämndens totalt elva (11) ledamöter, måste vara närvarande för att nämnden ska 
kunna fatta beslut. Ledamöterna ska vara närvarande både vid överläggningen av 
ärendet och vid tidpunkten för beslutet. Om en ledamot inte kan delta i ett 
sammanträde ska en ersättare gå in och tjänstgöra i ledamotens ställe. I 
kommunstyrelsen finns elva (11) ersättare.  
 
I brådskande ärenden, där det inte är möjligt att avvakta nämndens avgörande, får 
nämndens ordförande fatta ordförandebeslut på delegation.2 Om så pass många 
ledamöter är frånvarande att nämnden inte längre är beslutsför finns alltså 
möjligheten att fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.  
 
Deltagande på distans 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om, och i vilken 
utsträckning ledamöter får delta på distans.3 Det krävs då att kommunfullmäktige 
tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.4 En ledamot som deltar 
på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.  
 
Förutsättningarna för vad som gäller vid deltagande på distans framgår av 
kommunallagen 5 kap 16 §. Där anges bland annat att 
 

                                                           
1 Kommunallagen 6 kap 27 § 
2 Kommunallagen 6 kap 39 § samt respektive nämnds delegationsordning 
3 Kommunallagen 6 kap 24 § 
4 Jämför Kommunallagen 6 kap 44 § 



 
 

 

”Deltagande ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring 
i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor.” 
 

Lagstiftningen anger inte vilka tekniska lösningar som ska användas vid 
distansdeltagande men lagen och förarbetet5 anger några grundläggande krav. 
Förutsättningar som kan utläsas för att en ledamot som deltar på distans ska anses 
närvara vid sammanträdet är: 
 

1. Deltagare som inte befinner sig på samma fysiska plats ska vara anslutna 
till varandra med både bild och ljud. Samtliga ledamöter som deltar vid 
sammanträdet (närvarande på plats och på distans) ska kunna höra och se 
varandra.  

a. Att deltagarna kan se och höra varandra tydligt innebär att de enkelt 
kan identifiera varandra. 

b. Den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i nämndens 
överläggningar. 
 

2. Samtliga ledamöter ska kunna delta på lika villkor som den som är fysiskt 
närvarande i sammanträdeslokalen. Detta ställer höga krav på den tekniska 
utrustningen och att bild- och ljudöverföringen håller en stabil och hög 
kvalitet. Med detta menas bland annat att även deltagande på distans ska 
kunna; 

a. Delta i debatter, 
b. Ta del av handlingar som eventuellt delas ut vid sammanträdet, 
c. Kunna delta i beslut. 

 
3. Ledamoten som deltar på distans ska vara uppkopplad i realtid. Om 

kvaliteten på samtalet försämras eller om den tekniska förbindelsen bryts, 
behöver sammanträdet ajourneras till dess en fungerande förbindelse 
kunnat upprättas.  

 
4. Att den tekniska utrustningen är tillräckligt säker för att inte känslig 

information röjs och för att kraven på personuppgiftsbehandling i 
dataskyddsförordningen kan uppfyllas.  

 
5. Om slutna val ska hållas måste den tekniska lösningen som används 

säkerställa att valhemligheter bevaras, att alla röster kommer med och att 
förfarandet är transparent och inte kan manipuleras.  

 
6. Om sekretesskyddade uppgifter ska hanteras i nämnden krävs att den 

tekniska utrustningen, genom exempelvis kryptering, kan garantera att 
sekretess inte röjs.  

 
                                                           
5 Prop. 2013/14:5 s. 30-37 



 
 

 

 
Konsekvenser 
Beslut som fattas av nämnden kan, om de inte ska överklagas på annat sätt, 
överklagas genom laglighetsprövning.6 Vid en laglighetsprövning ska domstolen 
bland annat pröva om beslutet har kommit till på ett lagligt sätt. Om domstolen 
finner att beslutet inte har tillkommit på ett lagligt sätt ska beslutet upphävas.  
 
Om en nämnd fattar beslut med ledamot på distans och förutsättningarna inte 
uppfylls för att ledamoten ska anses delta i sammanträdet, kan alltså samtliga beslut 
som fattas vid det sammanträdet överklagas. Om en domstol då finner att besluten 
inte tillkommit på ett lagligt sätt ska besluten upphävas.  
 
För att nämndens beslut inte ska ifrågasättas på denna grund, är det därför viktigt 
att deltagande på distans sker i enlighet med lagstiftningen, nämndens reglemente 
och i enlighet med antagna riktlinjer. 
 
Syfte med att införa möjligheten till deltagande på distans 
Ett av syftena med att införa möjligheten att delta på distans var bland annat att 
minska avhoppen från kommunala förtroendeuppdrag, att minska svårigheter för 
förtroendevalda fritidspolitiker att kombinera sitt uppdrag med en annan 
sysselsättning och att underlätta för ledamöter som pendlar. Dessutom 
poängterades att möjligheten skulle kunna underlätta för småbarnsföräldrar, 
personer med funktionsnedsättning och personer i glesbygd som kan ha svårigheter 
fysiskt eller tidsmässigt att ta sig till en sammanträdesplats. 
 
Av förarbetet framgår att deltagande på distans ska ses som ett komplement och 
som en ”möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit 
till stånd alls”. Syftet är inte att ersätta det fysiska mötet som fortsatt fyller en stor 
funktion, framförallt på grund av de indirekta fördelar som det för med sig. Något 
som lagstiftaren särskilt betonat är de informella kontakter och åsiktsutbyten som 
kan komma tills stånd utanför sammanträdets ram.  
 
Begränsningar 
För att uppfylla de krav som lagstiftaren ställer för att kunna tillämpa 
distansdeltagande vid nämndens sammanträde måste de tekniska förutsättningarna 
vara uppfyllda.  
 
Innan deltagande på distans kan börja tillämpas är det också viktigt att riktlinjer 
antas för hur deltagandet ska ske och för när de juridiska och tekniska 
förutsättningarna ska anses vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ska fungera som ett stöd 
till nämndens ordförande när denne ska avgöra om distansdeltagande ska 
godkännas eller inte. Vidare bör riktlinjerna fungera som ett stöd för ordförande, 
sekreterare och ledamöterna under det pågående sammanträdandet.    
 
Även om möjligheten finns är det inte alltid lämpligt att delta i 
nämndssammanträde på distans. Exempel på när detta inte är lämpligt är bland 
                                                           
6 Kommunallagen 13 kap 



 
 

 

annat när nämnden ska handlägga ärenden som omfattas av sekretess eller när 
känsliga personuppgifter behandlas.  
 
Lämpligheten kan även ifrågasättas i de fall ett ärende ska avgöras genom 
omröstning. Detta inkluderar även om ärendet ska avgöras genom sluten 
omröstning. En sluten omröstning förutsätter då att den tekniska utrustningen kan 
säkerställa att valhemligheter bevaras.  
 
Mer om hantering av känsliga uppgifter 
Som huvudregel hålls en nämnds sammanträde inom stängda dörrar. Det kan 
förekomma att uppgifter som behandlas under nämndsammanträdet omfattas av 
sekretess. De som deltar i sammanträdet får inte röja de uppgifter som behandlas.  
Om någon deltar på distans uppstår praktiska svårigheter att säkerställa 
sekretessen. Bland annat finns risk att någon utomstående tar del av ljud- eller bild 
hos distansdeltagaren.  
 
Vid nämndens sammanträde kan det även bli aktuellt att hantera personuppgifter 
vilket, om sammanträdet sker på distans, aktualiserar dataskyddsförordningen. 
Beroende på känsligheten hos de personuppgifter som överförs via nätet kan särskilt 
skydd, genom exempelvis kryptering, vara nödvändigt. I dessa fall ställs alltså 
särskilda krav på den tekniska utrustningen för att deltagande på distans ska kunna 
vara möjligt.  
Den tekniska utrustningen måste garantera ett skydd för de uppgifter som 
behandlas. Om ett sådant skydd inte kan garanteras, saknas förutsättningar för 
deltagande på distans. 
 
Även om den enskilde ledamoten har ett stort ansvar är det framförallt ordföranden 
som ansvarar för att den information som behandlas i sammanträdet inte görs 
tillgänglig för utomstående. Kan känsliga uppgifter inte skyddas på ett 
tillfredsställande sätt bör deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Även om de tekniska förutsättningarna är uppfyllda och om ledamoten som deltar 
på distans vidtar försiktighetsåtgärder, kan bland annat det ledamoten själv säger 
svårligen skyddas. Det räcker att ledamoten har ett öppet fönster i den lokal där 
denne vistas för att informationen ska kunna röjas. Det är en närmast omöjlig 
uppgift för ordföranden att garantera att de sekretesskyddade uppgifterna inte röjs i 
dessa fall.  
 
Det kan därför ifrågasättas om det är lämpligt att överhuvudtaget tillämpa 
möjligheten till deltagande på distans i de fall känsliga personuppgifter och 
uppgifter som omfattas av sekretess behandlas. I de flesta fall bör detta alltså 
utesluta deltagande på distans i de fall då myndighetsutövning sker.  
 
Ekonomi 
Att införa möjligheten att delta på distans innebär ingen ekonomisk konsekvens för 
nämnderna. För att kunna tillämpa möjligheten krävs dock att vissa tekniska 



 
 

 

förutsättningar uppfylls. Det kommer innebära en kostnad att uppdatera de tekniska 
lösningarna i kommunen.7  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Möjligheten för ledamöter att delta på distans ger utökade förutsättningar för 
nämndens politiker att delta i nämndens sammanträde oavsett förutsättningar. Det 
kan underlätta för förtroendevalda som annars skulle ha svårigheter att delta i det 
politiska beslutsfattandet. Bland de som nämns särskilt i förarbetet är 
småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer som kan ha 
svårigheter fysiskt eller tidsmässigt att ta sig till en sammanträdesplats. Möjligheten 
skulle kunna underlätta för dessa grupper att delta i det politiska beslutsfattandet 
och att kombinera det politiska uppdraget med arbetsliv, familjeliv och andra 
förutsättningar.8 Detta kan få följden att färre ledamöter hoppar av sina politiska 
uppdrag när de exempelvis blir föräldrar. Det kan alltså ge ledamöter en möjlighet 
att delta i beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd alls, vilket 
utvecklar den kommunala demokratin.   
 
Ett av syftena att införa möjligheten till deltagande på distans var för att minska 
avhoppen från kommunala förtroendeuppdrag och att minska svårigheterna för 
förtroendevalda politiker att kombinera sina uppdrag med en annan sysselsättning. 
Fler avhopp från politiska uppdrag sker bland unga förtroendevalda. Dessutom sker 
avhopp i större utsträckning bland kvinnor än bland män.9  
 
Barnperspektiv 
Genom att utöka möjligheten till deltagande på distans utökas också möjligheterna 
för bland annat småbarnsföräldrar att kombinera ett politiskt uppdrag med 
familjelivet. Detta kan minska avhoppen i denna grupp. Om fler småbarnsföräldrar 
deltar i det politiska beslutsfattandet kan detta bidra till att fler synpunkter lyfts och 
mer fokus läggas på frågor som rör barn.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att tillåta deltagande på distans samt om 
revidering av nämndens reglemente.10  
 
Bedömning 
Nuvarande regelverk innehåller goda förutsättningar för en nämnd att vara 
beslutsför. I första hand kan en nämnd sammanträda med så få som hälften av 
ledamöterna. Dessutom finns en ordning för inkallande av ersättare för de fall en 
eller flera ordinarie ledamöter inte kan delta. I Öckerö kommun finns, i samtliga 
nämnder, lika många ersättare som ordinarie ledamöter. Dessutom kan brådskande 
ärenden avgöras genom ordförandebeslut. 
 
                                                           
7 Se tjänsteskrivelse om investeringar politiska distansmöten, dnr: KS 0073/20 
8 Prop. 2013/14:5 s. 33 
9 Prop. 2013/14:5 s. 33-34 samt SOU 2012:30 s. 95 
10 Kommunallagen 6 kap 24 § 



 
 

 

Möjligheten till deltagande på distans har alltså inte införts av lagstiftaren i första 
hand för att säkerställa att nämnden ska vara beslutsför. Möjligheten har snarare 
införts för att möjliggöra för att fler ska kunna ha ett kommunalt 
förtroendeuppdrag, oavsett livssituation och förutsättningar. Syftet är alltså att 
fungera som ett komplement till den fysiska närvaron för de ledamöter som annars 
skulle ha svårt att delta i det kommunala beslutsfattandet. På sikt syftar möjligheten 
alltså till att stärka den kommunala demokratin och minska avhoppen bland de 
förtroendevalda. Som huvudregel ska ett politiskt sammanträde hållas på en 
bestämd fysisk plats. Möjligheten att delta på distans bör tillämpas restriktivt och 
endast när det föreligger särskilda skäl, som ett komplement till det fysiska mötet.   
 
Det ankommer på den kommun som inför möjligheten att delta på distans att 
utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig säkerhet. 
Vissa ärenden som hanteras i nämnden är av mycket känslig natur. Även om de 
tekniska förutsättningarna skulle vara uppfyllda, genom kryptering eller liknande 
lösningar, kan det i vissa fall vara olämpligt att tillåta distansdeltagande eftersom 
det inte går att utesluta att dessa uppgifter röjs. Eftersom det inte går att garantera 
säkerheten, saknas förutsättningar att tillåta deltagande på distans i de fall nämnden 
behandlar känsliga personuppgifter eller sekretesskyddad information. I de flesta 
fall bör detta utesluta deltagande på distans då myndighetsutövning sker. 
Kommunfullmäktige bör inte tillåta deltagande på distans i dessa fall.  
 
Reglementets formulering bör ha sin utgångspunkt i SKR:s modell-reglemente11 
med tillägg i enlighet med resonemanget ovan.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsens ekonom, Ekonomienheten 
 
Bilagor 
 
Underskrift 
 
 
 
Anna Dannje-Brocker    Tannaz Ghaderi 
Tf. kommundirektör    Juridik- och kanslichef 
2020-04-17      2020-04-17  
 
 
 

                                                           
11https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20sty
relse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-04-17 
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Kommunfullmäktige 

Tillsvidare 

Kommundirektör 

Tannaz Ghaderi, Juridik- och 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 
 

§1 Verksamhetsområde 

Styrelsen svarar för kommunens uppgifter vad gäller: 

 
Kommunallagen 6 kap 1-6 § 

Ekonomisk förvaltning 

Personalfrågor 

Översiktlig fysisk planering 

Planfrågor med normalt planförfarande 

Mark- och exploateringsärenden. Detta innefattar att vara planerande och verkställande 

organ avseende mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av 

markreserverna, gatukostnadsersättning, köp, byte av fastigheter samt till verksamheten 

hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor. 

Biblioteks-, förenings- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet samt fritidsanläggningar 

och naturområden. 

Beaktande av värdefulla kulturmiljöer och byggnader. 

IT. 

Näringsliv och turism 

Kommunikation 

Utveckling av den kommunala demokratin 

Arkivvård 

Arbetslöshet. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd 

Säkerhetsskyddslag 

Försäkringsbolagens villkor om aktiv riskhantering 
Bevakning av kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

Namn och adressättning samt adressregister 

Konsumentvägledning 

Kommunens anslagstavla 

Arkivmyndighet 

Den kommunala författningssamlingen 

 
Kommunstyrelsen är verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning och lokala 

trafikföreskrifter 



Kommunstyrelsen är planerande och verkställande organ avseende kommunens 

vattenförsörjning och avloppshantering, kommunal gatuväghållning, färje- och 

kollektivtrafik, trafiksäkerhetsfrågor, natur/grönområden/parker, allmänna platser, 

lokalvård samt kostverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och planområdet, 

inklusive detaljplaner med undantag av de ärenden som handläggs av bygg- och 

miljönämnden. 

 
Kommunstyrelsen fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av 

den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter avseende färdtjänst och 

riksfärdtjänst. 

 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd enligt lag om kommunal energiplanering. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande avfallspolitiken och planerar för 

omhändertagande av avfallet samt utfärdande av renhållningsföreskrifter, ansvarar för 

omhändertagandet av avfall som ankommer på kommen enligt Miljöbalken och andra 

föreskrifter. 

 
Kommunstyrelsen har att tillse att underhållsplaner upprättas för gator, vägar och allmänna 

platser, vatten och avloppsanläggningar, renhållning, natur- och grönområden, parker, 

planteringar, lekplatser och liknande anläggningar. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att de lagstiftade uppgifter utförs, som åligger en kommun 

enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av frågor inom ramen för Rådet för hälsa och 

trygghet 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för ett framtagande av en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

 
Kommunstyrelsen för utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetets prioriterade områden i 

samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd västra 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

- kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av kommunens 

särskilda insatser inom detta område. 

 
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla boendeplatser, i både egen och 

extern regi, för ensamkommande barn. 



- mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

 
 

§2 Delegation från kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige skall besluta i alla ärenden som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt för kommunen. Med denna inskränkning i 

kommunstyrelsens beslutanderätt beslutar styrelsen i följande grupper av ärenden 

inom sina i §1 angivna verksamhetsområden: 

 
1. Organisationens administration 

2. Upphandling av varor och tjänster 

3. Beslut om att föra kommunens talan och att utse ombud att företräda kommunen 

inför domstol och andra myndigheter och vid förrättningar av skilda slag 

4. Representation och uppvaktning för kommunstyrelsen och dess utskott 

5. Yttranden för kommunen, om remisstiden inte medger beslut i kommunfullmäktige 

6. Deltagande i kurs/konferens 

7. Omfördelning av nämnds medel inom antagen budget 

8. Placering av medel på penningmarknaden inom ramen för av kommunfullmäktige 
antagen policy 

9. Upptagande, konvertering, inlösen eller omläggning av långfristigt lån enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy 

10. Köp av fastigheter av strategisk betydelse inom av fullmäktige fastställd kostnadsram 

11. Kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagen policy 

12. Avskrivning av fordringar 

13. Utdelning av fondmedel 

14. Organisation 
15. Rekrytering och avveckling av personal 

16. Personalutveckling 

17. Tillämpning av lagar, avtal, lokala riktlinjer eller program inom det personalpolitiska 

området 

18. Löne- och tvisteförhandlingar 

19. Tillstånd att använda kommunens vapen 

20. Yttrande om antagande av hemvärnsmän 

21. Avvisning av för sent inkommet överklagande: 24 §Förvaltningslagen 

22. Avskrivning av färdigbehandlade ärenden 

23. Beslut om kommunkontorets öppethållande 

24. Bidrag till arrangemang/projekt från föreningar och enskilda där marknadsföring av 

kommunen har en framträdande roll 

25. Bidrag till utvecklingsprojekt som främjar näringsliv och eller turism 

26. Inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, 

inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska 

förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som ingår i området 

som berör fritid och kultur. 

27. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesplaner som 

handläggs genom ett sådant planförfarande som anges i 5 kap 7 § plan- och bygglagen 

(enkelt planförfarande). 

28. Beslut om planuppdrag för detaljplaner med standardutförande samt 

samråd/granskning och antagande av sådana planer. Beslut om samråd och 

granskning av planer med utökat planförfarande. Beslut om planbesked avseende 

planer med standardutförande 



29. Övriga kommunala frågor som inte enligt kommunfullmäktige fastställt reglemente 

skall beslutas av annan nämnd. 

 
 

§3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 

kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera verksamhetens 

utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret. 

Kommunstyrelsen skall övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

 
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helst eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 

ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv med också i avseende på övriga förhållanden 

av betydelse för kommunen. 

 
I årliga beslut för varje sådant aktiebolag skall prövas om den verksamhet som bolaget har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala 

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 

att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 
 

§4 Arbetsformer 

Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. 

 
Parti i fullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en 

insynsplats i kommunstyrelsen. 

 
Regler för tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i den ledamotens ställe. 

 
En ledamot eller ersättare som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens eller ersättarens ställe. 

Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 

av ett ärende. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 
Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall 

själv tillse att ersättare inkallas. 



Ersättare för ordföranden 

 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den tull åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att 

styrelsen valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 

för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 

§5 Sammanträden 

Tidpunkt 

 
Kommunstyrelsen sammanträder på en dag och tid som styrelsen bestämmer, 

Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 

eller ordföranden anser att det behövs. 

 
Kallelse 

 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen skall innehålla 

uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall tillställas varje ledamot och 

ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar 

före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till äldste 

ledamoten göra detta. 

 

Deltagande på distans 

 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som 

omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på 

distans inte ske.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får 

ske på distans.  

 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen. 

 
Justering av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta arr en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Beslutet bör uppläsas för styrelsen före justering. 

 
Reservation 



 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas in före justeringen av 

protokollet. 

 
 

§ 6 Ordförandens uppgifter 

Det åligger ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha insyn över och att ta 
erforderliga initiativ i frågor rörande 

- Styrelsens ärendehantering 

- Nämndernas ärendehantering 

- Frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

- Främja samverkan med nämnderna 

Ordföranden skall vidare 

- Vid uppvaktning för myndigheter eller vid sammanträden med myndigheter, företag 

och enskilda företräda kommunstyrelsen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutat 

annorlunda 

- Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts ärenden behandlas utan onödigt 

dröjsmål 

- Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän 

i kommunstyrelsens lokaler 

- Vid behov överlämna ärenden för beredning eller ytterligare beredning 

- - i övrigt se till att kommunstyrelsens uppgifter fullgörs 

- Vid ett ansträngt läge bedöma om kris föreligger samt besluta om kris ska anses råda. 

Då så är fallet, tillse att detta tillkännages samt att skyndsamt inkalla 

krisledningsnämnd 

- Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder 

med rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. 

 
Sistnämnda rätt gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild person. 

 
 

§ 7 Kommunalråd 

Sedan kommunfullmäktiges val av ledamöter till kommunstyrelsen skett utser 

kommunfullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunalrådet ska ägna hela 

sin arbetstid att främja kommunens intressen. 

 
 

§ 8 Delgivning och undertecknande av handlingar 

Handlingar, som kommunstyrelsen ska ta del av, delges ordföranden, kommunchefen, eller i 
förekommande fall berörd avdelningschef inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd 

som kommunstyrelsen utser. 

Avtal skall för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen utser. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv 

underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

 
 

§9 Kommunstyrelsens utskott 

Förhandlingsutskott 

 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett förhandlingsutskott bestående av tre ledamöter för 

handläggning av frågor avseende löner, arvoden och därtill relaterade frågor. 

 
Utskottets uppgift är att bereda ärenden och framlägga förslag till beslut samt att besluta i 



ärenden som delegerats till dem. 

 
Ledamöter i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för 

samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen 

bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Är ordförande i utskottet, på grund av sjukdom eller annat, för längre tid förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att fullgöra 

ordförandens uppgifter. 

 
Utskottets sammanträden m m 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

 
Vad ovan föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträden gäller i motsvarande 

mån utskottet. 

 
I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagens sammanträdesregler. 

 
Kopior av utskottets protokoll skall delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

 
Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att det skall kunna 

fullgöra sina uppgifter. 

 
För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens 

arkivreglemente. 

 
 

§ 10 Kommunens administrativa organ m m 

Under kommunstyrelsen lyder den sammanhållna kommunförvaltningen under ledning av 

kommunchefen som styrelsens chefstjänsteman samt personalenheten, ekonomienheten, 

arbetsmarknadsenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, fritid- och kultur och 

verksamhetsområde samhällsbyggnad. 

 
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får kommunchefen alltid närvara. 

Styrelsens chefstjänstemän får närvara för att föredra ärenden som berör vederbörandes 

verksamhetsområde. 

 
Handlingar som inkommer till kommunstyrelsen och som är att anse som allmänna 

handlingar skall utan onödigt dröjsmål diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller 

handling inkommit, det beslut som fattats, dagen för beslutet och för beslutets expediering. 

 
 

§ 11 Giltighetstid 

Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige xxx-xx-xx 
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Öckerö 2020-04-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Wedham 
Ärende: Investering politiska distansmöten (lejonet) 
Diarienummer: KS 20/0073 

 

Investering politiska distansmöten (lejonet) 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel av ny 

konferensutrustning till konferensrummet Lejonet på 376 800 kr i 
enlighet med förslaget i bilaga 1. Medel tas från 
kommundirektörens investeringsreserv. 
Kapitalkostnaden fördelas på hyran i kommunhuset. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om säkerställande av Skype 
infrastrukturen till en kostnad av 40 000kr. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.  
 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enheten för digitalisering och kommunikation har fått uppdraget att beräkna 
investeringsbehovet av teknik som säkerställer att konferensrummet Lejonet 
uppfyller de krav som kommunallagen ställer på politiska distansmöten.  
 
Behovet består av två nödvändiga delar för att kunna säkerställa att 
konferensrummet kan användas med de förutsättningar som lagrummen ovan 
kräver när det gäller distansmedverkande. Dessa är: 
 

• Utrustningen i konferensrummet Lejonet  
• Uppgradering av Skype infrastruktur  

Ljud- och bildöverföring i Lejonet är idag analog. För att kunna möta dagens 
standard för en modern videokonferens måste detta vara digitalt. För att säkerställa 
att möten kan hållas med god kvalitet utan tekniska problem behöver en total 
översyn av den tekniska infrastrukturen göras rörande Skype genomföras. 
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Beredning 
 

Konferensrummet lejonet 
 
Lejonet 
I konsultation med expertis har följande framkommit gällande konferensrummet 
Lejonet. All ljud och bildöverföring i lejonet är idag analog, och för att kunna möta 
dagens standard för en modern videokonferens måste rummet digitaliseras. I 
samråd med experter på området samt inspektioner på liknande konferenslokaler 
har följande bestyckning av Lejonet tagits fram. 

Bild; för att få tillräckligt stor bild så att alla i rummet, oavsett placering, ska kunna 
se bilden behövs en ca 98”, 220cm bred bild i salen. För att kunna använda 
högkvalitativ video behöver detta vara en bildskärm med hög upplösning och låg 
fördröjning. 
Ljud; högtalarna behålls men ett nytt digitalt slutsteg installeras. För att fånga upp 
ljudet bra vid tal runt konferensbordet behövs 3 stycken mikrofoner. 
Kamera; en Skypekamera med zoom-funktionalitet installeras längst fram i salen 
för att kunna återge konferensbordet när den används. 

 

Skype infrastruktur 

 
Infrastrukturen Skype som kommunen har är en vedertagen och välbeprövad 
teknisk lösning och har alla förutsättningar att klara de krav som lagen ställer på 
den tekniska lösningen. Flera andra kommuner och landsting använder Skype, bl.a. 
Göteborgs Stad. 

Kommunen har tidigare inte använt Skype i det dagliga arbetet. Detta har lett till att 
underhållet av Skype blivit nedprioriterat och eftersatt. För att säkerställa att 
kommunens förmåga att hålla möten med god kvalitet, utan tekniska problem, 
behöver en total översyn göras av den tekniska infrastrukturen av Skype. 
Konsultation av expertis på området rekommenderar detta och de har påpekat de 
åtgärder som måste göras. Serverklustret som Skype är installerat på behöver 
uppgraderas, samt verifieras att det är konfigurerat enligt praxis. Infrastrukturen till 
och i lejonet behöver verifieras och säkerställas. Kommunikationsvägarna till och 
från Internet måste säkerställas. Trafikprioritering behöver till i de fall det är 
tekniskt möjligt och gångbart. 
 
Övriga tekniska krav 
 
I uppdraget ingick inte att utreda helheten, utan bara att säkerställa 
konferensrummet lejonet. Dock är det viktigt att påpeka att kedjan inte är starkare 
än svagaste länken. Om kommunallagen skall kunna uppfyllas ställs det lika höga 
krav på alla delar av kedjan. Där är uppkoppling och teknisk utrustning för 
distansmedverkande ledamöter en viktig del i att få helheten.  
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Ekonomi 
De investeringar som behöver göras ryms inte med befintliga investeringsmedel. De 
medel som måste tillföras är: 

Konferensrummet Lejonet   376 800 kr 

Kostnaden för säkerställandet av Skype infrastrukturen belastar kommunstyrelsens 
politiska verksamhet, kostnaden är:  

Skype infrastruktur    40 000 kr 
 
Kommande löpande driftsåtagande för Konferensrummet Lejonet med 
underliggande infrastruktur (skype) bedöms rymmas inom befintlig 
förvaltningsbudgetram.  
 
Kapitalkostnaden för investeringen på ca 80 000 kr per år, under 5 år, fördelas på 
hyran i kommunhuset. 
 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte ha något jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha något barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Bedömning 
Konferensrummet lejonet har idag en omodern teknik som inte lämpar sig för 
videosamtal. Utrustningen i salen påvisar ofta tekniska problem och har 
begränsningar i var och hur den nyttjas vilket kan leda till presentationssvårigheter. 
För att få ett modernt konferensrum med flexibilitet och möjligheter till 
professionella distansmöten möte måste salen uppgraderas. 
Dock har beredningen i detta fall bara vägt in de krav som en videokonferens ställer 
på lokalen. Konferensrummet lejonets totala användningsområde har inte tagits 
hänsyn till i denna beredning. Det är inte heller tydligt vad kommunallagen ställer 
för krav på bild och ljud för en konferensanläggning. Detta innebär en tydlig risk att 
investeringen som nu görs behöver kompletteras eller förändras för att 
konferensrummet lejonet skall uppnå sin fulla potential och säkerställa att 
kommunen efterlever kommunallagen. 
 
Kommunen står idag inför beslut om införande av Microsoft Teams som 
samverkansplattform. Det ersätter den befintliga plattformen Skype. Detta kommer 
med all sannolikhet att genomföras inom ca 1 år vilket innebär att investeringen i 
den befintliga Skype-plattform blir väldigt kortsiktig. Dock är den nödvändig för att 
kommunens distansmöten ska uppnå de krav på kvalitet och stabilitet som 
kommunallagen ställer.  
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Kommunen kommer inte att kunna ge ledamöter support på deras personliga 
utrustning, varken innan/efter mötena eller på distans i samband med mötena. 
Detta kan medföra en stor osäkerhet kring distansmötena. Det finns risk att 
ledamöternas faktiska förutsättningar blir en faktor i användandet av distansmöte 
vilket i sin tur kan innebära att vi inte säkerställer kommunallagens krav om 
deltagande på lika villkor. Om inte hela kedjan är säkrad kan detta leda till att 
distansmöten inte kan genomföras enligt lagkraven. Genom att kommunen hanterar 
lånesystem (utrustning) finns goda möjligheter att kunna ge teknisk hjälp inför ett 
möte, samt att säkerställa att de tekniska hjälpmedlen fungerar som de ska. 
Dessutom säkerställs att alla har tillgång till professionell utrustning oavsett 
privatekonomisk situation. 
 
Bilaga 
Investeringskalkyl för politiska distansmöten 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Ekonomienheten 
Enheten för digitalisering och kommunikation 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anders Lundgren 
 
Enhetschef digitalisering och kommunikation 
 
Datum  
 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannje-Brocker 
 
Tf kommundirektör 
 
Datum  
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Öckerö 2020-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Wedham, Nils Hjort 
Ärende: Antagande av riktlinjer för deltagande på distans 
Diarienummer: 0071/20 

 

Antagande av riktlinjer för deltagande på 
distans 
 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för deltagande på distans antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om deltagande på 
distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäktige tar in föreskrifter 
om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
För att underlätta det praktiska implementerandet och genomförandet av 
distanssammanträde, och för att stödja ordförande under sammanträdet, har förvaltningen 
tagit fram riktlinjer, vilka måste antas av kommunstyrelsen, enligt Riktlinjer för Öckerö 
kommuns styrdokument. 
 
Beredning 
Riktlinjerna för deltagande på distans har tagits fram i samband med arbetet med ändring 
av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på distans, samt investering 
politiska distansmöten, av digitalisering- och kommunikationsenheten samt juridik- och 
kanslienheten. 
 
Riktlinjerna utgår ifrån kommunallagen och förtydligar ordförandens ansvar när en eller 
flera ledamöter delar på distans. 
 
Som hjälp till ordförande har rekommendationer och förslag tagits fram på hur kraven på 
distansdeltagande kan efterlevas. Detta har framtagits genom videokonferensbranschens 
generella råd och skrivelser för bra och säkra videomöten, SKR:s riktlinjer, 
dataskyddsombudets rekommendationer, samt genom samverkan med andra kommuner 
och regioner.  
 
Ekonomi 



 
 

 

För att riktlinjerna skall kunna efterlevas behövs åtminstone de investeringar som beskrivs i 
Tjänsteskrivelse investering för politiska distansmöten DNR. Som framkommer är de 
exakta kraven väldigt osäkra då inga prejudicerande fall finns inom området. Allteftersom 
detta förtydligas av lagstiftarna så kan extra kostnader uppkomma i form av konfiguration, 
utbildning och utrustning, för att svara upp till de förtydligade kraven.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden avseende 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden avseende barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Enligt Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument ska Kommunstyrelsen besluta om 
riktlinjer. Kommunstyrelsen ska därför besluta om antagande av riktlinjer för deltagande 
på distans. 
 
Bedömning 
Riktlinjer för deltagande på distans är för att förtydliga de krav som ligger på ordföranden 
när ledamöter deltar på distans. Till riktlinjerna har förvaltningen bifogat 
rekommendationer som är tänkta att utgöra ett stöd i den praktiska implementeringen och 
utförandet av deltagande på distans. Det framgår bland annat vilka tekniska förutsättningar 
som är lämpliga för distansdeltagande. Förvaltningen föreslår att riktlinjerna antas. 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
 
Bilagor 
Riktlinjer för deltagande på distans, 2020-04-15 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Riktlinjer för deltagande på distans 
 
Riktlinjer 
En anmodan om att få delta på distans skall komma till sekreteraren senast fyra 
dagar innan sammanträde. Därefter beslutar ordförande om ledamot beviljas delta 
på distans. Ordförande meddelar ledamot sitt beslut senast tre dagar innan 
sammanträde. 
 
Det är ordförandens ansvar att se till att ljud- och bildöverföringen sker i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor.  
 
Det är ordförarens ansvar att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och 
kommunens informationssäkerhetspolicy följs när ljud och bild överförs 
elektroniskt. 



 
 

 

 
Kommunallag (2017:725) 
 
5 kap. Fullmäktige  
Deltagande på distans 
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 

beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 
 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges 
sammanträde. 
 

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder  
Deltagande på distans 
24 § Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 

sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 
16 §.  

 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 

 
 
Grundläggande rekommendationer 
1. Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande, och som en 
möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. 
Ledamot bör alltså delta på distans endast då denna är förhindrad från att delta fysiskt. 
 
2. Närvarande förtroendevalda och tjänstepersoner talar först när de fått ordet av 
ordförande. De som deltar vid mötet på distans har en liten fördröjning på bild och tal. 
Detta medför att de inte kan komma in i en diskussion med samma smidighet som en fysisk 
närvarande ledamot, eftersom det kommer låta som om de avbryter. För att samtliga 
ledamöter skall kunna delta på lika villkor och ha samma möjlighet att yttra sig, behöver 
ordförande fördela ordet. 
 
3. Om en ledamots som deltar på distans bild fryser, stannar eller kopplar ner bör mötet 
ajourneras. Om ledamoten inte är tillbaka inom fem minuter bör ordförande förklara 
ledamotens tjänstgöring avbruten, och kalla in ersättare för denne.  
 
4. Om bild- eller ljudkvalitet försämras till den grad att det inte längre kan anses leva upp 
till riktlinjerna bör mötet ajourneras tills dess att kvalitén åter är tillräcklig. Uppnås inte 
villkoren i riktlinjerna inom fem minuter bör ordförande förklara ledamotens tjänstgöring 
avbruten enligt ovan, och ersättare kallas in. 
 



 
 

 

5. Om ledamot som deltar på distans försvinner ur bild bör mötet ajourneras och 
ordförande informera ledamoten om att denne är ur bild, och be ledamoten komma tillbaka 
i bild. Sker så inte inom fem minuter bör ordförande förklara ledamotens tjänstgöring 
avbruten enligt ovan, och ersättare kallas in. 
 
6. Om en och samma ledamot som deltar på distans har haft tekniska problem eller 
kvalitetsproblem som har föranlett ajournering av sammanträdet fyra gånger, bör 
ordförande förklara ledamotens tjänstgöring avbruten enligt ovan, och ersättare kallas in. 
 
 
Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
7. Det finns inte reglerat i lag vad realtid innebär. Det finns därför ingen tydlig avgränsning 
för hur stor fördröjning som kan föreligga utan att ljud- eller bildöverföringen slutar anses 
vara realtid. En lämplig tolkning finner vi dock hos videokonferensbranschens riktlinjer för 
en bra upplevelse. Denna framgår av tabell 1 nedan.  
 
8. Vi bör alltid eftersträva att fördröjningen blir så låg som möjligt. Mobila lösningar såsom 
edge, 3G och 4G har generellt sett förhållandevis höga fördröjningar, och bör helst därför 
inte användas som bärare för en videokonferens. En anslutning via en sådan lösning skulle 
ge en hög risk för problem med ljud- och bildöverföringen under sammanträden. 
 
 
Ljud-och bild överföringen måste vara stabil och av hög kvalitet 
9. För att anslutningen skall hålla tillräckligt hög kvalitet måste bandbredden för 
videsamtalet vara minst i enlighet med tabell 2 nedan. För att ha viss säkerhetsmarginal bör 
förbindelsen vara på 50 % mer än vad tabell 2 visar. För att förbindelsen skall anses vara 
stabil bör den vara en fast förbindelse med fiber, licensburenradio eller kopparteknik 
(DSL).  
 
10. Varje ledamot som skall ansluta till ett möte på distans måste själv ombesörja en dennes 
internet-förbindelse är av tillräckligt hög kvalitet. 
 
11. Anslutningen i det lokala nätverket, lokalt hos den anslutande ledamoten, bör ske via 
TP-kabel eller fiber-kabel. Om WiFi-anslutning används bör denna vara stabil med 
högkvalitet och bra signalstyrka. WiFi anslutningen bör också vara krypterad för skydda allt 
data som överförs. (se tabell 3) 
 
12. Varje ledamot som skall ansluta till ett möte på distans måste själv ombesörja en stabil 
och säker lokalanslutning i distanslokalen. 
 
13. För att ljudkvalitet både ingående (från distansdeltagaren till sammanträdet) och 
utgående (från sammanträdet till distansdeltagaren) skall hålla tillräckligt hög kvalitet bör 
ett högkvalitativt headset användas. Högtalare och mikrofon i mobila enheter ger oftast inte 
en tillräckligt god kvalitét. 
 



 
 

 

14. Sitter ledamoten i en ändamålsriktig konferensanläggning skall mikrofon och högtalare i 
detta system användas. 
 
 
Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 
15. Alla deltagare bör placera sin kamera så att åtminstone hela huvudet syns i bild. Om 
flera ledamöter deltar från samma lokal, och därför delar konferensutrustning, måsta alla 
dessa ledamöter tydligt synas i kameran och vara identifierbara, även för de på distans.  
 
16. Det bör för samtliga ledamöter tydligt gå att urskilja vem som pratar. Om flera personer 
deltar från samma konferensrum bör det enkelt gå att urskilja vem som pratar utav 
deltagarna i rummet. Samtliga övriga deltagare i rummet måste dock fortsatt synas. Om 
kameran zoomar in talaren för att denne ska urskiljas tydligare, bör en annan kamera visa 
resten av deltagarna i rummet. För de som deltar på distans är skärmstorleken av vikt. 
Detta för att de tydligt ska kunna se de övriga deltagarna. En skärmstorlek på 14” ger en 
tillräckligt tydlig bild om antalet distansdeltagande är begränsat.  
 
17. För att alla skall kunna medverka på distans på lika villkor och inte ekonomiska eller 
tekniska förutsättningar skall vara avgörande för detta, bör kommunen låna ut färdiga 
system till de ledamöter som beviljats distansdeltagande av ordförande. Denna utrustning 
bör vara konfigurerad, säkerställd och testad (ej på plats hos ledamoten) av kommunen. 
Systemet består av en laptop med minst 14” skärm, högkvalitativ kamera, och mus samt 
högkvalitativt headset. 
 
 
Distribution av materiel  
18. Alla handlingar som visas eller distribueras under sammanträdet måste även visas och 
distribueras till de som deltar på distans. För att ledamöterna fortsatt ska kunna se 
varandra under hela sammanträdet kan inte fildelningsfunktionerna i videosystemet 
användas för visning och distribuering av handlingar. I konferensrummen kan skärmen 
delas så att distansdeltagarna fortfarande syns under visning av dokumentation. Samma 
lösning blir dock svår för de som deltar på distans, då deras bildyta är begränsad. Alla 
handlingar som skall visas och diskuteras under sammanträdet bör därför distribueras via 
Netpublicator på förhand. 
 
 
Säkerhetsaspekter  
19. Sammanträdeslösningen som används ska vara kommunens egen, eller av kommunen 
godkänd sådan, för att efterlevande av dataskyddsförordningen och kommunens 
informationssäkerhetspolicy ska kunna säkerställas. 
 
20. Den som ansluter på distans bör sitta i en lokal/rum där ingen obehörig varken kan se 
eller höra något i och omkring sammanträdet. Det åligger även den som ansluter på distans 



 
 

 

att säkerställa att ingen annan utrustning finns som kan spela in, kopiera eller överföra 
information ifrån sammanträdet. 
 
21. Sammanträdesdeltagare bör använda kommunens kommunikationsutrustning för att 
ansluta sig till sammanträdet. Detta för att garantera att inga virus, trojaner eller övrig 
skadlig programvara kan spela in, kopiera eller på annat sätt överföra information ifrån 
sammanträdet. 
 
 
God videoanslutning 
22. Ledamot som deltar på distans bör använda frontbelysning, så som ett stort fönster eller 
lampor, och inget ljus bakifrån, samt undvika direkt solljus. 
 
23. Ledamot som deltar på distans bör befinna sig i ett stilla rum, hålla sig så stilla som 
möjligt och minimera huvudrörelser. 
 
24. Ett lämpligt avstånd mellan deltagare på distans och kameran är ca 1-2 meter. 
 
 
Ordförandes ansvar vid sammanträde där ledamot deltar på distans 
25. Under sammanträde med deltagare på distans bör ordförande ansvara för att 
 
• säkerställa att ljud och bild är i realtid, 
• kontrollera att alla är i bild, 
• säkerställa ljud- och bildkvalitet, 
• verifiera att alla uppkopplingar fungerar, 
• ledamöter talar när de får ordet, 
• bedöma när ajournering bör ske, samt 
• räkna antal avbrott som respektive deltagare på distans har orsakat. 
 
26. Med anledning av den ökade mängden ansvar för ordförande vid sammanträden med 
distansdeltagande finns risk för att ordförandes eller sekreterares primära arbetsuppgifter 
eftersätts. För att så inte ska ske och att rättssäkerhet och den generella kvalitén på 
sammanträdet inte skall bli lidande, bör en extra funktion i form av en assistent medverka 
under dessa sammanträden. Assistenten kommer då bistå ordförande med ovan angivna 
punkter. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tabell 1 

Funktion   Gränsvärde  

Fördröjning (enkelväg)  < 50ms  

Fördröjning (RTT)  < 100ms  

Burst paketlörluster  <10% during any 200ms interval  

Paketförluster  <1% during any 15s interval  

Variation, Jitter  <30ms during any 15s interval  

Fel ordning av paket  <0.05% out-of-order packets  

 
Tabell 2 

Typ av samtal Rekommenderad hastighet 
nerladdning / uppladdning  

Video samtal 
(hög kvallitet) 500kbps / 500kbps 

Group video 
(3 deltagande) 2Mbps / 512kbps 

Group video 
(5 deltagande) 4Mbps / 512kbps 

Group video 
(7+ deltagande) 8Mbps / 512kbps 

 
Tabell 3 

Standard Signalstyrka SignalBrus Säkerhet 

IEEE 802a/g eller senare -65dBm eller högre 25 dB eller bättre Minst WPAv1 
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Öckerö 2020-04-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 

Lisette Larsson, VA-chef 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Sofia Fridén, kommunjurist 

Ärende: 
Upphörande av mottagning av processvatten i Björnhuvudets 
reningsverk 

Diarienummer: SB 0139/19   

 

Förlängning av stängning av mottagande av 
processvatten vid Björnhuvudets reningsverk 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förskjuta stängningsdatum för mottagning av 
processvatten från livsmedelsindustri vid Björnhuvudets miljöstation till den 
31 januari 2021.  

2. Beslutet enligt punkt 1 ska omedelbart justeras.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen beslutade om stängning av delar av Björnhuvudets reningsverk 
(Musslan) i december 2019, Dnr SB 0139/19.  
 
För närvarande står samhället inför stora påfrestningar av den pågående epidemin 
av Covid-19. Epidemin påverkar både kommunen och de näringsidkare som verkar i 
kommunen. Under rådande omständigheter är det därför rimligt att förskjuta 
stängningen av Musslan.  
 
Beredning 
Sedan beslut om stängning fattades har samhället drabbats av en epidemi som inte 
kunde förutses. Förslaget innebär ingen skillnad i sak från det beslut 
kommunstyrelsen redan fattat.  
 
 
Ekonomi 
Förslaget innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  



 
 

 

Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser avseende 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Barnperspektiv 
Förslaget bedöms inte påverka barns situation. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen, i enlighet med reglemente. 
  
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Tf. kommundirektör 
 
Underskrift 
 
 
 
____________________________     
Oskar Nilsson 
Ekonomichef 
 
 
 
____________________________     
Andréas Beutler  
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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Öckerö 2020-03-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Maria Höglund Niklasson 
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: KS 69/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på 
granskningen. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering  
Kommunrevisionen 
 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
Granskning kompetensförsörjning 
Följebrev till granskning av kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift                                                               Underskrift 
 
 
Maria Höglund Niklasson                               Anna Dannjé Brocker 
HR-chef                                                               Tf Kommundirektör           
 
Datum            Datum  
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Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 
med kommunövergripande analyser av kommunens framtida kompetensbehov 
kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningarna i sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och 
karriärmodeller kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med 
förvaltningarna. Därefter fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och 
karriärvägar behöver införas och om resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål 
för hur kommunen ska attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med 
kompetensförsörjningspolicyn. Befintliga rutiner kommer att uppdateras och 
anpassas för att sedan kopplas till kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan 
brytas ner i organisationen. Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör 
kommunens vision i frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
 

Kommunstyrelsens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt med de 
verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. Genom 
att jobba aktivt med målen i förvaltningarnas ledningsgrupper uppnås en bättre 



 
 

 

måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att ta 
hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 
arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda avslutningssamtal 
kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att kompletteras med 
fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att medarbetare slutar 
kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även avslutningsenkäten följs 
upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
 
Jan Utbult      Anna Dannjé Brocker 
Kommunstyrelsens ordförande   Tf Kommundirektör 
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Svar på skrivelse från ÖFAB angående 
utbyggnad av fiber 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Öckerö fastigheter AB:s utbyggnad av 
fiber på Grötö. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö Fastigheter AB har inkommit med en skrivelse, 2020-03-23, där bolagets 
styrelse uttrycker önskemål om yttrande från kommunstyrelsen i frågan om hur de 
som ägarrepresentanter ser på utbyggnad av fiber på Grötö. 
 
Bakgrunden är att ÖFAB i februari 2019 återrapporterade betydande negativa 
avvikelser i fiberprojekten på Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige 2011 att uppdra åt dåvarande Öckerö bostads AB via 
affärsområde Öckerö Nät att bygga stadsnät där 100% av hushållen och företagen i 
Öckerö kommun ska ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 
år 2020. För detta utarbetades en utbyggnadsplan där Grötö nu återstår som sista ö 
att bygga. Om kommunstyrelsen skulle välja att invända mot vidare utbyggnad, 
måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för nytt beslut den 7 maj och därmed 
ompröva kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-15. 
 
Bedömning 
Att kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-05 om att alla öar ska ha möjlighet att 
ansluta bredband om minst 100Mbit/s kvarstår. 
 
 
Ekonomi 
Beslutet innebär att Öckerö fastigheter genomför utbyggnaden av fiber på Grötö 
enligt budget. 
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ÖCKERÖ
FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

Skrivelse avseende yttrande om

investering fiber pä Grötö

I februari 2019 återrapporterades betydande negativa avvikelser i fiberprojekten på

Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln. Bolagets styrelse beslutade 2019-10-11 om att

uppdrag åt VD att återkomma med skriftlig rapport kring bland annat händelser och

beslut i projekten. Bolagets förtroendevalda revisorer har också uppdragit åt KPMG

att granska styrning och ledning av affärsområdet Ockerö Nät. Rapporterna är

återrapporterade till styrelsen.

2011 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt dåvarande Ockerö Bostads AB via

affärsområdet Ockerö Nät att bygga stadsnät där 100 % av hushållen och företagen i

Ockerö kommun skall ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast

år 2020. För att klara detta framarbetades en utbyggnadsplan där nu Grötö återstår

som sista ö att bygga.

Bolagets styrelse uttrycker önskemål, efter styrelsebeslut 2020-03-13, om ett

yttrande från Kommunstyrelsen i frågan om hur de som ägarrepresentanter ser på

utbyggnad av fiber på Grötö. Om kommunstyrelsen väljer att invända mot vidare

utbyggnad, måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för nytt beslut den 7 maj

och därmed ompröva kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-15.

KPMGs rapport samt fullmäktigebeslut från 2011-09-15 finns bifogad denna

skrivelse.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2020-03-23

Hans Anctsfeasson

Verkställande direktör
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Sammanfattning
KPMG har av Ockerö kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att genomföra en
övergripande granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av
affärsområdet Öckerö Nät. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Vi konstaterar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på olika sätt har haft
kännedom om affärsområdet Öckerö Näts utveckling verksamhetsmässigt och
ekonomiskt under 2019. T.ex. genom information/dialog från styrelseordförande och
VD, Ockerö Fastigheter-dagen, att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
suttit som ledamöter i bolagets styrelse 2012-2019 och från 2019 är de adjungerade på
styrelsens möten och genom bl.a. bolagets del- och helårsbokslut.

Vi bedömer att styrelsen under året har fått och efterfrågat information som underlag
för beslut, tagit aktiva beslut och följt upp affärsområdet Öckerö Nät. På
styrelsemötena har bl.a. stadsnätsrapporter presenterats med erforderlig information.

Redan i januari 2019 fick styrelsens presidium information om de negativa prognoserna
för de pågående projekten och i februari informerades hela styrelsen att investerings-
budgeterna för Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö inte skulle kunna hållas. Under hösten
rapporterades bl.a. utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen. l november efter

det extra styrelsemötet fick VD i uppdrag att göra en utredning om byggnationen på
nordöarna. Vår bedömning är att utredningen ger en bra och transparent bild av
händelser och beslut av byggnationen. Vi bedömer vidare att med hänsyn till den
information styrelsen hade redan våren 2019 om negativa prognoser kom beslutet om
utredningen alltför sent.

Vår bedömning är att styrelsens interna kontrollplan för 2019 inte baserats på en
tillräcklig risk- och väsentlighetsbedömning och val av risker gällande projekten.
Om risker för projekten som föreslås kompletteras i den interna kontrollplanen för 2020
hade funnits med och följts upp mellan 2015-2019 hade styrelsens haft större
möjligheter att stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdets
verksamhet och ekonomi. Det är väsentligt att styrelseledamöterna är tillräckligt
delaktiga i arbetet med riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte
riskanalyserna främst görs på tjänstemannanivå.

Vi bedömer att det finns system och rutiner för drift och förvaltning av befintligt stadsnät
för att minsta möjliga driftstörningar för kunderna ska uppnåtts.

Vi bedömer vidare att prognostiserat årsresultat för Öckerö Nät inte kommer att
uppfylla målet att affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat
för 2019. Styrelsen bedömer att avkastning på investerade medel vid årsbokslutet inte
kommer att uppfyllas med 3,5 %.

Vår sammanfattande bedömning utifrån vår granskning är att styrelsen inte tillräckligt
tillfredsställande har lett, styrt och följt upp affärsområdet Ockerö Nät under 2019.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelsen att:
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• fortsätta stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdet
Öckerö Nät.

• fortsätta föra kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen om bolagets risker.

• säkerställa att styrelseledamöterna är tillräckligt delaktiga i arbetet med
riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte riskanalyserna
främst görs på tjänstemannanivå.

• fortsatt efterfråga nytt ägardirektiv för Ockerö Fastighets AB av
kommunstyrelsen.
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Inledning/bakgrund
KPMG har av Öckerö kommuns lekmannarevisorerfått i uppdrag att genomföra en
granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av affärsområdet Öckerö
Nät. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Bolagets vision är att koncernens bolag ska vara betydelsefulla verktyg för en stark och
hållbar utveckling av Öckerööarna genom ett personligt engagemang bygga och
förvalta fastigheter och IT-infrastruktur.

Bolaget har ett affärsområde Öckerö Nät där koncernen ska:

• Bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerös kommun.

• Erbjuda framtidssäkra fibernätsanslutningar till privata villakunder,
fastighetsägare, företag och operatörer.

• Ge kunder tillgång till marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud.

Koncernen har fått uppdraget av ägaren genom beslut i fullmäktige i september 2011.

Utifrån "Uppdragshandling för Öckerö Fastigheter" framgår att affärsområde Öckerö
Nät ansvarar som beställarorganisation och totalansvarig för stadsnätet av fiber. Till
stöd inom koncernen finns förvaltnings- och projektorganisationer, men totalansvar för
hela affären är affärsområdeschefen.

l Öckerö Fastighets AB:s affärsplan för 2015-2019 framgår att "till skillnad mot vissa
andra stadsnät har bolaget valt att inte bygga ut områden baserat på verifierat intresse
utan genomfört byggnation av stamnät på Hönö och Öckerö. Den fortsatta byggnatio-
nen, främst på de mindre öarna, måste dock för att vara långsiktigt lönsamma och vara
efterfrågebaserade. Bolagets bedömning är att affärsområdet kommer redovisa
underskott de första åren men att i takt med att kundmassan ökar och att olika typer av
högkapacitetskunder ansluter sig till nätet kommer kassaflödena under perioden vara
positiva".

Finansiellt mål är att:

• affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat.
- avkastning på investerade medel ska senast vid årsbokslutet 2019 uppgå till
3,5 %.

Lekmannarevisorerna bedömer att det finns en risk att bolaget och affärsområdet
Öckerö Nät inte kommer att kunna uppfylla de mål som är beslutade och vill därför
granska detta.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsens ledning, styrning och
uppföljningen av Öckerö Fastighets AB:s affärsområde Öckerö Nät har varit
tillfredsställande.
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Granskningen kommer att besvara om styrelsen på ett tillfredsställande sätt lett, styrt
och följt upp att:

• planering och budgetering bedrivits så att en god avkastning uppnås?

• drift och förvaltning av befintligt stadsnät utförts så att minsta möjliga
driftstörningar för kunderna uppnåtts?

• planering, projektering, byggnation, marknadsföring och utveckling av
stadsnätet så att fullmäktiges beslut att samtliga Öckerös kommuninvånare ska
ges möjlighet att ansluta sig till stadsnätet år 2020 uppfyllts?

Granskningen omfattar Öckerö Fastighets AB:s affärsområde Öckerö Nät.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna och verkställandet uppfyller:

• Kommunallagen

• Antagna ägardirektiv

• Interna styrdokument

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom avstämningar/intervjuer med VD och
styrelseordförande samt analys av upprättad dokumentation såsom exempelvis:

• Fastställda styrdokument som gäller för bolaget
• Styrelseprotokoll
• Dokumentation av ev. utförda riskanalyser

• Dokumentation över bolagens mål
• Upprättade/fastställda internkontrollplaner
• Dokumentation över utförda kontroller
• Dokumentation och bedömning av ägardirektiv och dess efterlevnad

Rapporten är faktakontrollerad av VD och styrelseordförande i bolaget.
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3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

3.1.1 Ägardirektiv

Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antaget av
kommunfullmäktige i Ockerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman
den 2013-12-20.

Enligt ägardirektivet fastställer kommunfullmäktige ekonomiska direktiv och krav på
bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut
ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl konsoliderat och ha en sådan
ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid
bolagsstämma i bolaget.

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det
närmaste räkenskapsåret. Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal
som visar hur bolaget avser att nå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som
fastställts av kommunfullmäktige i Ockerö kommun. Verksamhetsplan och budget ska
delges kommunstyrelsen enligt ägardirektiv eller som kommunstyrelsen bestämmer i
samråd med bolaget.

Ekonomiska direktiv:

a. Öckerö Fastighets AB och dess verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga
grunder. Avkastningskraven ska relateras till företagets justerade egna kapital som
motsvarar normal avkastning för kommunägda företag som äger och förvaltar
samhällsfastigheter.

b. Soliditetsmålet skall i koncernen från år 2014 ligga inom ett intervall från 5 % upp till
15 % synlig soliditet.

c. Utdelning från Ockerö Fastighets AB ska prövas varje år inom de ramar som
bestäms av aktiebolagslagen.

d. Årlig effektivisering och rationalisering inom Öckerö Fastighets AB:s verksamhet ska
ske i samverkan med ägaren i syfte att gynna kommunen som helhet.

e. Öckerö Fastighets AB ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet
och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade se att det finns möjlighet att följa
utvecklingen övertiden.

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att
till kommunstyrelsen snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:

a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,

b. protokoll från bolagsstämma,
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c. protokoll från styrelsesammanträde,

d. årsredovisning inkl. revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,

e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,

f. delårsrapport.

Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid
årsstämman rapportera statusen i bolaget och dess dotterbolag utifrån följande:

a. ekonomisk utveckling,

b. konkurrensläget,

c. prisnivåer,

d. uppföljning av ägardirektiven,

e. uppföljning av miljöarbetet, samt

f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.

Enligt styrelsens protokoll för 2020-01-27 framgår att "de senast antagna
ägardirektiven för koncernens bolag är från 2013. Ett arbete har påbörjats efter beslut
om uppdrag i kommunstyrelsen. Behov av översyn av ägardirektiv finns och
synpunkter har tidigare erhållits från bolagets revisorer. Arbete med ny affärsplan är
också avhängig eventuella nya ägardirektiv." Enligt styrelseordförande har ett nytt
ägardirektiv aktivt efterfrågats i två års tid och att det kommer att tas fram ett nytt under
våren 2020.

3.1.2 Övriga styrdokument

Affärsplan2015-2019

Uppdragshandling 2019

Verksamhetsbeskrivning Öckerö Nät 2019

lnternkontrollplan2019

3.1.3 Verksamhetsbeskrivning för affärsområde stadsnät (Ockerö Nät)

l verksamhetsbeskrivningen från 2019-09-04 framgår att affärsområdeschefen ingår i
bolagets ledningsgrupp och är direkt underställd VD. l affärsområdet finns också en
projektledare. Till affärsområdet nyttjas också bitvis resurser i form av VD, projektchef
som stödjer utbyggnadsprojekt, ekonomifunktion som stödjer kring redovisningsfrågor
och fakturahantering samt Serviceavdelningen som stödjer med rondering och tillsyn
av framför allt noderna.

3.1.4 Intern kontrollplan

Styrelsen fick en redovisning av uppföljning av den interna kontrollplanen på sitt
styrelsemöte i mars 2019 gällande 2018. Internkontrollplan för 2019 antogs på
styrelsemötet i april 2019.
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3.2 Bedömning styrande dokument

Styrelsen och VD ansvarar för att den interna kontrollen inom bolagets verksamhets-
område är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns fastställda styrdokument som
stärker den interna kontrollen i bolagens verksamhet och som VD har att leda och styra
efter. Det finns även en fastställd intern kontrollplan för 2019. Vi bedömer vidare att
ägardirektivet inte är uppdaterat.

3.3 Revisionsfrågor

3.3.1 Har planering, projektering, byggnation, marknadsföring och utveckling
av stadsnätet skett tillfredsställande så att fullmäktiges beslut att samtliga
Öckerös kommuninvånare ska ges möjlighet att ansluta sig till stadsnätet
år 2020 uppfyllts? Har en god avkastning uppnåtts?

l styrelsens protokoll för 2019 framgår att styrelsen har fått information och fattat beslut
om affärsområdet Öckerö Nät. Enligt styrelseordförande har Öckerö Nät varit en
stående punkt på samtliga styrelsemöten.

På styrelsemötet 2019-10-11 presenterades utfall och prognos för pågående projekt
med stora avvikelser för Källö-Knippla, Röra och Hyppeln. Styrelsen beslutade då att
VD fick i uppdrag till nästkommande styrelsemöte ta fram skriftlig rapport kring bl.a.
händelser och beslut.

Styrelsemötet i november 2019:

Enligt styrelseprotokollet (extra styrelsemöte) 2019-11-19 presenterades "Utredning
byggnation av stadsnät på nordöarna". Utredningen analyserar projekten som
genomförts för att uppnå kommunfullmäktiges mål och direktiv för bolaget och Öckerö
Nät, d.v.s. att samtliga hushåll och företag skall ha möjlighet att ansluta sig senast
2020.

Vi konstaterar att i utredningen av stadsnät på nordöarna framgår bl.a. att:
• vanligen hålls två gånger per år det som kallas Ockerö Fastigheter-dagen då

aktuella ämnen inom bolaget informeras och diskuteras mellan bolagets
styrelse och kommunstyrelsen.

• för hösten 2018 beslutades att resultat, prognos, tidplan och finansiering av
stadsnätsaffären var nödvändig med tanke på situationen främst på nordöarna.
2018-11-09 hölls detta möte då stadsnätschef och VD informerade om prognos
för antal anslutningar och prognostiserade underskott i resultaten för respektive
ö.

• 2019-01-23 informerades styrelsens presidium om de negativa prognoserna för
de pågående projekten. Beslut togs då att ärendet skulle gå som
informationsärende inom ramen för stadsnätsrapporten på nästkommande
styrelsemöte. Det hölls 2019-02-04 där utfall och prognos presenteras per ö för
styrelsen. Styrelsen beslutar inte om några ytterligare åtgärder varefter
projekten fortsätter för att avslutas.
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På samma styrelsemöte beslutas också att ta fram policy för särtaxa samt om
att skicka ärendet för kostnadstäckning av projektet på Hälsö till ägaren. Detta
som i ett led för att kunna genomföra aktuellt projekt.
Av styrelseprotokollet från 2019-02-04 framgår information om nuläge och att
bl.a. investeringsbudgeterna för Källo-Knippla, Rörö och Hyppeln inte skulle
kunna hållas.
2019-09-06 mailas verksamhetsbeskrivning ut till styrelseledamöterna. Denna
verksamhetsbeskrivning avslutas med en statusrapport kring antalet
anslutningar och ekonomiskt utfall per 2019-08-31.
2019-10-11 presenteras utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen:

PROGNOS PÅGÅENDE PROJEKT

Budget

Prognos 2019-02-04
Utfall 2019-10-06

Prognos 2019-10-06

Källö-Knippla

7500000
25000000
27789019
28000000

Röra
8600000

15000000
16224463
16500000

Hyppeln
4 500 000

4 268 884
9 200 000

Kalvsund

4600000

4358111
4 600 000

Hälsa
10000000

6 358 467
10 000 000

Av styrelseprotokollet 2019-10-11 framgår att VD fick i uppdrag att återkomma med
rapport och att Grötö-projektet inte fick belastas med externa kostnader förrän
styrelsen beslutat om annat. Därefter beslöt styrelseordförande att utredningsrapporten
skulle presenteras på ett extra styrelsemöte 2019-11-19. Enligt styrelseordförande
föredrogs information på kommunfullmäktige 2019-10-24 om de ökande kostnaderna
för Öckerö Nät och att det föranledde ett extra styrelsemöte i bolaget.

VD:s slutsatser från utredningen presenterades i bilaga till protokollet, l den framgår
bl. a. att:

vi borde vi med facit i hand ha insett risken att markförhållande etc. var betydligt
sämre på nordöarna, genomfört mer genomgående markundersökningar vilket
inneburit betydande merkostnader som belastat projektet innan uppstart och
undersökt ytterligare kring andra förläggningsmetoder.
analyserat andra investeringsalternativ.

högkonjunkturen har begränsat potentiella entreprenörer och hade vi avvaktat
tills efterfrågan var lägre hade tidplan ej kunnat hållas i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och den nationella bredbandsstrategin.
vald modell av löpande räkning ger långa löptider avseende fakturering. När
avvikelser rapporteras är stora nya kostnader redan upparbetade. Vi borde
hanterat ekonomiavstämningar separerat från ordinarie byggmöten i detta
projekt.
vid styrelsemötet i februari 2019 fanns möjligheter att avbryta Hyppetn och
Hälsö utan upparbetade kostnader. Stamnät på Kalvsund var avtalad men
övriga delar hade kunnat pausas/avbrytas.
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Från protokollet gällande det extra styrelsemötet i november konstaterades, efter
genomgången av utredningen och VD:s slutsatser, att styrelsen bl.a. såg behov av att
revisorerna skulle granska vad som hänt, att kommunfullmäktige i sitt beslut 2011 inte
hanterat ekonomiska konsekvenser eller ramar, behov av att se över rutinerna för

intern kontroll som rutiner för återrapportering av avvikelser och riskbedömningar vid
projekt, dialog med ägaren och eventuella beslut i kommunfullmäktige vid större
investeringsbeslut m.m.

Styrelsen beslutade bl.a. att VD och styrelseordförande på ett planerat möte med
lekmannarevisorerna informerar om ärendet och upplyser om behov av granskning, VD

får i uppdrag att till styrelsemötet i februari 2020 ta fram ett nytt förslag på skärpta
rutiner för internkontrollplan och att VD fick i uppdrag att till styrelsemötet i december
återkomma med förslag på uppdaterade hantering av eftermarknadsanslutning som
säkerställer kostnadskontroll.

Iakttagelser från vår intervju med VD och styrelseordförande:

l ägardirektivet framgår att verksamheten skall bedrivas affärsmässigt och att
avkastningskrav skall vara jämfört med liknande företag. Enligt våra intervjuer och
avstämningar med VD och styrelseordförande uppfattar vi att:

• affärsplanen för 2015-2019 antogs av styrelsen i bolaget och är en plan för att
leva upp till bland annat ägardirektivet. Då affärsplanen arbetades fram antogs
anslutningsgraden bli högre när byggnationerna genomfördes på Hönö och
Öckerö. Den lägre anslutningsgraden än förväntat (och lägre än många andra
stadsnät) antas till största delen bero på att telestationerna på Hönö, Öckerö
och Foto fibrerades under tidigt 2010-tal vilket innebär att bredband via ADSL
är mycket funktionellt vilket kan kommit att innebära en lägre efterfrågan på
fiber.

• i den övergripande planen skulle relativt goda överskott från Höna och Öckerö
bidra för att skapa kostnadstäckning för de kommersiellt mer "svårhanterliga
småöarna". När Foto såldes in beräknades ett nollresultat vid en anslutnings-
grad om 65 %. Då denna anslutningsgrad inte erhölls överlämnades ärenden
till kommunfullmäktige för styrelsen i bolaget ansett att det inte finns rena
kommersiella grunder för att genomföra byggnationen av fiber på Foto. Pris-
sättningen har löpande korrigerats liksom anslutningsgradskrav.

• kommunfullmäktige har tagit ställning till produktion av stadsnät på Foto,
Björkö, Källö-Knippla, Hyppeln, Kalvsund och Hälsö i separata beslut.

• på Öckerö Fastigheters-dagen (då bolagets styrelse och kommunstyrelsen
träffas) hösten 2018 hanterades särskilt frågan om lönsamheten för
affärsområdet Ockerö Nät. Från 2012-2019 satt kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande som ledamöter i bolagets styrelse och från 2019 är de
adjungerade på styrelsens möten.
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• i bland annat affärsplanens förarbeten framgår att när avkastningen beräknats
har ett antal nybyggnationsprojekt inkluderats i form av bostadsområden där
positivt planbesked erhållits. Då dessa detaljplaner skjutits på framtiden efter
beslut av kommunstyrelsen (såsom Öckerö centrum, Ankaret, Minnessten,
Spindeln och Tumlaren) har också väsentliga projekt för Ockerö Nät skjutits
upp vilket skulle inneburit ett stort ekonomiskt tillskott.

• tidplanen för att säkerställa kommunfullmäktiges mål har varit övergripande. Då
Hönö och Öckerö byggdes först uppfylldes målet om 50 % senast 2015. För att
klara målet år 2020 arbetades fram en tidsplan där i princip två öar skulle
marknadsföras, projekteras och byggas per år. Tidplanernas förskjutning till
följd av att ärenden hanterats i kommunfullmäktige har inneburit att uppstart av
nya öar har påbörjats för att säkerställa denna tidplan.

• om styrelsen i bolaget under våren 2020 tar beslut om byggnation av Grötö
bedöms målet kunna uppnås. Vid förskjutning av tidplanen ytterligare kan detta
mål bli svårt att uppfylla.

Iakttagelser gällande riskanalyser:

Vi konstaterar att bygga fiber i skärgårdsmiljö är en utmaning vilket innebär vikten av
en ändamålsenlig riskanalys gällande verksamhet och ekonomi, l affärsplanen 2015-
2019 finns en riskanalys "en SWOT-analys" för Öckerö Näts verksamhet där det
framgår bl.a. att svagheter och hot är begränsat antal intressenter, pedagogisk
utmaning att förklara fiberns fördelar jämfört med andra alternativ, relativt kostsam
investering för enskild intressent, prispress från kommunikationsoperatörer och
konkurrens från parallella infrastrukturer.

Det finns även en SWOT-analys från 2017 i verksamhetsbeskrivningen från 2019
gällande driftsäkerheten.

l den interna kontrollplanen 2019 finns identifierade risker och kontrollmoment. Enligt
styrelseordförande har styrelsen gjort riskbedömningar, men dessa har behövt
förbättras, vilket är gjort. Som tidigare nämnts beslutade styrelsen på extra styrelse-
mötet i november 2019 att "VD får i uppdrag att till styrelsemötet i februari ta fram ett
nytt förslag på skärpta rutiner för internkontrollplan". Uppdaterad internkontrollplan
behandlades på styrelsemötet i januari 2020. Förslaget följer den struktur som följer i
nuvarande internkontrollplan där rubriken Projekt lagts till.

Iakttagelser måluppfyllelse av anslutning och finansiella mål:

Kommunfullmäktiges mål är att 100% av hushållen och företagen i Ockerö kommun
senast 2020 ska ha möjlighet att ansluta till bredband om 100 Mbit/s.

Som tidigare nämnts är affärsområde Öckerö Näts finansiella mål att:

• affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat.
- avkastning på investerade medel ska senast vid årsbokslutet 2019 uppgå till
3,5 %.
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Prognoser för utfall/projekt/ö till styrelsen har presenterats regelbundet under året. Vi
uppfattar att prognostiserat årsresultat kommer att visa ett negativt resultat och att
styrelsen bedömer att avkastningen på investerade medel inte kommer att uppgå till
3,5%. Enligt styrelseordförande:
- kommer det ekonomiska målet inte nås för Öckerö Nät men för bolaget över lag når
målet och bolaget går med vinst.
- måste styrelsen kunna se till hela bolaget och göra bedömningen att ett affärsområde
kan gå med underskott om det kompenseras i en annat.

Bedömning:

Vi konstaterar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på olika sätt har haft
kännedom om affärsområdet Ockerös utveckling verksamhetsmässigt och ekonomiskt
under 2019. T.ex. genom information/dialog från styrelseordförande och VD, Öckerö
Fastigheter-dagen, att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande suttit som
ledamöter i bolagets styrelse 2012-2019 och från 2019 är de adjungerade på
styrelsens möten och genom bl.a. bolagets del- och helårsbokslut.

Vi bedömer att styrelsen under året har fått och efterfrågat information som underlag
för beslut, tagit aktiva beslut och följt upp affärsområdet Ockerö Nät. På
styrelsemötena har bl.a. stadsnätsrapporter presenterats med erforderlig information.

Redan i januari 2019 fick styrelsens presidium information om de negativa prognoserna
för de pågående projekten och i februari informerades hela styrelsen att investerings-
budgeterna för Källö-Knippla, Röra och Hyppeln inte skulle kunna hållas. Under hösten
rapporterades bl.a. utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen. l november efter

det extra styrelsemötet fick VD i uppdrag att göra en utredning om byggnationen på
stadsöarna. Vår bedömning är att utredningen ger en bra och transparant bild av
händelser och beslut av byggnationen. Vi bedömer vidare att med hänsyn till den
information styrelsen hade redan våren 2019 om negativa prognoser kom beslutet om
utredningen alltför sent.

Vår bedömning är att styrelsens interna kontrollplan för 2019 inte baserats på en
tillräcklig risk- och väsentlighetsbedömning och val av risker gällande öprojekten.
Om risker för projekten som föreslås kompletteras i den interna kontrollplanen för 2020
hade funnits med och följts upp mellan 2015-2019 hade styrelsens haft större
möjligheter att stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdets
verksamhet och ekonomi. Det är väsentligt att styrelseledamöterna är tillräckligt
delaktiga i arbetet med riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte
riskanalyserna främst görs på tjänstemannanivå.

Vi bedömer vidare att prognostiserat årsresultat för Öckerö Nät inte kommer att
uppfylla målet att affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat
för 2019. Styrelsen bedömer att avkastning på investerade medel vid årsbokslutet inte
kommer att uppfyllas med 3,5 %.
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3.3.2 Har drift och förvaltning av befintligt stadsnät utförts så att minsta möjliga
driftstörningar för kunderna uppnåtts?

Från våra intervjuer/avstämning uppfattar vi att Öckerö Näts strategi för att minska
driftstörningar kan övergripande sammanfattas i de fyra nedanstående punkterna:

• PTS:s (Post- och telestyrelsen) krav om dokumentation och klassificering av
siter, kablar och utrustning. Dokumentationen innehåller också riskanalyser
(bl.a. en övergripande SWOT-analys), rutiner för incidentrapportering, risk- och
sårbarhetsanalys och fördelning av roller och ansvar. Arbetet har
återrapporterats med särskilt skrift till styrelsen i bolaget samt till
kommunstyrelsen.

• Förläggning av fiber genomförs enligt standarden Robust fiber. PTS definierar
detta som "förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att
minimera konsekvenserna om de ändå inträffar". Kravet på Robust fiber
framgår av entreprenadavtal och följs upp i samband med byggmöten,
projektledning och besiktning.

• Installation av reservkraft i huvudnoden Öckerö samt UPS (batteribackup) i flera
av de övriga fibernoderna.

Detta innebär att vid strömbortfall säkerställs fortsatt drift i huvudnoden och för
övriga noder med UPS finns en tidsmässig fördröjning då åtgärder hinner
vidtas. Larm avseende såväl brand, inbrott som strömbortfall finns på noder.

• Säkerställande av redundant nät genom förläggning av sjökabel mellan Öckerö
och Björkö. Om bortfall sker på huvudlandförbindelsen till Öckerö 1 kan trafiken
dirigeras om via Björkö. Redundans saknas dock för nordöarna där endast en
landförbindelse finns.

l verksamhetsbeskrivningen för 2019 finns beskrivet en felanmälansrutin. Då olika
aktörer har olika ansvar blir felavhjälpningsrutinen central för att hålla korta ledtider vid
t.ex. ett kabelbrott.

Bedömning:

Vi bedömer att det finns system och rutiner för drift och förvaltning av befintligt stadsnät
för att minsta möjliga driftstörningar för kunderna ska uppnåtts.

Datum som ovan

KPMG AB

h^/^i^ \\c^A^

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMGAB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2011 -09- 15 12
Kommunstyrelsen 2011-08-30 11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-16 17

Kf §80
Ks § 104
Au § 108 Dnr 139/11 10

Byggande av Ockerö Stadsnät

Ockerö Bostads AB har under år 2010 arbetat fram en rapport om hur bolaget skall
kunna försörja sina lokaler och lägenheter med modem bredbandsteknik.

Resultatet av utredningen har tydligt visat fördelarna med att initiera en etablering
av ett stadsnät/fibemät i Ockerö kommun. ÖBO AB har, genom att utarbeta en för-

sta, grov affärsplan och kalkyl, sett att detta ur flera perspektiv är en positiv affär för
bolaget liksom för kommunen i stort.

Thomas Aebeloe, VD, och Freddy Ehrenholm, IT-strateg, har redogjort för ärendet

och föreslagit att beslut fattas for att få till stånd en utbyggnad som svarar mot en
politisk vision om ett framtidssäkert bredband till kommunens alla öar. ÖBO AB
åtar sig att bygga och förvalta ett sådant nät. Man önskar förvärva befintligt kom-
munalt fibernät för att sedan bygga ut detta. Skrivelse den 11 maj 2011.

Beslut

Ärendet förs till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ks § 104

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

l. Ockerö Stadsnät skall byggas och förvaltas av Ockerö Bostads AB. Nätet skall
drivas med en öppen affärsmodell för fri konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2.0ckerö Bostads AB forväryar befintligt kommunalt fibernät till en värderad
kostnad av 2 miljoner kronor.

3. Det uppdras åt samhällsbyggnadsnämnden att skapa rutiner för aktivt främjande
av bredbandsutbyggnad. Detta mot bakgrund av en gemensam pm från SKL, PTS
och KKV till Sveriges kommuner samt nya plan- och bygglagen.

Justerandes sign

s^AT
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2011 -09- 15 13
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4. En IT-agenda för utbyggnad av bredband i Ockerö kommun antas enligt följande:

Av hushållen och företagen i Ockerö kommun skall:

50% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMbit/s senast 2015
100% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOQMbit/s senast 2020.

Kf §80

Beslut

l. Öckerö Stadsnät skall byggas och förvaltas av Öckerö Bostads AB. Nätet skall
drivas med en öppen affarsmodell för fri konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2.0ckerö Bostads AB förvärvar befintligt kommunalt fibernät till en värderad
kostnad av 2 miljoner kronor.

3. Det uppdras åt samhällsbyggnadsnämnden att skapa rutiner för aktivt främjande
av bredbandsutbyggnad. Detta mot bakgrund av en gemensam pm från SKL, PTS
och KKV till Sveriges kommuner samt nya plan- och bygglagen.

4. En IT-agenda för utbyggnad av bredband i Ockerö kommun antas enligt följande:

Av hushållen och företagen i Ockerö kommun skall:

50% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMbit/s senast 2015
100% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMhit/s senast 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Jus^randes sign Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Redovisning av avtalssamverkan 2020 
Diarienummer: KS 57/20   

 

Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 

Förslag till beslut 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) får kommuner och regioner ingå avtal om 
att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en 
annan region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över denna samverkan och enligt 9 
kap. 38 § KL årligen rapportera till fullmäktige om den avtalssamverkan som sker i 
kommunen. 
 
Samtliga förvaltningar har inkommit med redovisningar över vilken 
avtalssamverkan som för närvarande finns, vilka har sammanställts i bilagt 
dokument.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilagor 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 



 
 

 

 
Datum 



                       2020-04-07 

Redovisning av avtalssamverkan enligt 9 kap. 38 § kommunallagen 
Redovisning från mars 2020 

 

Samverkansområde Motpart Avtalstid Extern delegation 
Upphandling Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 
Överförmyndarfrågor – 
tillhandahållande av 
tjänstemannaorganisation för utförande 
av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille 

Mandatperiod (t o m 2022-12-
31) 

Ja 

Samhällsorientering för nyanlända GR Löpande årsvis Nej 
FoU-plattform för kommunal 
arbetsmarknads-verksamhet 

GR Till och med 2020-12-31 Nej 

Fysisk aktivitet/FaR Samordningsförbundet Älv & Kust i 
samarbete med Ale, Kungälv, 
Stenungssund, Tjörn och Öckerö 

Till och med 2022-12-31 Nej 

Gemensamma folkhälsoinsatser Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

Till och med 2020-12-31 Nej 

Tjej-jour, samtalsstöd Västra Götalandsregionen Löpande treårigt avtal Nej 
Familjecentralsliknande verksamhet Västra Götalandsregionen Löpande årsvis  
Turism, turistbyrå Göteborgs stad 2020-05-27 Nej 
Gemensam energi- och 
klimatrådgivning 

Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 

Medling med anledning av brott Göteborgs stad 2021-02-28 Nej 
Socialtjänstjour med stöd av SoL, LVU 
och LVM 

Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 

Räddningstjänst, larmning och 
övergripande ledning 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille, Lerum 

Löpande årsvis Ja 

Vuxnas lärande GR T o m 2023-12-31 Ja 
Gymnasiesärskola GR T o m 2023-06-30 Ja 
Gymnasieskola GR T o m 2023-06-30 Ja 
Naturbruksutbildning VGR T o m 2022-12-31 Ja 



                       2020-04-07 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Karlskrona kommun T o m 2022-06-30 Ja 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Ljungby kommun T o m 2022-06-30 Ja 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Ängelholms kommun T o m 2024-06-30 Ja 
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 

Diarienummer: KS 63/20 

 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
och kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2019 
 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av 
rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale 
Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö 
Kommun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning om att 
Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter 
avseende verksamhetsåret 2019. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs av 
fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Per Liljebäck, Samordningsförbundet Älv och Kust. 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
arbetsordning. Beslutet gäller från och med 2020-05-07. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
 
Ärendet (Sammanfattning) 
Fullmäktiges presidium har tagit upp frågan om revidering av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun. De delar där förslaget skiljer sig från 
tidigare arbetsordning har markerats med röd färg. Nedan följer en kort beskrivning 
av de största förändringarna. Detaljerna finns att studera i bilagan, förslag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Ett antal förändringar i befintliga avsnitt har gjorts. Fyra nya avsnitt har lagts till: 
- Återremiss och bordläggning 
- Initiativrätt 
- Brådskande ärenden till fullmäktige 
- Talartid och ordning 
 
Vidare har avsnittet om medborgarförslag setts över närmare, för att effektivisera 
processen. Utredning som lett fram till det avsnittet biläggs tjänsteskrivelsen. 
 
Ett antal redaktionella förändringar har gjorts. Strukturen har arbetats om i 
grunden för att öka läsbarheten. Hänvisningarna till kommunallagen har 
uppdaterats till 2018 års kommunallag. 
 
 
 
 



 
 

 

Beredning 
Ett förslag till reviderad arbetsordning har tagits fram togs fram av förvaltningen. 
Partierna har under remissrundor under hösten 2019 kommit med förslag, och 
frågan har behandlats av fullmäktiges presidium. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
 
 
Bilaga 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
Utredning, handläggning av medborgarförslag 
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Fullmäktiges sammansättning 
 

Antalet ledamöter  
(5 kap. 5 1-3 § KL) 

1 § Fullmäktige har 41 ledamöter.  

För mandatperioden 2018-2022 är antalet ersättare 23. I vallagen finns bestämmelser 
om antalet ersättare.  

 

Presidium 
(5 kap. 11 6 § KL)  

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium. Val av presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdraget.  

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid, ska den äldste av dem vara ålderspresident.  

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

 

Valberedning  
 
5 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av det antal ledamöter som motsvarar antalet i 
kommunfullmäktige representerade partier. Ersättare utses till samma antal. Bland 
ledamöterna utses en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

6 § Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  

7 § Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
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Sammanträdet 
 

Tid och plats för sammanträdena 
(5 kap. 12, 13 7,8 och 10 §§ KL)  
 

8 § För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  

De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober. Fullmäktige sammanträder också om styrelsen, minst 1/3 av 
ledamöterna eller ordföranden begär det. 

9 § Om det är påkallat av särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena besluta, att ett sammanträde skall hållas på annan dag än den fullmäktige 
bestämt eller att ett sammanträde skall inställas.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot eller ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.  

10 § En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  

11 § Fullmäktige sammanträder i första hand i Öckerö-salen i kommunhuset. Om detta 
inte är möjligt kan fullmäktige hållas på annan plats som är godkänd av fullmäktiges 
presidium. förutom vid särskilda undantag, i Öckerösalen, Öckerö kommunhus.  

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

13 § Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet som vanligt. Om sammanträdet ska fortsätta 
inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.  

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena  
 
14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
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15 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  

I övrigt ska ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag tillställas varje ledamot och 
ersättare i den omfattning som krävs för att fatta informerade beslut i varje ärende.  

Kallelse och övriga handlingar skickas på det vis som är effektivast för tids- och 
resursförbrukningen. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten 
i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

 

Placeringsordning  
 
16 § Vid fullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, kommunchefen och 
fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.  

Övriga ledamöter i fullmäktige och andra som har rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar placeras i den ordning ordföranden bestämmer.  

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5 kap. 17-21 12-17 §§ KL) 

17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Det ankommer på 
respektive parti att kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Gruppledaren för 
respektive parti bör anmäla till fullmäktiges sekreterare vilka som tjänstgör senast kl. 15 
dagen för sammanträdet. 

Partiernas gruppledare anmäler till fullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och 
ersättare som tjänstgör på sammanträdet. 

Vad som sagts i första stycket gäller även den ersättare som redan kallats att tjänstgöra.  

18 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.  

19 § En ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående 
handläggning av ett ärende.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något 
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  
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Upprop  
 
20 § Vid sammanträdets början uppropas samtliga ledamöter och de ersättare som ska 
tjänstgöra. Uppropet sker enligt en särskild uppropslista.  

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordförandena anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 61 § KL)  
 

21 § Ordföranden bestämmer preliminär tid och plats för justeringen av protokollet för 
sammanträdet. Detta ska dock ske senast 14 dagar efter sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkning.  

 

Turordning för handläggning av ärendena  
 
22 § Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  

 

Yrkanden  
 
23 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
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Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 20 § första stycket KL) 

24 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  

Omröstningar  
(4 kap. 25 20 § andra stycket, 5 kap. 54-56 42-44 och 58 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt) 

25 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden är skyldig att rösta, när det behövs för 
att ärendet ska kunna avgöras. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

26 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

- Upptar namnet på någon som inte är valbar,  

- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 

Reservation 
(4 kap. 27 22 § KL) 
 
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare före protokollet har justerats.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag som beslutet fattades. 
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Återremiss och bordläggning 
(5 kap. 50 § KL) 

 
28 § Ett ärende ska återremitteras eller bordläggas, om det begärs av minst en tredjedel 
av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts 
eller återremitterats på begäran av en minoritet. För bordläggning eller återremiss i fråga 
om val krävs enkel majoritet. 

29 § Om en ledamot har yrkat på att ett beslut återremitteras till kommunstyrelsen måste 
alltid en motivering lämnas till varför ledamoten har yrkat på återremiss.  

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare innan mötet avslutas. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag som beslutet fattades. 

 

Hur ärenden väcks 
 

Initiativrätt 
(4 kap. 19 §) 
 
30 § Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige har:  
- kommunstyrelsen  
- andra nämnder  
- ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)  
- invånare i kommunen (genom medborgarförslag) 
- en fullmäktigeberedning 
- en revisor 
 
Även styrelsen i ett (direkt eller indirekt) helägt kommunalt bolag får väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

 

Motioner 
(5 kap. 22 23 § 2 p, 35 §, KL) 

31 § En motion  

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter  

- Ska ha en angiven motionär 

- Får inte ta upp ämnen av olika slag  
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- Väcks genom att den ges in till kommunens styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige  

Motionären har möjlighet att redogöra för kortfattat presentera sin motion på det 
sammanträde där motionen väckts. När motionen besvaras inleds motionsdebatten med 
att motionären kort presenterar sin motion. 

32 § En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  

33 § Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 23 § andra stycket, 35 §, 8 kap 1 §, KL)  

34 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

Följande kommuninvånare har rätt att väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  
- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket, KL 

Ett medborgarförslag 

- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer till förslagsställaren.  

- Får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- Lämnas in via e-post till kommunens centrala inkorg, skickas per post till kommunen 
eller lämnas i kommunens reception.  

 
35 § Ett medborgarförslag väcks när det anmäls vid fullmäktiges sammanträde. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.  

36 § Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes.  

37 § När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i presentera sitt 
förslag samt närvara utan talerätt under överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 
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38 § Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

 
Brådskande ärenden till kommunfullmäktige 
(5 kap. 33 § KL) 
 
39 § I kommunfullmäktige får brådskande ärenden som inte kunnat tillkännages enligt 
lagens krav behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att 
ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. I sådana fall får ingen yrka avslag, rösta 
mot det föreslagna beslutet, avstå från att rösta eller reservera sig mot det fattade 
beslutet. 

 
YTTRANDERÄTT OCH FRÅGOR 

 

Yttranderätt 
(4 kap. 22 § 18 § första stycket och 24 19 §, 5 kap. 40 21, 41 22, 32 31, 63 53 och 54 56 §§ KL) 

40§ Rätt att delta i överläggningen har  

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling 
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärenden som beredningen har handlagt.  

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.  

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

 
41 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

42 § Kommundirektören Kommunchefen  får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten, och lämpligheten, av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 49-53 §§ KL) 
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43 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in 
till fullmäktiges sekreterare senast 7 dagar före det sammanträde den avses att ställas.  

44 § En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen.  

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

45 § Innan interpellationen medges ska fullmäktiges ordförande besluta om vilken 
ordförande som – med hänsyn till interpellationsämnet – har att besvara 
interpellationen.  

46 § Styrelsens ordförande får överlämna till honom eller henne framställd interpellation 
till ordföranden i annan styrelse, som på grund av sitt uppdrag hart särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen, eller till ordföranden i styrelsen för 
aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som utsetts av fullmäktige. Överlämnandet 
förutsätter att vederbörande förklarat sig beredd att besvara interpellationen.  

47 § En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättare 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har ställt en interpellation 
får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om 
ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  

 

Frågor 
(5 kap. 64 54-56 §§ KL) 

48 § En fråga ska  

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot  

- Ges in till fullmäktiges sekreterare senast klockan 09.00 sammanträdesdagen  

En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den tidigare har ställts. En fråga 
bör besvaras under det sammanträde som följer närmast efter att frågan lämnats in. I en 
debatt föranledd av frågan får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta. 

 

Talartid och ordning 
 
49 § Ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna i alla ärenden. Talartiden är max fem minuter. Presidiet kan utifrån 
ärendets art besluta att talartiden kan vara längre. De som har rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en eller flera 
repliker med anledning av vad en annan talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den 
talare som har ordet, då begäran om replik framförs.  
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50 § Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet.  

 

ÖVRIGT 

 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL 3 kap. 15 §) 

51 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5 kap. 24-25 25 a och 32 31 § KL) 

52 § Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år 
som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

53 § Vid beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning inrättas en 
särskild fullmäktigeberedning endast för detta ändamål.  

En sådan fullmäktigeberedning ska bestå av 3 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare som 
väljs proportionerligt i fullmäktige. De förtroendevalda som väljs som ledamöter och 
ersättare till fullmäktigeberedningen får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen eller 
i annan nämnd därutöver. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.  

Fullmäktige ska ange uppdraget för fullmäktigeberedningen, när dess uppdrag ska anses 
vara slutfört och när fullmäktigeberedningen ska upphöra.  

För fullmäktigeberedningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.  

 

Justering av protokollet 
(5 kap. 69-70 61 och 62 §§ KL) 

54 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

55 § Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat ska utdrag därav tillställas dem som 
har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet.  

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 70 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även 
inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.  

 

Presidiedialog 

56 § Fullmäktiges presidium ska minst två gånger per år ha dialog med 
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören. Vid behov kan även kallas till 
presidiedialog med övriga nämnders presidier. Ordföranden ansvarar för att 
sammankalla. 

 



 

 

Öckerö 2020-03-30 

 
Handläggning av 
medborgarförslag 
 

                                                                                                                                                                                                       
Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Handläggning av medborgarförslag 

Diarienummer: KS 245/19 

 
Handläggning av medborgarförslag 
 
Bakgrund 
I olika sammanhang har det uttryckts önskemål från både politiken och tjänstemannasidan 
om att förtydliga vad som gäller vid hantering av medborgarförslag. Detta bland annat för att 
minska risken för att bristfälliga medborgarförslag når politiken. Önskan är att bristfälliga 
medborgarförslag hindras från det politiska rummet genom att frågeställaren får möjlighet att 
komplettera ärendet alternativt får hjälp med att förtydliga vad som egentligen önskas. Detta 
borde ligga både i kommunens och i den enskildes intresse. Det finns också en förhoppning 
om att enheten för juridik och kansli skulle kunna vara en granskande funktion och ta ställning 
till vilka förslag som faktiskt utgör medborgarförslag, och vad som ska anmälas till fullmäktige 
för vidare behandling. 
 
Denna utredning söker 

1. Besvara i vilken utsträckning det är möjligt för enheten för juridik och kansli att utöva 
en granskande funktion innan medborgförslag når fullmäktige, 

2. utreda eventuella korrigeringar och kompletteringar av fullmäktiges arbetsordning, för 
att uppnå ovan anförda önskemål. 

 
1.1. Om beredningskrav1 
Beredningskravet omfattar endast kommunfullmäktige (KF).2 Beredningskravet består i att ett 
ärende ska ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 
en fullmäktigeberedning, innan det avgörs av KF.3 Handläggning av medborgarförslag hos KF 
omfattas därför av beredningskravet. Om ett ärende har beretts bara av en 
fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle 
att yttra sig.4 En central nämnd, som fullgör för kommunen obligatoriska uppgifter, kan 
knappast förbigås vid beredningen av ett ärende som rör nämndens verksamhet. Det 
ankommer på kommunstyrelsen (KS), KF:s beredande organ, att avgöra vilken eller vilka 
nämnder som måste ges tillfälle att yttra sig innan beslut kan fattas i ärendet.  

                                                           
1 Regler om beredningskrav vid handläggning av ärenden i kommunen framgår av 5 kap 26-34 §§, 
kommunallagen (2017:725) 
2 5 kap 26 § KL 
3 5 kap 26 § KL 
4 5 kap 27 § KL 



Det finns dock undantag från beredningskravet.5 Medborgarförslag som avgörs i KF omnämns 
inte bland undantagen. Däremot kan KF besluta att delegera mandat att avgöra vissa 
medborgarförslag till KS, så länge medborgarförslaget inte avser något som angår KF:s 
exklusiva kompetens. 6 
 
1.2. Rutiner vid handläggning  av medborgarförslag 
Rutinen för hantering av medborgarförslag i Öckerö kommun framgår endast delvis av KF:s 
arbetsordning7, men i praktiken har inkomna medborgarförslag hanterats som följer. 

1. Kommunmedlemmar(ar) skickar in ett medborgarförslag till kommunen.  
2. Kansliet tar emot medborgarförslaget, och anmäler det till kommande KF-

sammanträde. 
3. Ärendet tas upp under KF-sammanträdet, och skickas till KS för att beredas. 
4. KS utreder vilken eller vilka nämnder som medborgarförslaget kan anses angå, och 

remitterar det till dem för att de ska få yttra sig. 
5. Remissnämnderna utreder förslaget, och skickar yttranden i form av beslutsförslag till 

KS. 
6. KS tar med utgångspunkt i remissinstansernas yttranden fram ett slutgiltigt 

beslutsförslag till KF. 
7. KF fattar beslut i ärendet. 

 
1.3. Krav vid handläggning av medborgarförslag 
Kommunallagen (KL) uppställer relativt få krav gällande kommunens hantering av 
medborgarförslag. Det är upp till kommunen om man över huvud taget vill tillåta 
medborgarförslag.8 Om kommunen tillåter medborgarförslag finns det en gräns för vilka som 
måste omfattas av rätten att väcka medborgarförslag. Utöver detta krav på personkategori 
ställs inga krav, utöver de som ställs på kommunal ärendehantering generellt.  
 
KF kan däremot ställa upp ytterligare villkor i sin arbetsordning. Av Öckerö kommuns 
arbetsordning framgår följande villkor för att ett medborgarförslag ska tas upp till prövning.9 
 
Ett medborgarförslag 
 
- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
- Får inte ta upp ämnen av olika slag. 
- Väcks genom att det lämnas in genom att det sänds via e-post till kommunens centrala inkorg, 
skickas per post till kommunen eller lämnas i kommunens reception. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde.” 
 
På kommunens hemsida framgår bland annat följande stycke, avseende medborgarförslag. Dessa går 
delvis utöver vad arbetsordningen anger. 

”Förslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden 
som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda. 
 
De olika krav som framgår från kommunen kan delas in i tre kategorier: formaliakrav, 
befogenhetskrav samt materiella krav.  
                                                           
5 5 kap 30-34 §§, KL 
6 5 kap 23 §, 5 kap 1 §, KL 
7 § 29 fullmäktiges arbetsordning, Öckerö kommun 
8 8 kap 1 §, KL 
9 Ytterligare villkor finns angående kommunens ärendehantering av medborgarförslaget i § 29, 
arbetsordningen 



 
1.3.1. Formaliakrav 
Formaliakrav är de krav som uppställs för att handlingen som skickas in till kommunen över 
huvud taget skall definieras som ett medborgarförslag och därav hanteras som ett sådant. 
Exempel på sådana krav är att förslaget ska vara skriftligt och undertecknat, innehålla 
namnförtydligande, adress och telefonnummer, inte ta upp ämnen av olika slag, och väckas 
genom att det lämnas in via post eller e-post. Karakteriserande för denna grupp av villkor är 
att de är förhållandevis konkreta, och man kan enkelt stämma av en handling gentemot dessa 
krav för att se om den lever upp till dem. 
 
1.3.2. Befogenhetskrav 
Befogenhetskrav är de krav som medborgarförslaget måste leva upp till för att KF ska vara 
behöriga att avgöra ärendet. Ligger förslaget utanför KF:s beslutskompetens kommer beslutet 
förklaras ogiltigt vid en laglighetsprövning. Exempel på sådana krav är att ett 
medborgarförslag bara kan behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde, och att det inte får beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda.10 
 
1.3.3. Materiella krav 
Materiella krav är de krav som handlar om huruvida förslaget i sig anses lämpligt, något 
förenklat om det är förenligt med lag11, om det är politiskt lämpligt12 samt finansiellt lämpligt13. 
Gemensamt för denna kategori är att det är denna typ av frågor som i huvudsak utreds under 
beredningen av ärendet, och tillsammans kokas ner till en tjänsteskrivelse som presenteras för 
politiken.  
 
1.4. Slutsats 
För att avgöra om en handling lever upp till formaliakraven – och därigenom är att anse som 
ett medborgarförslag - krävs vanligtvis inte någon större utredande insats. Det handlar om 
krav som en tjänsteperson bör kunna ta ställning till tämligen enkelt. Om tjänstepersonen 
anser att formaliakraven inte är uppfyllda bör förslagsställaren informeras om detta och att 
förslaget inte kommer tas upp till prövning om kraven inte uppfylls, så att nödvändiga 
kompletteringar kan göras. Om förslagsställaren inte vill komplettera handlingen men 
fortfarande anser sig ha rätt att väcka medborgarförslaget, behöver ett formellt beslut fattas 
som den enskilde därefter kan överklaga. För att effektivisera denna process och slippa lyfta 
denna typ av ärenden till politiken borde delegation ges till tjänsteperson att fatta sådant 
beslut. En sådan delegation borde införas i KS:s delegationsordning. I och med att handlingen 
ännu inte är att anse som ett medborgarförslag utan bara en inkommen handling bör KS äga 
mandat att delegera rätt att besluta om att handlingen inte tas upp till prövning. Hade 
handlingen redan i detta skede varit ett medborgarförslag hade problematik kunnat uppstå 
gällande KS:s mandat att besluta om handlingar i ett ärende hos KF. Detta torde dock inte vara 
någon fara så länge handlingen enbart är en handling, och ännu inte ej utgjort del av ett ärende 
om medborgarförslag. 
 
Alla ärenden som anses vara medborgarförslag – det vill säga lever upp till formaliakraven – 
bör sedan lyftas till KF. Det återstår då två former av krav att ta ställning till: befogenhetskrav 
och materiella krav.  
 

                                                           
10 Eftersom KF inte är en myndighet kan den inte utöva myndighetsutövning, 2 kap 12 §, Regeringsformen 
11 Förslaget skulle t. ex. kunna bryta mot någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap 4 § diskrimineringslagen.   
12 Är det förenligt med kommunens förutsättningar och politiska vilja? 
13 Är det ekonomiskt ansvarsfullt och genomförbart? 



KF äger inte att i sak avgöra ett ärende man ej är behörig att avgöra. Om befogenhetskraven 
inte är uppfyllda bör KF därför avvisa ärendet, och inte ta upp det för prövning. Här kan det 
vara av vikt när ärendet bedöms ha väckts. När ett ärende är väckt bör det anses ha tagits upp 
för prövning. Det är därför önskvärt om det av KF:s arbetsordning framgår att 
medborgarförslag väckts då de anmäls hos KF, och inte då de inkommer till kommunen. Om 
ärenden ansågs väckas när de inkom till kommunen finns risken att vi inte kan avvisa dem. 
Konsekvensen skulle kunna bli att KF inte kan välja att avvisa ett ärende som man inte äger 
behörighet att avgöra i sak. Samtidigt bör det vara KF, och inte enskild tjänsteperson, som 
beslutar om avvisande av medborgarförslag. Ur ett kommunmedlemsperspektiv är den 
ordningen förmodligen mer tillfredsställande för den enskilde, eftersom att ens ärende i så fall 
åtminstone har beaktats i KF. Frågan om KF äger behörighet att besluta om ett 
medborgarförslag i sak borde därför lämpligen diskuteras under beredning till KF. KF kan då 
naturligtvis ta hjälp av tjänstepersoner i sin bedömning, men det hamnar då på KF att fatta 
beslutet. Anser man att man inte är behörig att avgöra ett medborgarförslag i sak, beslutar KF 
helt enkelt att avvisa medborgarförslaget på kommande sammanträde, med motiveringen att 
man inte är behöriga att fatta beslut i frågan.  
 
När man har kommit så långt att handlingen anses leva upp till formaliakraven och 
befogenhetskraven väcks ärendet i KF, och sänds ner till KS för vidare beredning. 
 
Den granskande funktion som enheten för juridik och kansli skulle kunna uppfylla borde alltså 
inte kunna sträcka sig längre än till en bedömning av formaliakraven. Juridik och kansli skulle 
sedan kunna vara stöttande i bedömningen av om KF är behöriga att avgöra 
medborgarförslaget, men frågan bör ägas av KF och beslutet borde fortfarande fattas under 
KF:s sammanträde. 
 
2.1. Formulering i arbetsordning 
Regleringen av medborgarförslag har följande formulering i KF:s nuvarande arbetsordning. 
 
Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 
29 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett 
medborgarförslag 
 
- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
- Får inte ta upp ämnen av olika slag. 
- Väcks genom att det lämnas in genom att det sänds via e-post till kommunens centrala inkorg, 
skickas per post till kommunen eller lämnas i kommunens reception. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 
 
Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den 
som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 



 
2.2. Personkategori 
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har 
beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller 
unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.14 
 
2.2.1. Folkbokförd i en kommun inom regionen 
Personer som är folkbokförda ska alltid ha rätt att lämna medborgarförslag, oavsett andra 
faktorer som t. ex. ålder, medborgarskap eller full rösträtt vid de allmänna valen. Omnämns 
gör även den som är folkbokförd i en kommun inom regionen. Det framgår inte helt av lagtext 
hur detta bör tolkas. Jag kan inte heller finna någon vidare vägledning i förarbeten. 
Formuleringen kan antingen tolkas som att alla som är folkbokförda inom en och samma 
region har rätt att väcka medborgarförslag inom samtliga kommuner i den regionen. Den kan 
även tolkas som att paragrafen, eftersom den reglerar såväl medborgarförslag ställda till 
kommun som till region, täcker båda instanser i samma mening, och att delen av paragrafen 
som handlar om folkbokförd i en kommun inom regionen därför endast åsyftar 
medborgarförslag ställda till regionen, och inte till kommunen. Den senare tolkningen får 
bäring i och med att paragrafen är tänkt att presentera en minimistandard för vilka kategorier 
som måste ha rätt att väcka medborgarförslag om kommunen erbjuder möjligheten. Efter 
omvärldsanalys kan jag inte finna någon kommun som erbjuder hela regionens folkbokförda 
rätt att väcka medborgarförslag. Meningen torde därför endast avse personer folkbokförda i 
kommunen, vad gäller rätt att väcka medborgarförslag i kommunen. 
 
2.2.2. Unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § KL 
Vidare skall unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra stycket omfattas av rätten att väcka 
medborgarförslag. Här framgår att det handlar om medborgare i någon av Europeiska 
unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 
§ andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. Detta handlar 
enligt kommentaren till 5 § 2 st folkbokföringslagen om  
 
”[e]n person som är anställd vid ett internationellt organ och som har rätt till motsvarande 
immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts 
beskickning. […] Till denna krets hör oftast chefen och ibland även den biträdande chefen för 
ett internationellt organ och deras familjemedlemmar. Dessa personer ska folkbokföras 
endast om de är svenska medborgare eller om de var bosatta här när de kom att tillhöra 
organet. Med internationellt organ avses internationella organisationer och mellanstatliga 
organ, som t.ex. EU-institutioner.” 
 
För närvarande anges endast den första gruppen, folkbokförd inom kommunen, i 
arbetsordningen. Unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § KL nämns inte. Man skulle kunna 
argumentera för att denna senare personkategori inte är nödvändig att ange i reglementet, 
eftersom sannolikheten att någon boende i Öckerö kommun skulle omfattas av denna reglering 
är förhållandevis låg. I och med att regleringen i 8 kap 1 § KL anger en minimigräns för vilka 
som ska ha rätt att väcka medborgarförslag om en kommun medger möjligheten, bör denna 
kategori ändå framgå av arbetsordningen.  
 
Det uttrycktes viss oro för att formuleringen ”unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra 
stycket”15, skulle kunna missuppfattas om den inte preciseras tydligare när den skrivs in i KF:s 
arbetsordning. Formuleringen menades kunna tolkas som att unionsmedborgare i mer 
generella termer skulle ha rätt att väcka medborgarförslag. Detta skulle naturligtvis vara en 
olycklig missuppfattning, i och med att formuleringen i realiteten avser en oerhört begränsad 
grupp. 

                                                           
14 8 kap 1 §, KL 
15 8 kap 1 §, KL 



 
2.2.3. Förslag 
En förtydligande text, som skulle motsvara texten i 8 kap 1 §  KL om unionsmedborgare, skulle 
kunna definiera gruppen enligt nedan. 
 
Unionsmedborgare som är bosatt i kommunen och som är anställd eller familjemedlem till 
anställd vid ett internationellt organ, som har rätt till motsvarande immunitet och privilegier 
som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.  
 
Stycket i arbetsordningen som handlar om vem som har rätt att väcka medborgarförslag skulle 
följaktligen kunna formuleras enligt nedan. 
 
29 § Följande grupper har rätt att väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 
 
- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som är bosatt i kommunen och som är anställd eller familjemedlem till anställd 
vid ett internationellt organ, som har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en 
diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning. 
 
2.3. Krav på undertecknande 
För att effektivisera processen och undvika onödigt omständliga hinder, bör reglerna anpassas 
till den alltmer digitaliserade tillvaro som vi verkar i. Kravet på att medborgarförslag ska vara 
undertecknade borde därmed tas bort, för att underlätta digitala medborgarförslag. 
Möjligheten finns givetvis redan nu, men förutsätter att den enskilde kan skriva ut sitt 
medborgarförslag för att underteckna det, och därefter scanna in det igen. Notera att 
borttagandet av krav på undertecknande av medborgarförslag inte medger någon möjlighet att 
skicka in medborgarförslag anonymt. Namn och kontaktuppgifter ska fortfarande framgå. 
 
2.4. När medborgarförslag anses väckt 
För att möjliggöra den föreslagna ordningen i avsnitt 1.4, att KF ska ha möjlighet att avvisa 
medborgarförslag som de inte är behöriga att avgöra i sak, bör det tydliggöras att 
medborgarförslag anses väckta först när de anmäls vid sammanträdet. KF har då möjlighet att 
avvisa medborgarförslaget innan det väckts, efter vilken tidpunkt det torde vara för sent att 
avvisa det. Om tidpunkt för väckande av ärende inte framgår skulle det finnas utrymme att 
hävda att ärendet väcks när det skickas in till kommunen. I så fall försvinner KF:s möjlighet 
att avvisa ärendet. 
 
2.5. Talerätt för förslagsställaren 
För närvarande anger arbetsordningen, avseende talerätt för förslagsställaren, följande. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i överläggningen 
men inte i beslutet när medborgarförslaget behandlas. 
 
Om talerätt ska medges är det bra att så inte sker vid sammanträdet för anmälan av ärendet, 
utan då ärendet ska avgöras. I och med att ett medborgarförslag kan avvisas vid det tidigare 
sammanträdet, vore risken att det snarare uppfattas provokativt av förslagsställaren, att denne 
får komma och tala för sin sak när saken inte ens kommer prövas. 
 
Egentligen torde hela konceptet med förslagsställarens talerätt vara överflödigt. 
Förslagsställaren har redan möjlighet att göra sin röst hörd i och med sin rätt att väcka 
medborgarförslag. Denne kan i förslaget utveckla sin ståndpunkt och sina argument för sin 
sak, och borde inte behöva beredas ytterligare tillfälle att precisera sitt förslag. Vidare kan man 
ifrågasätta vilken funktion det skulle fylla för förslagsställaren att tala för sitt förslag efter att 
det har beretts. Den reella möjligheten till påverkan torde då vara marginell. Förslaget är 



därför i första hand att talerätt för förslagsställaren stryks ur arbetsordningen, och att 
förslagsställaren istället hänvisas till sitt medborgarförslag, och möjligheten att göra sig 
fullgott formulerad däri.  
 
Om det från politiskt håll inte anses vara en önskvärd ordning att helt ta bort möjligheten för 
förslagsställaren att tala inför KF, bör formuleringen åtminstone preciseras. I nuvarande 
ordalydelse står det att förslagsställaren ska ha rätt att delta i överläggningen men inte i 
beslutet. Risken är att detta missuppfattas, och förstås som att förslagsställaren får vara med i 
hela den politiska diskussionen kring ärendet. Rimligtvis måste tanken vara att 
förslagsställaren snarare får gå upp och anföra sitt medborgarförslag, men att det sedan inte 
ska finnas möjlighet till repliker och dylikt från förslagsställarens håll. Det borde snarare av 
formuleringen framgå att förslagsställaren har rätt att presentera sitt medborgarförslag, men 
inte att delta i överläggningen eller beslutet. 
 
2.6. Slutsats 
För att tillgodose föreslagna åtgärder i avsnitt 2, föreslås paragrafen för medborgarförslag se 
ut enligt nedan. 

Medborgarförslag 
(8 kap 1 §, 5 kap 35 §, KL) 

34 § Följande kommuninvånare har rätt att väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  

- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket, kommunallag 

Ett medborgarförslag 
- Ska vara skriftligt  
- Ska innehålla namn, adress och telefonnummer till förslagsställaren.  
- Får inte ta upp ämnen av olika slag.  
 
- Lämnas in via e-post till kommunens centrala inkorg, skickas per post till kommunen eller 
lämnas i kommunens reception. 
 
35 § Ett medborgarförslag väcks när det anmäls vid fullmäktiges sammanträde. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.  

36 § Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes.  

37 § När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att presentera sitt förslag 
samt närvara utan talerätt under överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 

38 § Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och oktober. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-18 8 

   
   
BUN § 9 Dnr BOU 12/20  
   
 
Namnbyte på Västergårdsskolan och Solhagens förskola 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I samband med att en ny skola byggs på Björkö döps skolan till Björkö skola. 
Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrel-

sen 

1. Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola. 
2. Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola. 
 
Besluten gäller från och med 2020-08-01. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2020-03-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund  
Ärende: Namnbyte på Västergårdsskolan och Solhagens förskola  
Diarienummer: BOU 12/20   

 

Namnbyte på Västergårdsskolan och Solhagens 
förskola 
 
Förslag till beslut 

1. Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola. 
2. Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola. 

 
Besluten gäller från och med 2020-08-01. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I samband med att en ny skola byggs på Björkö döps skolan till Björkö skola. 
Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Skolchef 
Skoladministratörer 
Rektorer 
tillstand@skolinspektionen.se (ange skolenhetens gamla namn och nya namn samt 
huvudmannens namn och organisationsnummer) 
 
Underskrift av berörd chef 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Postadress Gatuadress   Telefon      Organisationsnr E-post Hemsida 
475 80 Öckerö         Sockenvägen 13          031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se 

Öckerö 2020-03-12 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 2021-2023 
Diarienummer:0054/20 

Ansökan om medfinansiering av nätverket 
Fiskekommunerna under åren 2021-2023 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen medger finansiering under 2021 med 20 000 kronor samt på 
likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2022 och 2023. 

Ärende 
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsamman med 
Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en 
bärkraftig utveckling av fiske och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela 
Bohuskusten. FK har funnits i närmare 25 år då nätverket startade sitt samarbete 

Till tjänsteskrivelsen bifogas Fiskekommunernas underlag för ansökan om 
medfinansiering. 

Ekonomi 
Att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 med tjugotusen 
kronor (20 000,00). Att medfinansiera Fiskekommunerna på likartat sätt med 
tjugotusen kronor (20 000,00) för respektive 2022 och 2023. 

Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner 
medfinansiering för perioden 2021-2023 

Bilagor 
Ansökan från fiskekommunerna 



Underskrift berörd chef 

………………………. 
Anna Dannjé Brocker 



Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 
 www.fiskekommunerna.nu 
 

 

     2020-03-11 

Till kommunerna som ingår i nätverket Fiskekommunerna   

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Uddevalla, Öckerö, Göteborg samt 

Västra Götalandsregionen, VGR 

 

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 

2021-2023 

Bakgrund Fiskekommunerna, (FK) 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 

Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 

utveckling av fiske och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. FK har 

funnits i närmare 25 år då nätverket startade sitt samarbete.  

Nätverket har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter till nytta för fiske 

och vattenbruksrelaterade verksamheter. Exempel på detta är:  

- Anordnat eller deltagit i olika konferenser kring viktiga frågor 

- Anordnat, stått värd för studiebesök från både svenska och utländska 

myndigheter, politiker, osv.  

- Bjudit in myndigheter, forskare eller näringen till Fiskekommunernas möten 

- Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar 

- Deltagit i olika utvecklingsprojekts aktiviteter eller i referensgrupper 

- Deltagit i/anordnat konferenser, studieresor osv 

- Deltagit i arbetsgrupper kring nationella strategier, handlingsplaner, 

utredningar osv. 

- Rådgivning till näringen i olika myndighetsfrågor, stödmöjligheter osv. 

Från den senaste verksamhetsberättelsen finns följande att läsa: 

”Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens 

inom fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, 

myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika 

förvaltningar regionalt såväl nationellt.  

FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra 

myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med 

flera. Under 2019 har detta skett vid åtta tillfällen inklusive ett uttalande.”  



Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 
 www.fiskekommunerna.nu 
 

Information om FK finns också på www.fiskekommunerna.nu 

Fiskekommunerna köper ekonomi – och administrationstjänst från Fyrbodals 
kommunalförbund. I detta uppdrag ingår också anställd personal för projektekonomin och 
projektkoordinator, 25%. All verksamhet är projektfinansierad.   
 
Finansieringen som finns idag sträcker sig till och med 31 december 2020.  
 
FK har en ledningsgrupp med en politiker och en tjänsteman per kommun samt VGR.  
 
Den fortsatta verksamheten för FK 
 
FK:s syfte och mål: 
Att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med angränsande 
näringar med målet att vara en stark aktör som underlättar det fortsatta arbetet mot ett 
alltmer hållbart fiske och vattenbruk. FK bidrar därmed till levande kustsamhällen. 
 
För att nå målen prioriteras följande aktiviteter för närvarande: 

• Kontinuerliga ledningsgruppsmöten 6 tillfällen 

• Svara på remisser inom FK:s syfte  

Delta i konferenser, dialogmöten etc avseende  

- Kommande Havs och fiskeriprogram 

- Regeringens uppdrag och kommande förslag till regelförenklingar inom 

vattenbruket 

- Kommande nationella strategiprogram för fiske och vattenbruk 

- Övriga aktivtiteter där FK påverkar förutsättningarna för fiske och vattenbruk 

• Ta emot studiebesök samt delta i studiebesök inom ämnesområdet 

• Medverka i kommande projekt som syftar till att bilda ett nationellt nätverk av 

regionala kustkommuner för fiske och vattenbruk 

• Genomföra kommunvisa informationsträffar i samverkan med respektive kommun 

med fiskare och vattenbrukare i avsikt att stödja och utveckla deras företag. 

 

Budget och finansiering 2021       

       

Finansiering Budget 2021-2023 
    

 

Kommuner 540 000 Avser 20 000/år per kommun och nio kommuner  

VGR 540 000 
    

 

Totalt 1 080 000   
   

 

 

 
      

 

http://www.fiskekommunerna.nu/


Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 
 www.fiskekommunerna.nu 
 

Kostnader Budget 2021-2023 Kommentarer:  
  

 

Lönekostnader 662 000 

Lön, 25%, projektkoordinator+ 

timmar för projektekonomin 
 

 

Externa tjänster 291 000 Köp av tjänster, hemsida, marknadsföring, mm  

Resor 25 000 Resekostnader 
 

 

Övrig kommunikation 18 000 

Rörliga 

kontorskostnader 
  

 

Lokaler 36 000 Kontorsplats, Fyrbodal 
  

 

Övrigt 48 000 Möteskostnader, externa lokalhyror, etc  

Totalt 1 080 000 
    

 

 

 

Härmed ansöker Fiskekommunerna om: 

Att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 i enlighet med bifogad 

budget med 20 000 kronor för 2021. 

Att medfinansiera Fiskekommunerna på likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2022 

och 2023. 

 
 
 

På uppdrag av Ledningsgruppen för Fiskekommunerna 

 

Lars Tysklind 

Ordf Fiskekommunerna   Krister Olsson 

    Projektkoordinator FK 
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Öckerö 2020-03-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg 
Ärende: Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet (inom Färdtjänsten  
Diarienummer: 0049/19   

 

Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för resor till och från Daglig Verksamhet som 
ska gälla från och med 1 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslutet för resor till Daglig 
Verksamhet enligt förslag 1. A. Att brukaren inte betalar egenavgift under resan utan 
faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort med den allmänna 
kollektivtrafiken utan procentpåslag på beloppet.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Nya riktlinjer för resor till Daglig Verksamhet för de brukare som har fått denna 
verksamhet genom ett LSS beslut, de nya riktlinjerna verkar för en likabehandling 
av Öckerö kommuns invånare. 
 
Beredning 
Färdtjänst kan användas som Arbetsresor för de som har ett tillstånd för färdtjänst 
och ett LSS beslut om Daglig Verksamhet. Kommunen är inte skyldig att 
subventionera dessa resor ytterligare enligt lag om färdtjänst (1997:736) 
 
I dag betalar de som reser till Daglig Verksamhet med Färdtjänsten ett belopp 
motsvarande ett periodkort för den allmänna kollektivtrafiken sina resor. Tydliga 
riktlinjer när det gäller dessa resor inom Öckerö Kommun saknas. I strävan efter att 
uppfylla jämlikhetsprincipen och behandla alla kommuninvånare lika har nya 
riktlinjer tagits fram i samarbete mellan LSS handläggare och färdtjänsthandläggare 
i kommunen. 
 
 
Övriga kommuner i GR-området har valt olika lösningar enligt nedanstående tre 
förslag. 
 



 
 

 

1.  
Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras kostnaden 
motsvarande ett periodkort i den allmänna kollektivtrafiken. 

2.  
Brukaren betalar egenavgift för resorna som vanliga färdtjänstresor.  

3.  
Kommunen har en egen organisation för dessa transporter. En utredning är 
gjord av Socialförvaltningen i Öckerö kommun under 2019, kring hur denna 
organisation fungerar hos kranskommunerna (Kungälv, Stenungssund, Lilla 
Edet, Tjörn, Orust, Strömstad, Ale). Utredningen visar på att detta alternativ 
inte är kostnadseffektivt, dels ur bemanningssynpunkt men även utifrån 
aspekten kring underhåll och reparation/slitage av fordon. Den visar också 
att allt fler kommuner frångår detta alternativ. Slutsatsen av utredningen är 
att en sådan organisation är resurskrävande och svår att bedriva i en liten 
kommun som Öckerö kommun.  
 

 
Ekonomi 
Dessa resor är en stor kostnad för kommunen och antalet brukare kommer 
förmodligen öka då samhället i dag vill ge alla invånare en stimulerande 
sysselsättning. Budget för dessa resor ligger inom verksamhetsområde 
samhällsbyggnad. Kostnaden för kommunen skiljer sig om kommunen väljer att 
subventionera resorna ytterligare genom att låta brukaren åka färdtjänst utan 
egenavgift med periodkort. 
 
Beräkningarna är gjorda utifrån kostnader för resor till Daglig Verksamhet inom 
Färdtjänsten under 2019. 
 
Kostnader för kommunen. 
Kostnaden (ex. moms) för dessa resor per år är (2019): 1 413 554 kr 
 
 

1. A. Kostnaden för kommunen per år om brukaren betalar 0 kr i egenavgift och 
faktureras avgiften för ett periodkort utan procentpåslag: 
 1 413 554  
– 169 730 = 1 243 824 kr. 
 

       B. Kostnaden för kommunen per år om brukaren betalar 0 kr i egenavgift och 
       faktureras avgiften för ett periodkort med 25 % påslag: 

 1 413 554  
– 212 234 = 1 201 320 kr. 
 

 
2. Kostnaden för kommunen per år om brukarna betalar egenavgiften för 

färdtjänsten är i dag svår att beräkna då egenavgiften kan bli avståndsbaserad 
från 2021-01-01 
 
 



 
 

 

1 413 554 
– 332 304 = 1 081 250 kr 
 

 
Kostnader för brukaren. 

1. Västtrafik periodkort Öckerö kommun (2020):  
775 kr/ kostnad per år 8525 kr 
 

             Västtrafik periodkort Gbg+(Öckerö – Göteborg 2020): 
              1145 kr/ kostnad per år 12 595 kr 
 

2. Egenavgift för Färdtjänst inom Öckerö kommun: 
 60 kr (20 dagar 2 gånger per dag)2400 kr/kostnad per år 26 400kr 
 

             Egenavgift för färdtjänst till Göteborg:  
             132 kr (20 dagar 2 gånger per dag) 5280 kr/ kostnad per år 58 080 kr. 
 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta nya riktlinjer för resor till daglig 
verksamhet.  
Kommunfullmäktige fattar beslut gällande avgift för resor till daglig verksamhet. 
 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik Fasta Resor fastaresor.skovde@samres.se 
Socialförvaltningen. emma.nordhammer@ockero.se 
 
Bilagor 
Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet 
 
 
Datum 2020-03-30 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Andreas Beutler                                                
T F Kommundirektör                                                           T F Samhällsbyggnadschef                          
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fastaresor.skovde@samres.se


Resor till Daglig Verksamhet 2019-09-01 

 

 
___________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2020-04-28 
Beslutande:          Kommunstyrelsen 
Giltighetstid:          Tillsvidare från 2020-06-01   
Dokumentansvarig:          Andreas Beutler 
Upprättad av:          Annette Westberg, Handläggare Färdtjänst 
______________________________________________________________________ 
 

Riktlinjer för resor till daglig 
verksamhet i Öckerö kommun 
Har beslut tagits av LSS handläggare i Öckerö kommun om att en brukare ska delta i en daglig 
verksamhet som kommunen bekostar ska hen ha rätt till färdtjänstresor till och från verksamheten. 
Dessa riktlinjer ska brukarna få information om inför ansökan om resorna. 

• Resorna söks hos färdtjänsthandläggaren i kommunen. 
 

• Färdtjänsthandläggaren handlägger beslut om resor till och från Daglig Verksamhet. 
 
 

• Resor till Daglig Verksamhet innebär 2 resor per dag 5 dagar i veckan (ej lördag och söndag). 
  

• Resorna görs från hemmet till Daglig Verksamhet och tillbaka. Som hemmet gäller bostaden. 
Två adresser om brukaren har två olika bostäder (ex. gruppbostad, egen bostad, 
kortidsvistelse)  
 

• Resorna görs efter beslut med Taxi eller Specialfordon. Samåkning sker. För en brukare som ej 
kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning.  
 
 

• Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut 
förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja tillståndshavaren under resan. 
 

• Då en assistent medföljer som ledsagare på resan till Daglig Verksamhet får assistenten själv 
ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer. 
 
 

• Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som brukaren behöver på resmålet får tas 
med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär. 
 

• Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten. Verksamhetsresa. 
 

 

 
 
 

 



Resor till Daglig Verksamhet 2019-09-01 

 

 
• Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter Daglig Verksamhet görs denna resa som en 

färdtjänstresa med egenavgift. 
 

• Resor till Daglig Verksamhet gäller personer i åldern 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år. 
 

• Ett beslut på tillstånd för resor till och från Daglig Verksamhet är giltigt som längst 2 år. 
 

• Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet 
för ett periodkort. Juli månad är betalningsfri. Vilken summa kunden faktureras bestäms av i 
vilken kommun den Dagliga Verksamheten sker. ( I dag periodkort för Öckerö kommun eller 
periodkort Göteborg+) 
 
OBS! Detta kommer att ändras i och med att Västtrafik ändrar zoner. 2021-01-01 
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Öckerö 2020-03-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, 
Hälsö 

Diarienummer: 0277/19   

 

Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från 
Loggvägen, Hälsö. 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut daterat 2020-02-18 § 44 upphävs.  
2. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet 
 
Ärendet  

 talesman för de boende på , yrkar att 
sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhetens 
beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslutats. 
 
Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet daterat 2020-02-28 § 44 upphävs då 
det var grundat på felaktiga uppgifter om att beslutet om att anvisa plats vunnit laga 
kraft. Då förslagsställarna inte fått rätt besvärshänvisning måste dessa tillskrivas 
igen så att eventuell överprövning av ärendet möjliggörs. 
 
Beredning 
Att anvisa plats för hushållsavfall görs främst av arbetsmiljömässiga skäl. I detta fall 
är det enhetens skyddsombud som initierat ärendet. Fastigheterna är belägna på en 
mycket smal väg där våra fordon inte kan köra in utan att orsaka skador på 
fordonet. Dessutom är det mycket svårt att vända vid slutet vägen. Tidigare har 
enheten haft mindre fordon men dessa visade sig vara så undermåliga att de inte 
kommer att ersättas med nya.  
 
Förslag till ny hämtningsplats gjordes den 24 juli 2019. Den 27 augusti svarade 
förslagsställarna att man inte godtog förslaget från kommunen.  
 



 
 

 

Den 9 augusti anvisade då kommunen plats för hämtning av hushållsavfall på 
utmärkt plats nedanför Loggvägen. Att anvisa en annan plats för hushållsavfall är 
myndighetsutövning och kan överklagas. Detta enligt regeringsformen 12:2 där det 
fastställs: ”ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i 
ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller 
som rör tillämpligheten av lag” Ett beslut överklagas skriftligt och ges in till den 
myndighet som har meddelat beslutet.  
 
Överklagan skall komma in inom tre veckor från det att beslutet meddelades 
Kommunen har felaktigt inte informerat de berörda hur överklagan ska ske i 
samband med beslutet. Beslutet om att anvisa plats är i sig giltigt men då de berörda 
inte har fått rätt besvärshänvisning kommer de att få denna information av 
kommunen i efterhand. Kretsloppsenheten kommer att tillskriva samtliga berörda 
på Loggvägen om på vilket sätt man kan överklaga beslutet, i det fall man är 
missnöjd med beslutet. 
 
Möjligheten till överprövning av ärendet är därefter möjlig.  
 
Bedömning 
När det gäller frågan om samhällsbyggnadschefen, tf. kretsloppschef, har delegation 
att fatta beslut om anvisning av plats finns detta reglerat i beslut- och 
delegationsordning för kommunstyrelsen 5.10. Beslutet meddelades nämnden den 9 
augusti. Ett beslut av denna art är inte att betrakta som ärende av principiell 
beskaffenhet. Henrik Jansson, jurist på Avfall Sverige säger: ett beslut mot enskild 
om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall är inte ett ärende av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Er 
kommunmedlem saknar därmed fog för sitt ifrågasättande av delegeringen.   
 
 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
 



Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun 

Att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar på om 
Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  

Torsdagen den 25 juli blev vi boende på Loggvägen Hälsö informerade om att 
Kretsloppsenheten vid kommande hämtningstillfälle inte kommer att hämta hushållsavfall vid 
tomtgränsen utan vid annan plats som kommunen bestämt. Detta skulle träda i kraft med 
omedelbar verkan, vilket innebar nästa hämtningstillfälle påföljande tisdag 30 juli.   

På frågan om vad anledningen var sades att hämtningsfordonet inte längre var tillgängligt men 
att pengar för nytt fordon fanns i budget 2020, något som visat sig vara felaktigt.   

Att de boende skulle dra ner sina kärl skulle gälla enbart några veckor och att man därefter 
skulle återkomma med hur man tänkt lösa den uppkomna situationen. De boende längs 
Loggvägen förstod situationen och var beredda att hjälpa till under de angivna veckorna.   

Efter dessa veckor och efter att ordinarie förvaltningschefen återkommit efter sin semester 
kontaktade de boende förvaltningschefen för att höra hur länge detta skulle pågå. Till svar 
gavs att en ny Renhållningsordning skulle antas och besked om detta skulle ges till de 
boende via brev följande måndag. I beslutet framkom att förvaltningschefen beslutat att 
samtliga boende hädanefter själva skulle transportera sina kärl till anvisad plats. Hur platsen 
skulle utformas, och vem som bar ansvaret för omkringblåsta kärl framkom inte.   

Den anvisade platsen ligger upp till 160 m från fastighetsgränserna. I brevet stod också att om 
man inte var nöjd med beslutet kunde det överklagas till Länsstyrelsen.    

Om så är fallet skall den enskilde underrättas om hur ett sådant överklagande går till, vilken 
information som ställs på överklagandets form och innehåll, samt vad som gäller i fråga om 
ingivande och överklagandetid. Denna typ av information är alltså inte möjligt att utelämna.   

Vidare har framförts att om någon ansåg sig pga. ålder eller annat hinder inte kunna dra ner 
sina kärl till angiven plats skulle man kunna begära särskilt bistånd via Socialtjänsten. Visst 
var det ett kreativt förslag att nån annan löste problemet, i detta fall att Socialtjänsten, istället 
för att den som har ansvaret gör det. Detta är ett cyniskt sätt att se på situationen.   

Senare framkom att Kretsloppsenheten hade för avsikt att endast köra med större 
hämtningsfordon och menade att det mindre fordon som tidigare inte avsågs att ersättas. 
Tidigare har det funnits varierande storlekar på hämtningsfordon för att vara anpassade för 
Öckerö kommuns speciella vägstruktur med mindre och smalare vägar på många håll.   

Loggvägen är anlagd efter de krav kommunen ställt när vägen byggdes och har fungerat i över 
25 år. Vidare är vägen en viktig länk till Hälsös viktigaste resurs, nämligen vatten. I samband 
med att VA-enheten under vår/sommar 2019 förbättrat framkomligheten till vattentornet har 
minst ett 50-talet fordonsrörelser med större fordon skett.                                                      
Har vägen tidigare ansetts som farbar under drygt 25 år har framkomligheten nu ytterligare 
förbättrats och vändplatsen utökats.    

Om kommunen inte avser att investera i ett lämpligt hämtningsfordon får man vidta andra 
åtgärder för att sophämtningen ska fungera. Eftersom kommunen till största delen är 
markägare kan vägen breddas till det mått man anser krävs.  

Det som skett i fråga om handläggning och beslut strider mot Renhållningslagen (1979:596) 
om den kommunala renhållningsskyldigheten. Där framgår att inga beslut som berör enskild 
kan fattas utan dialog.  



Enligt 11§ När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till 
renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.   

Vi boende har efterfrågat ett möte med samtliga berörda men möts med motiveringen: ”vi tror 
inte på möten där upprörda känslor kan förkomma”. Och som förvaltningschefen uttryckte det 
”jag har redan fattat ett beslut och är ni inte nöjda får ni överklaga till Länsstyrelsen” 

Det är inte bara absurt att inte våga träffa de berörda utan också lagstridigt.   

Vidare vill vi även åberopa portalparagrafen i Kommunallagen (2 kap. 3§) som säger att 
”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika” Att kräva av vissa enskilda att 
de ska förflytta sina avfallskärl en längre sträcka än till tomtgräns strider både mot 
föreskrifterna om avfallshantering och mot kommunallagens regler om lika behandling.   

Det är kommunens ansvar att sköta renhållning fram till tomtgräns, hur man gör det är inte 
fastighetsägarens ansvar. Det är heller inte tillåtet för enskilda att hantera sopor vilket borde 
vara självklart för en förvaltning som även ansvarar för miljöfrågor.   

När de boende ifrågasatte beslutet återkom förvaltningschefen med ett "erbjudande”.  

Det gick ut på att ett större kärl skulle placeras vid den angivna hämtningsplatsen och att de 
boende kunde få behålla ett ordinärt kärl vid sin fastighet och lasta över i det större kärlet.  

Detta ”erbjudande” förutsatte att några andra kärl inte skulle tillåtas finnas på 
hämtningsplatsen. Om så var fallet skulle de i vart fall inte tömmas.  

Vi boende ska inte sköta Kretsloppsenhetens uppdrag utan förväntar oss att ordningen 
återställs utifrån de lagar som finns och som vi betalar för. Hur enheten sköter detta är inte 
upp till oss att lösa.   

Beslut och Delegationsordning som beslutats av Kommunstyrelsen 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden 
följa hur uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Yrkande att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar 
på om Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  
 
Hälsö 11 november 2019 
För de boende på Loggvägen nr   
/gm  
Tfn:   



                                                                                      Datum 3 mars 2020 
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Anvisning till annan plats för hämtning av hushållsavfall. 
 
Kretsloppsenheten fattade 2019-08-09  beslut om att anvisa Er till annan 
hämtningsplats för Ert hushållsavfall. Ni meddelades om detta i brev daterat 
2019-08-09. Den anvisade platsen var utmärkt på karta. 
 
Då beslutet meddelades saknades korrekt hänvisning till hur beslutet kunde 
överklagas. Nedan följer den information Ni behöver för ett överklagande.   
 
Hur man överklagar: 
Kommunstyrelsens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Överklagandet ska dock lämnas till: 
 
Öckerö kommun 
Kommunstyrelsen 
475 80 Öckerö 
 
Överklagande ska ske skriftligt. Eftersom korrekt besvärshänvisning saknades vid 
beslutet om anvisning av plats kommer kommunen inte att avvisa överklagande 
som inkommer senare än tre veckor efter beslutet. Kommunstyrelsen överlämnar 
överklagandet och handlingarna i ärendet till länsstyrelsen. 
 
I skrivelsen ska Ni ange: 
 

• Vilket beslut Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsnummer och 
diarienummer 

• Hur ni begär att beslutet ska ändras och varför 
• Ert namn och telefonnummer 
• Skrivelsen ska undertecknas av klagande eller klagandes ombud. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Thomas Wijk, Kretsloppschef 
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Öckerö 2020-02-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tanja Barrett 

Ärende: 
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i 
anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Diarienummer: 0287/19   

 

Svar på medborgarförslag om långsiktig 
landskapsplan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget.  

 
Ärendet (sammanfattning) 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, KS 
diarienummer 287/19, föreslagit 
 
- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den gröna 

miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 
- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens  

genomförande 
- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 
 
Den remitterades från KS till Kommundirektören, samt därifrån till 
Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Samråd med 
Gatuenheten samt Fritid och Kultur har skett. 
 
Beredning 

 har den 12 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag till 
KF, KF § 126/19 som skickades vidare till KS. Den 21 januari 2020 remitterades 
medborgarförslaget från KS till Kommundirektören, samt därifrån till 
Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Kommunekologen har 
samrått med Gatuenheten och Fritid och Kultur ang. deras verksamheters 
ståndpunkt. 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
För att ta fram en landskapsplan samt utförande av anläggningsarbeten och 
underhåll kräver en starkare organisation för grönarbeten samt omfattande resurser 
för anläggningsarbeten. Dessa saknas för närvarande i Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Initiativet är berömvärt och förslaget skulle kunna vara aktuellt om några år när 
arbetet med framtagande av en grönstrukturplan och åtgärdsplanen av 
naturvårdsprogrammet är slutfört samt resurser för anläggande av grönstrukturer 
utökas inom kommunen. I dagsläget är resurserna för skötsel av befintliga parker 
och naturreservatet begränsade.  
 
En landskapsplan med tillförande anläggnings- och restaureringsarbeten av nya och 
befintliga grönområden med tillhörande stråk skulle öka kommunens 
attraktionsvärde samt kvalitén av grönstrukturerna. Ett sådant arbete kräver 
personalresurser som t.ex. en parkenhet med kunskap av grönt anläggningsarbete 
samt resurser för inköp av vegetation och framtida skötsel.  
 
Bedömningen är att Öckerö Kommun inte är i det ekonomiska läget att det är 
möjligt att stärka organisationen för grönarbete i den omfattning som skulle krävas.  
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Motion 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2020-03-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mikaela Björk 

Ärende: 
Medborgarförslag om införande av allmän dag för 
skräpplockning i Öckerö kommun 

Diarienummer: 243/19 

 

Svar på medborgarförslag om införande av 
allmän dag för skräpplockning  
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Ärendet (sammanfattning) 

 har i ett medborgarförslag, inkommen 2019-10-31, föreslagit att 
Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst. Under dessa 
dagar föreslås att kommunen delar ut sopsäckar och handskar, samt anvisar platser 
där ihopsamlat skräp hämtas. I förslaget inkluderas att kommunen informerar om 
problemet med nedskräpning och behovet att minska på engångsförpackningar.  
 
Beredning 
Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
gäller följande; På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade 
i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är 
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, 
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  
 
Detsamma gäller om andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt har 
skräpats ned eller annars osnyggats, då är kommunen skyldig att återställa platsen i 
sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och 
omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk. 
 
Ansvaret för gaturenhållning i Öckerö kommun ligger på Gatuenheten, men 
uppdraget utförs i stor utsträckning av Naturvårdslaget som ligger under 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten. Skräp från havet som samlas in av 



 
 

 

fiskebåtar hämtas av Gatuenheten på Björnhuvudskajen. Dessutom genomför 
Naturvårdslaget årligen strandstäd i kommunen. Skräpet som samlas in av 
Gatuenheten och Naturvårdslaget lämnas på återvinningscentralen. 
Kretsloppsenheten tömmer i huvudsak hushållsavfall, men också kommunala 
papperskorgar på allmänna platser, på uppdrag av Gatuenheten och Kultur- och 
Fritidsenheten.  
 
Öckerö kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents evenemang 
”Skräpplockardagarna”. I år har en projektgrupp bildats för evenemanget, med 
representanter från Gatuenheten, Kretsloppsenheten, Kultur- och Fritidsenheten, 
Naturvårdslaget och Kommunikationsavdelningen. Under Skräpplockardagarna 
plockar föreningar, skolor och förskolor skräp på allmänna platser som sedan 
hämtas av kommunen.    
 
Ekonomi 
Kostnaden för att genomföra medborgarförslaget är arbetstid för hämtningen av 
insamlat skräp, organisering av skräpplockningen samt informationsinsatserna. 
Budget för arbetstid finns inom ram men inte kostnader för exempelvis soppåsar 
och andra materiella kostnader som kan tillkomma.  
 
Bedömning 
Medborgarförslaget presenterar ett bra initiativ, och man bör uppmärksamma 
allmänhetens engagemang för att minimera mängden skräp på allmänna platser. I 
årets omgång av Skräpplockardagarna (v. 17) välkomnas privatpersoner delta 
genom föreningar. Inför nästa år föreslås att budget och tid avsätts till den 
nybildade projektgruppen för att i samband med Skräpplockardagarna möjliggöra 
för privatpersoner att delta. Inför evenemanget kan kommunen ha en 
informationsserie med fakta om nedskräpning i hav och natur, via sina sociala 
kanaler. Detta i enlighet med medborgarförslaget.  
 
Expediering av beslut 

 
 
Bilagor 
Medborgarförslag 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Andréas Beutler                                                               Anna Dannjé Brocker 
 
Tf. Samhällsbyggnadschef                                              Tf. Kommundirektör  
 
Datum                                                                                Datum 
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Öckerö 2019-08-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tanja Barrett 
Ärende: Motion om att skydda havets ålgräsängar 
Diarienummer: 0057/19   

 

Svar på motion om att skydda havets 
ålgräsängar 
 
Förslag på beslut 
- att Kommunstyrelsen avstyrker motionen att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs inom 
Öckerö kommun. 
- att Kommunstyrelsen avstyrker att utreda ett möjligt samarbete med 
kranskommuner. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 
 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta marina 
biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs inom Öckerö 
kommun 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samarbeta med 
andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs västkusten. 
 
Det är viktigt att en marininventering som kartlägger de marina naturvärdena och 
därmed även ålgräsängar utförs. Detta måste ske innan bildande av 
biotopskyddsområden eller marina naturreservat som skydd för ålgräsområden 
utreds.  
 
Beredning 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har lämnat in 
en motion, daterad 2019-03-07 om att skydda havets ålgräsängar. Motionen 
hanterades i § 13 i KF den 7 mars 2019 och skickades vidare till KS för 
ärendehantering. Ordförande i KS förslog att motionen skulle remitteras till 
kommundirektören. 
 



 
 

 

I Öckerö kommun utfördes 2002 i samband med framtagandet av ett anpassat 
strandskydd en inventering av marina värden, där även ålgräsängar kartlades. 
Inventeringen visade att det fanns en stor mängd ålgräsängar i Öckerö kommun. 
Områdena klassificerades enligt deras naturvärden vilket har varit en stor hjälp vid 
fysisk planering. Det vore ytterst värdefullt att utföra en ny inventering av 
kommunens havsbaserade naturvärden på samma sätt som de landbaserade 
naturvärdena har kartlagts.  
 
I naturvårdsprogrammet del 2- åtgärdsplanen, daterad 2017-12-05 finns som en 
planerad aktivitet att marina naturvärden inventeras och kartläggs under 2020. 
Denna åtgärd har skjutits upp till 2021 på grund av resursbrist. Bidraget är i nuläget 
en förutsättning för att kunna utföra inventeringen. Först efter en sådan 
kartläggning, kan det utredas om och var värdefulla ålgräsområden ska skyddas. Ett 
samarbete med andra angränsade kustkommuner vore fördelaktigt i detta skede. 
Detta måste ske innan bildande av biotopskyddsområden eller marina naturreservat 
som skydd för ålgräsområden utreds.  
 
Under 2018 pågick även en utredning om bildande av ett naturreservat på norra 
Grötö, där även ett marint område med ålgräsängar ingick. Arbetet med bildandet 
av naturreservatet kunde inte påbörjas, då LONA bidrag som skulle täcka 
arbetskostnaden för bildningen inte erhölls under 2019. LONA bidrag för bildande 
av naturreservat på norra Grötö söktes i december 2019. Besked om fördelning av 
bidraget har inte getts än, utan kommer att troligtvis ske någon gång i mars. I detta 
arbete kommer skydd av befintliga ålgräsängar i det marina området utanför en 
kustremsa på norra Grötö (diarienummer 0139/18) ingår. 
 
Ekonomi 
Det är svårt att bedöma kostnad för bildande av marina naturreservat eller 
biotopskyddsområden när omfattningen av åtgärden inte är klarlagt. På begäran 
togs fram en preliminär och grov kostnadsuppskattning av ett marintekniskt företag 
för en marin inventering. 
 

1. djupstudier (0-10 meter) med undervattenskamera (droppkamerapunkter, 
transekter samt eventuell snorkling) för specificering av bottentyp, 
vegetationstyp och naturvärden av ca 100 ha (utvalda områden, ej hela 
kommunen). Kostnad för fältarbete marin inventering: ca 260 000 SEK 
Uppskattningen innefattar kostnader för resor, båt samt all nödvändig 
utrustning.  

 
2. Enklare flygfotostudier av för specificering av bottentyp, vegetationstyp och 

naturvärden ca 200 ha. Bildanalysering samt rapportering.  
Kostnad cirka 100 000kr. 
 

En kostnad från cirka 400 000 kr är därmed inte helt orimligt för en marin 
inventering. För kostnaden kan ett LONA bidrag sökas som täcker 50 % av 
kostnaden. Andra halvan av kostnaden måste därmed finansieras med skattemedel 
och tillföras den enhet som bär kostnaden för inventeringen.  



 
 

 

Naturreservatsbildningen med ett marint område på norra Grötö där ålgräsängar 
ingår, beräknas kosta 600 000kr och ska täckas till 50 % av sökt LONA bidrag. För 
ytterligare reservatsbildning får ytterligare bidrag sökas. 
 
Bedömning 
Ålgräsängar är havets barnkammare och är en livsviktig biotop för många 
havslevande organismer. De har kraftigt minskat de senaste årtiondena. 
Naturvårdsverket tar fram åtgärdsplaner för de växter och djur som det finns ett 
begränsat antal av. Detta syftar till att rädda hotade arter och deras miljöer. 
Eftersom ålgräsängar idag anses vara en mycket hotad biotop, finns ett 
åtgärdsprogram för dem.  
 
Länsstyrelsens senaste inventeringar har visat att ålgräsängarna uppskattningsvis 
har minskat med upp emot 80 % de senaste två decennierna. Det är därför ytterst 
viktigt att kommunens kvarstående ålgräsängar kartläggs och därefter skyddas 
genom olika former av områdesskydd. 
 
Bedömningen är att Öckerö Kommun i första hand måste inventera marina värden. 
Först efter det kan steget tas att kostnadsbedömma och fatta beslut om inrättande 
av marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs samt 
samarbeta med kranskommuner i frågan.  
Med det som motivering föreslås att motionen avstyrks.  
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige  
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



Öckerö 2019-03-07 
 
Motion om att skydda havets ålgräsängar 

Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. Ängarna kallas 
ofta havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för flera av våra viktigaste 
fiskarter och även för många andra djur och växter. Ålgräsängarna har också flera 
andra viktiga funktioner. Det tar hand om näringsämnen och motverkar 
övergödning, binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten samt skyddar 
stränder mot erosion. Ålgräset binder även upp kol i havsbotten och fungerar 
därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.   

Det finns olika sätt att skydda värdefull natur, ett sätt är att bilda naturreservat.  
Ett annat sätt att skydda mindre områden med särskilt värdefulla livsmiljöer är att 
inrätta biotopskyddsområden. Genom att skydda ålgräsängarna förbättras 
förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden i havet. Det bidrar 
också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt till 
lokala och nationella miljömål. 

Forskning visar att ytan av ålgräs som försvunnit bara i Bohuslän sedan 1980-talet 
är minst lika stor som Tjörn. Det är främst övergödning, överfiske och ökad 
kustexploatering som gjort att ålgräset minskat så drastiskt. När väl ålgräset har 
försvunnit är det mycket svårt och dyrt att få det tillbaka.  

Vi i Miljöpartiet anser att de ålgräsängar som fortfarande finns kvar längs 
västkusten behöver bevaras. Här kan Öckerö agera genom att bidra genom att 
inrätta biotopskyddsområden och/eller naturreservat. Arbetet kan gärna i 
samverkan med våra grannkommuner längs kusten. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samarbeta 
med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs 
västkusten. 
 
 

Anna Skrapste (MP) 

Nicklas Attefjord (MP) 

Cecilia Wergeni (MP) 
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Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: 
Svar på motion om att göra färjeterminalen  
vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade trafikanter 

Diarienummer: KS 0112/18 

 

Svar på motion om att göra färjeterminalen 
vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade 
trafikanter 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid 
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla 
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafiken 
vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna som tidigare 
gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på den södra sidan. Det 
innebär att resenärer som ska med personfärjan till Framnäs måste korsa trafiken 
för att komma till gång- och cykelbanan och risk föreligger att de inte hinner med 
färjan. Miljöpartiet föreslår att gång- och cykelbanan och busshållplatsen flyttas till 
andra sidan vägen.  
 
Gatuenheten besvarade 2019-07-30 motionen, med hänvisning till att Trafikverket 
gjort åtgärder på färjan som tillåter att de oskyddade trafikanterna kan gå av färjan 
före fordonstrafiken och att en separat grind kommer att monteras på färjan. 
Gatuenheten uttryckte också att en flyttning av gång och cykelbanan inte var 
ekonomiskt hållbar. Motionen återremitterades för redovisning av vilka åtgärder 
som kan vidtas från kommunens sida i syfte att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter.  
 
Beredning 
En utredning över möjligheterna att flytta gång- och cykelbanan till södra sidan av 
Skarviksvägen har genomförts. Tre olika förslag har utretts utifrån de 
förutsättningar som finns i samband med det kollektivtrafikkörfält som planeras. 



 
 

 

 
I förslag 1 föreslås gångbanan avgränsas mot vägen med ett GCM-stöd. GCM stöd är 
en typ av kantsten som tillåter att dagvattnet från vägen avleds till ett dike på vägens 
södra sida. För att få plats med diket krävs intrång på bergspartiet. Kostnaden för 
genomförande bedöms i utredningen till ca 2,1 miljoner kronor.   
I förslag 2 görs gångbanan upphöjd och nedanför kantstenen sätts 
rännstensbrunnar som ansluts till en ny dagvattenledning. Det innebär att det inte 
längre behövs något dike i bakkant av vägen. Kostnaden för genomförande bedöms i 
utredningen till ca 2,1 miljoner kronor. 
 
I förslag 3 görs gångbanan upphöjd, men hela vägbanan lyfts och vinklas med 
lutning norr ut för dagvattenavledning. Utredningen konstaterar dock att detta 
förslag inte är genomförbart, då dagvattenlösningen på den norra sidan 
Skarviksvägen inte har kapacitet att ta emot allt vägvatten. 
 
Många fotgängare på färjan har sin bil eller cykel parkerad på pendelparkeringen 
vid Grönevik, vilket innebär att de behöver gå över på höger sida, och inte har någon 
nytta av en gångväg söder om Skarviksvägen. Med nuvarande utformning går 
samtliga oskyddade trafikanter av åt höger, och de trafikanter som ska till Framnäs 
färjeläge korsar Skarviksvägen vid den förhöjda övergången i höjd med Framnäs. 
Tidtabellen från Framnäs har korrigerats för att resenärer ska hinna med färjan.  
 
En gångbana på södra sidan Skarviksvägen innebär att fotgängarna kommer att gå i 
båda riktningar vid avgång, snarare än bara till höger som i dagsläget. 
Trafiksäkerhetsmässigt innebär det att avgången från färjan blir mer otydlig.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Då gångvägen inte helt löser problematiken för oskyddade trafikanter vid avgång 
från färjan bör man analysera om kostnaden för en gångväg är rimligt relativt nyttan 
den gör. Gatuenheten bedömer att kostnaden för att flytta gångstråket från norra 
sidan Skarviksvägen till södra sidan inte är rimlig räknat dess nytta. Kostnaden för 
att enbart anlägga det redan planerade kollektivtrafikkörfältet motsvarar 20 % av 
totala kostnaden för att flytta gång- och cykelbanan till Skarviksvägens södra sida. 
Utbyggnaden av kollektivtrafikkörfältet har beviljats statlig medfinansiering med 
krav på slutredovisning senast nov 2020. 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Grönevik PM_2020-03-12 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 



 
 

 

 
 
 
Andréas Beutler                                                                     Anna Dannjé Brocker  
Tf. Samhällsbyggnadschef                                                   Tf. Kommundirektör 
Datum                                                                                      Datum 
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1. Bakgrund 

Gröneviks färjeläge på Björkö är beläget vid den gröna markeringen i Figur 1. Två förslag på åtgärder 
finns längs Skarviksvägen, som leder till färjeläget. 

 

Figur 1. Översiktskarta. 

I samband med ombyggnation av färjeläget på Lilla Varholmen ändrades läget för av- och påstigning 
för fotgängare. Färjerederiet vände på färjan, med konsekvensen att läget för av- och påstigning på 
Gröneviks färjeläge blev det motsatta jämfört med tidigare. Av- och påstigning till färjan på Grönevik 
sker numera på den södra sidan av Skarviksvägen. Den befintliga gång- och cykelbanan, samt den 
stora parkeringen och busshållplats finns på norra sidan av Skarviksvägen. En mindre parkering med 
totalt 10 platser finns på den södra sidan. Det innebär att nästan alla fotgängare behöver korsa 
körbanan vid av- och påstigning till färjan. För att göra det möjligt för fotgängare att slippa korsa 
körbanan vid färjeläget, föreslogs att anlägga en gångbana även på den södra sidan av 
Skarviksvägen. Det är en åtgärd som framförallt är till för fotgängare som ska promenera vidare till 
Framnäs färjeläge.  
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För att skapa utrymme för bussen att köra förbi färjekön på Skarviksvägen utan att gå ut i motsatt 
körbana, har det föreslagits att skapa ett extra körfält, fritt från köande fordon, i riktning mot 
Göteborg.  

Denna PM har som syfte att visa vilka alternativ som finns för att anlägga ett extra körfält samt en 
gångbana söder om Skarviksvägen, vilka konsekvenser och kostnader dessa skulle medföra samt 
belysa för- och nackdelar med de olika alternativen.  

 

2. Förutsättningar 

2.1. Det tidigare förslaget 
Idag finns bara ett körfält i var riktning. På de körfälten samsas trafik till och från färjan och 
parkeringen samt busstrafik. Det har inneburit att bussen p.g.a. färjekön har hindrats att köra fram till 
hållplatsen på ett trafiksäkert sätt. Därför har det tidigare gjorts en översiktlig utredning kring 
möjligheterna att skapa separata körfält för köande fordon, se blå markering i Figur 2, samt ett körfält 
där kollektivtrafiken och trafik till parkeringen kan tas sig fram oberoende av köer. 

 

Figur 2. Skiss utökat körfält Gröneviks färjeläge, 2016-10-21 

Bedömningen i den tidigare utredningen var att avledningen av vägvatten till befintligt dike, längs 
vägens södra sida, skulle vara möjligt med mindre justeringar av diket. Utmed den södra sidan ligger 
berget på delar av sträckningen nära vägen. I utredningen bedömdes att vägen skulle behöva 
breddas, men att det troligen inte skulle kräva sprängning. 

2.2. Komplettering med gångbana 
Bredden på en gångbana bör vara 1,5-2 meter, men i extremt trånga förhållanden med begränsat 
gångflöde skulle bredden kunna minskas till 1,2 meter på en kortare sträcka. Att anlägga en 
gångbana söder om Skarviksvägen skulle alltså innebära ytterligare en breddning med minst 1,2 
meter, vilket gör att en mindre justering av diket inte är tillräcklig. En gångbana bedöms med 
utgångspunkt från primärkarta och inventering, därför innebära sprängning. Vi föreslår en 1,5 meter 
bred gångbana, då det ändå krävs sprängning. 
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2.3. Inmätning  
En inmätning har nu gjorts där vi har kunnat dra slutsatsen att ett ytterligare körfält ryms inom 
befintlig vägbredd på den västra delen av sträckan. Intrång behövs däremot på den östra delen, 
mellan bergpartierna ner mot färjeläget. Den tidigare bedömningen att sprängning inte krävs för det 
extra körfältet kvarstår därmed. 

Vad gäller gångbanan kvarstår i huvudsak den tidigare bedömningen att sprängning krävs om 
dagvattenavrinningen ska lösas med ett dike på den södra sidan Skarviksvägen. 

2.4. Dagvatten 
Ledningsunderlag från VA-enheten, Öckerö kommun, visar inga befintliga dagvattenledningar eller -
brunnar på sträckan. 

Ett platsbesök gjordes 2020-01-23, med syfte att kartlägga hur dagvattenlösningen på den aktuella 
delen av Skarviksvägen fungerar. På norra sidan av vägen finns endast ett mycket grunt dike, se 
Figur 3.  

  

Figur 3. Norra sidan av Skarviksvägen. 

På den södra sidan av vägen finns ett dike och en tillsynsbrunn (D 400), se Figur 4. Brunnen är dock 
inte en dagvattenbrunn – utan det är en kabelbrunn.  
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Figur 4. Södra sidan av Skarviksvägen.      Figur 5. Kabelbrunn 

Nere vid färjeläget finns en rännstensbrunn, men av ledningsunderlaget från kommunen har det inte 
kunnat säkerställas hur dagvattenledningarna är förlagda här heller. Läget för de brunnar som 
hittades vid inventering visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Översiktsvy Skarviksvägen mellan Framnäs och Grönevik med befintliga brunnar. Foto från Google. 
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3. Trafikförslag 

Tre trafikförslag för anläggning av en gångbana presenteras nedan. 

Förslag 1 
I Figur 7 visas den 1,5 meter breda gångbanan i blått. Det gråa i figuren visar en grov princip för hur 
vägen behöver breddas för att få in ett extra körfält. I detta alternativ skevas gångbanan åt söder och 
avgränsas mot vägen med GCM-stöd eller liknande. Ett GCM-stöd är genomsläppligt och innebär att 
dagvattnet från vägen kan fortsätta att avledas till ett dike på vägens södra sida. Diket förflyttas 
söderut vilket gör att det inkräktar på bergspartiet söder om vägen, enligt rosa markering i Figur 7.  

 

Figur 7. Förslag 1, bergschakt i rosa. 

 

Förslag 2 
I förslag 2 föreslås att gångbanan på den södra sidan görs upphöjd och avgränsas med kantsten mot 
vägen. Gångbanan skevas ut mot vägen och nedanför kantstenen sätts rännstensbrunnar som 
ansluts till en ny dagvattenledning. Det innebär att det inte längre behövs något dike i bakkant av 
vägen. 

Förslag 3  
Förslag 3 är som förslag 2 med upphöjd gångbana men här skevas istället både väg och gångbana 
mot norr, vilket medför en höjning av vägen på ca 30 cm. Efter platsbesök 2020-01-23 konstaterades 
dock att dagvattenlösningen på den norra sidan av Skarviksvägen inte har kapacitet att ta emot allt 
vägvatten. Förslaget är alltså inte genomförbart. 
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4. Kostnadsbedömning  

4.1. Förslag 1 
 

 

Förslag 1 innefattar utbyggnad av extra körfält, gångbana, GCM-kantstöd samt nytt dike, 
innefattande bergschakt. Kostnadsbedömningen landar på lite drygt 2,1 miljoner kronor. 
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4.2. Förslag 2 
 

 

Förslag två innefattar extra körfält (likt förslag 1), upphöjd gångbana, ledningar och rännstensbrunnar 
samt ny toppbeläggning av hela körytan. Kostnadsbedömningen för förslag 2 ligger på cirka 2,1 
miljoner kronor.  

4.3. Förslag 3 
Förslag 3 är inte en genomförbar lösning då diket norr om vägen inte har kapacitet att ta emot allt 
dagvatten ifrån körbanan. Därför kostnadsberäknas inte förslaget.  

 

5. Analys 

Både förslag 1 och 2 innefattar relativt stora kostnader för dagvattenlösningarna, men förslagen är 
kostnadsmässigt helt likvärdiga. I valet mellan lösningarna är det därför de trafiksäkerhetsmässiga 
faktorerna som avgör – och då är alternativ 2 med en upphöjd gångbana den bästa lösningen. 

Då gångvägen inte helt löser problematiken för oskyddade trafikanter vid avgång från färjan finns det 
anledning att analysera om kostnaden för en gångväg är rimlig relativt nyttan den gör. Med anledning 
av det har det gjorts en kostnadsberäkning för ett fjärde förslag (förslag 4 nedan) – där endast 
breddningen av vägen görs med extra körfält.  
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5.1. Förslag 4 
 

 

Kostnaden för förslag 4 utgör knappt 20% av kostnaden för förslag 2. För att avgöra nyttan av de 
dryga 1,7 miljonerna extra som en gångväg kostar ska det ställas mot hur många av fotgängarna på 
färjan som har nytta av gångvägen.  

Många fotgängare på färjan har sin bil eller cykel parkerad på parkeringen i Grönevik, vilket innebär 
att de behöver korsa över på höger sida och inte har någon nytta av gångvägen. För situationen vid 
färjan innebär en gångväg alltså att fotgängarna kommer att gå i båda riktningar vid avgång. 
Trafiksäkerhetsmässigt innebär det att avgången från färjan blir mer otydlig. Det ska då ställas mot 
det scenario som gäller om gångvägen inte byggs ut. Det innebär att gångtrafikanter med mål vid 
färjeläget i Framnäs likt idag måste korsa Skarviksvägen vid infarten till Framnäs parkering och 
färjeläge – där en hastighetssäkrad passage finns. 

Både med och utan gångväg uppstår det alltså en konfliktsituation som är negativ för 
trafiksäkerheten. 

- Utan gångväg – Skarviksvägen behöver korsas vid den förhöjda övergången i höjd med 
Framnäs. 

- Med gångväg – otydlig och osäker situation vid avgång från färjan. 

 

Bilarnas hastighet vid övergången vid Framnäs kan in mot förhöjningen vara högre än vad bilarnas 
hastighet är vid avfart från färjan. Hastigheten på sträckan är dock begränsad till 50 km/h och 
förhöjningen är utformad för att hastighetssäkra till 30 km/h. Det finns också en risk att gångvägen 
skulle kunna innebära att fotgängare som ska vidare längre nordväst ut på Skarviksvägen väljer 
gångvägen för att sen passera över Skarviksvägen i höjd med Framnäs – vilket då skulle innebära att 
två konfliktpunkter uppstår om gångvägen byggs ut. Om det av någon anledning, trots att det i 
nuläget inte finns något som talar för det, skulle finnas osäkerheter kring hastighetssäkringen vid 
passagen i höjd med Framnäs - finns det möjligheter att anlägga ytterligare ett farthinder för 
biltrafiken innan fotgängarpassagen. Kostnaden för en sådan åtgärd skulle ligga på en bråkdel av 
kostnaden för en ny gångväg. 

Sammantaget bedöms inte gångvägen ge full nytta och det ska då ställas relativt kostnaden.   
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6. Slutsats 

För att anlägga en gångbana utmed Skarviksvägens södra sida krävs antingen sprängning av ett nytt 
dike eller att rännstensbrunnar sätts i Skarviksvägen. Trafiksäkerhetsmässigt är det bästa förslaget 
Förslag 2 där gångbanan höjs upp, vilket innebär att rännstensbrunnar behövs i Skarviksvägen.  

Anläggningen av en gångbana innebär en extrakostnad på 1,7 miljoner kronor jämfört med om det 
bara görs en breddning av körbanan, som är kostnadsberäknad till knappt 0,4 miljoner kronor. Vid 
beslut om gångbanan ska byggas behöver nyttan av densamma beaktas. Gångbanan kommer 
innebära en otydligare situation i samband med fotgängarnas avgång från färjan, eftersom 
fotgängarna kommer ha mål åt både höger och vänster. Det ska ställas mot att fotgängare med mål 
vid Framnäs färjeläge inte behöver korsa Skarviksvägen, utan kan ta sig direkt till färjeläget längs 
vägens södra sida. Dock finns idag en upphöjd och hastighetssäkrad övergång över Skarviksvägen i 
höjd med Framnäs. Det finns också en risk att fotgängare som ska vidare längre nordväst ut på 
Skarviksvägen, väljer gångbanan och sen behöver korsa vägen i höjd med Framnäs. Det finns i 
nuläget inget som talar för det – men om hastighetssäkringen av gångpassagen vid Framnäs av 
någon anledning inte skulle bedömas tillräcklig, så finns det möjligheter att göra kompletterande 
hastighetsåtgärder till en bråkdel av kostnaden för en ny gångväg.  

Det kan konstateras att gångbanan är en relativt kostsam lösning i förhållande till dess nytta.  

Om inte färjan kan vändas tillbaka föreslås att fotgängare släpps av först från färjan. De fotgängare 
som känner sig stressade av att behöva gå av framför fordonen kan som alternativ stanna kvar på 
färjan tills alla fordon kört av. Frågan bör utredas om det finns möjlighet att göra utrop till 
passagerarna med de regler som gäller. 

 



 
Öckerö 13 juni 2018. 
 
Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade 
trafikanter 
 
Trafikförändringen på Lilla Varholmen, med vändplats för bussar på nya piren har 
medfört en stor förbättring av säkerheten för oskyddade trafikanter som reser med 
Hönöfärjan. Men, i och med att Björköfärjan vänt och nu kör med passagerarsidan åt 
söder har anlöpningen av Björköterminalen vid Grönevik blivit mycket farlig för de 
oskyddade trafikanterna. Gående och cyklister skall nu tävla med bilarna om att 
snabbt lämna färjan och korsa trafikflödet. För resenärer som skall hinna med 
personfärjan från Framnäs innebär detta att man, på ett riskfyllt sätt, måste hävda 
rätten att gå av före bilisterna. Alternativen är att vänta tills färjan tömts och därmed 
missa passagerarfärjan (entimmestrafik) eller gå av på fel sida av färjan och därmed 
irritera bilisterna. 
 
Det finns, vad MP kan se, billig och enkel lösning på detta problem: att flytta gång- 
och cykelbanan till nordsidan av Skarviksvägen, mellan färjeterminalen och avfarten 
till parkeringsplatsen vid Framnäs. Det enda som skulle behövas är ommålning av 
asfalten och flytt av en enda lyktstolpe. Flytta väntkurerna torde Västtrafik få göra. 
 
MP anser att denna förändring måste genomföras snarast, innan nästa vinterperiod, 
då olycksriskerna är väsentliga för de oskyddade resenärerna som passerar Grönevik. 
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att man skyndsamt ökar säkerheten för oskyddade trafikanter på Grönevik 
 
 
För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
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Öckerö [2020-04-14] 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Janna Petersson, Per Karlbäck 
Ärende: Ny taxa för handläggning av markanvisningar 
Diarienummer: 0065/20 

 
 

Ny taxa för handläggning av markanvisningar  
 

Förslag till beslut 

Ny taxa för handläggning av markanvisningar godkänns. 

Ärendet (sammanfattning) 

En ny taxa föreslås införas i samband med markanvisningsprocessen som handläggs 
på Samhällsbyggnadsverksamheten. Förslaget om taxan ingår i ett annat ärende: 
”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal” (dnr 0170/19) 
aktuellt för beslut parallellt med detta. Dessa nya riktlinjer syftar bland annat till att 
tydliggöra och rättssäkra processen vid markanvisningar och den föreslagna taxan (i 
riktlinjerna kallad markanvisningsavgift) är en del i att strukturera arbetsprocessen. 

Ekonomi 

Detta ärende bedöms medföra marginella ekonomiska konsekvenser genom att 
taxan innebär en intäkt, om än mycket liten. Dels är summan symbolisk och täcker 
inte de kostnader som handläggningen innebär, dels är det sällan markanvisning 
sker. 

Expediering av beslut 

Verksamhetschef samhällsbyggnad. ÖFAB. 

Bilagor 

”Taxa för handläggning av markanvisningar”. 

 
 

_______________________  _______________________ 

Anna Dannjé Brocker   Andréas Beutler  
Tf Kommundirektör    Tf Verksamhetschef samhällsbyggnad 



Taxa för handläggning av markanvisningar i Öckerö kommun 
 

En markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på vissa villkor får 
ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av 
ny bebyggelse inom ett område som kommunen äger.  

Kommunen har riktlinjer för markanvisning som ger stöd och tydlighet både för 
kommunen och intresserade exploatörer inför en exploateringsprocess. 

I samband med en omarbetning av dessa riktlinjer inför kommunen år 2020 en ny 
taxa för handläggning av markanvisningar.  

 

Taxa för handläggning av markanvisningar: 
• 1000 sek (exkl. moms) per anbud till en markanvisning. 

o Taxan gäller oavsett metod för markanvisningen.  
o Taxan återbetalas inte, oavsett om markanvisningen avbryts eller inte 

leder vidare i en fortsatt exploateringsprocess.  
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Öckerö [2020-04-06] 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Janna Petersson, Per Karlbäck 

Ärende: Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal 

Diarienummer: 0170/19 

 

 

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning 
och exploateringsavtal  
 
Förslag till beslut 

”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal” godkänns. 

 

Ärendet (sammanfattning) 

Ett förslag till Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal 
har arbetats fram av Samhällsbyggnadsverksamheten.  

Förslaget baseras på lagkrav och lokala behov och ska ersätta kommunens nuvarande 
riktlinjer för markanvisning (2014) och riktlinjer för exploateringsavtal (2016). De nya 
riktlinjerna ska svara mot de nya kommunala underlag som beslutats (såsom 
översiktsplan) och bättre fungera som styrning och stöd i de processer som rör 
markfrågor i kommunen. För att ta ett helhetsgrepp anges också riktlinjer för 
kommunal mark i samma dokument. Syftet med riktlinjerna är även att öka 
förutsägbarheten kring innehåll och process för exploatörer som är intresserade av att 
bygga i kommunen.  

 

Ekonomi 

Detta ärende i sig bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Förslaget 
innehåller dock ett villkor om att kommunen ska ta ut en markanvisningsavgift för 
handläggning av markanvisningar. Då detta innebär att en ny taxa ska införas i 
kommunen behöver Kommunfullmäktige besluta om taxan i ett separat ärende.  

 



 
 

 

Expediering av beslut 

Verksamhetschef samhällsbyggnad. ÖFAB. 

 

Bilagor 

”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal”. 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Anna Dannjé Brocker   Andréas Beutler  

Tf Kommundirektör    Tf Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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Bakgrund och förutsättningar 

 

Lagstiftning och rekommendationer 
Till grund för dessa riktlinjer ligger följande lagstiftning: Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar och Plan- och bygglag (2010:900). Flera andra lagar påverkar dock innehållet och 

tillämpningen av dessa riktlinjer, t ex avtalslagen och kommunallagen. Även lagen (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer som Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) arbetat fram baserade på den nya lagstiftningen gäller för kommunen. 

 

Målgrupper 
Det här styrdokumentet vänder sig till flera olika mottagargrupper, i första hand kommunens politik 

och verksamhet samt exploatörer med intresse av att utveckla kommunen. Riktlinjerna gäller även 

för kommunala bolag i tillämpliga delar. Riktlinjerna ska kompletteras med handläggarstöd för den 

kommun-interna verksamheten.  

 

Vad är markanvisning och exploateringsavtal? 
En markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på vissa villkor får ensamrätt att 
förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom ett 
område som kommunen äger. Kommunens riktlinjer för markanvisning ger stöd och tydlighet både 
för kommunen och intresserade exploatörer inför en exploateringsprocess.  

Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande av en detaljplan mellan kommunen och en 
exploatör (kan vara både en byggaktör eller en fastighetsägare) avseende mark som inte ägs av 
kommunen.  
 

Bakgrund och syfte 
Öckerö kommun antog 2014 nuvarande riktlinjer för markanvisning samt 2016 riktlinjer för 
exploateringsavtal vilka båda nu är i behov av revidering. De reviderade riktlinjerna ska svara mot de 
nya kommunala underlag som beslutats (såsom översiktsplan) och bättre fungera som styrning och 
stöd i de processer som rör markfrågor i kommunen. För att ta ett helhetsgrepp anges också riktlinjer 
för kommunal mark i samma dokument. Syftet med riktlinjerna är även att öka förutsägbarheten 
kring innehåll och process för exploatörer som är intresserade av att bygga i kommunen.  
 

Organisation och ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör mark och exploatering i kommunen. Verksamheten 

bedrivs på samhällsbyggnadsverksamheten. I delegationsordning framgår vilka uppgifter som 

delegeras från Kommunstyrelsen till respektive funktion på samhällsbyggnadsverksamheten.  

 

Kontakt 
För att komma i kontakt med kommunens mark- och exploateringsingenjör ring kommunens växel 

(031-97 62 00). 
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Utgångspunkter och viljeriktning 
 

Öckerö kommun har en attraktiv boendemiljö med stort bebyggelsetryck och begränsad 

marktillgång. På de bebyggda öarna är befolkningstätheten i snitt 586 invånare/km2, vilket är en 

relativt hög täthet i ett nationellt perspektiv. Speciellt med tanke på att 90% av bostadsbeståndet 

utgörs av villor vilket ger marken en låg exploateringsgrad. Öckerö kommun har en ambition om att 

öka andelen flerbostadshus, främst i form av hyresrätter, för att möta efterfrågan inte minst hos 

unga vuxna, som kommunen har ett underskott av. (Läs mer i Översiktsplan, ”Nulägesbeskrivning”) 

Den begränsade tillgången på mark gör att kommunen behöver prioritera vad den ska användas till. 

För att ta tillvara de resurser som särskiljer kommunen så prioriteras exploatering för bostäder, 

rekreation/besöksnäring samt verksamheter med marint och maritimt fokus. Storskaliga 

anläggningar för industri och liknande är inte prioriterade. (Översiktsplan, ”Öckerö kommun 2040”) 

Ju tidigare i en utvecklingsprocess komplexa samhällsbyggnadsfrågor hanteras desto bättre lösningar 

kan skapas, varför riktlinjerna tar upp en mängd olika teman i samband med bedömningar och 

prioriteringar, vilka baseras på kommunens översiktsplan med flera styrdokument.   

 

Kommunspecifika behov att hantera vid exploatering  
Öckerö kommun har sina specifika utmaningar att hantera för att kunna utvecklas hållbart. De 

utmaningar som tydligast kopplar till exploatering inom kommunen är: 

- demografin med en åldrande befolkning,  

- befintligt bostadsutbud inom kommunen med få hyreslägenheter, 

- trafiksituationen på väg 155 till Torslanda/Göteborg med köbildning i rusningstid,  

- trafiksituationen på det lokala vägnätet med otrygghet och säkerhetsrisker på smala vägbredder,  

- förorenat dagvatten som når kustvattnet utan tillräcklig rening, 

- lokalklimatet och naturgeografin som med en allt högre global medeltemperatur skapar ökad risk 

för översvämning, värmeböljor, stormar och försvårar effekterna av dessa.  

Beroende på plats och typ av exploatering kan ovanstående utmaningar behöva hanteras inom 

ramen för markanvisningar/exploateringsavtal för att detaljplanen ska kunna genomföras och bidra 

till en bra helhet. Det kan till exempel innebära att kommunen begär: 

- att en viss andel av lägenheterna byggs som specialbostäder 

- att en viss andel av lägenheterna upplåts med hyresrätt, eventuellt med subventionerad hyra, 

- åtgärder för att främja hållbart resande, såsom automatiskt medlemskap i bilpool, elcykelpool, 

årskort till kollektivtrafiken, service och hög standard för cyklar, parkering som gynnar cykel 

framför bil etc,  

- utformning / anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), såsom bevarande av 

naturliga infiltrerande ytor och tillskapande av nya 

- åtgärder för att bebyggelsen och brukarna bättre klarar av extrema väderhändelser, såsom att 

främja ekosystemtjänster och skapa en hög grönytefaktor. 

I varje exploatering ska ovanstående checkas av och om någon utmaning inte bedöms relevant ska 

detta motiveras. 
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Kommunens bedömningsgrunder och prioriteringar 

 

Bedömningsgrunder 
Kommunens översiktsplan ska vara vägledande för efterföljande planering, vilket innebär att även 

markanvisningar och andra markfrågor ska vägledas av översiktsplan. I Öckerö används i hög grad det 

kommunala bostadsförsörjningsprogrammet som en grund för den fysiska planeringen, tillsammans 

med kommunens trafikstrategi och trafikprogram (planer), varför markanvisningar även bedöms 

utifrån riktlinjerna i dessa styrdokument.  

Utöver detta så kan kommunen hänvisa till ställningstaganden i andra styrdokument och framförallt 

de som är underlag eller följduppdrag till översiktsplanen. Några exempel är kulturmiljöprogram, 

gestaltningsprogram, besöks- och näringslivsplan, dagvattenplan, klimatanpassningsplan, 

grönstrukturplan.  

Övriga bedömningsgrunder som kan vara relevanta i olika sammanhang kan vara upplåtelseform, 

bebyggelsestruktur, hållbart resande, exploateringskostnader för kommun, kvalitets-/miljöprofil, 

innovationsstyrka, kostnadseffektivitet och vissa beskrivs närmare nedan.  

 

Kommunens bedömningsgrunder 
- gestaltning och kvalitet med hänsyn till bland 

annat den specifika platsen, nya idéer som på ett 
positivt sätt kan utveckla kommunen 

- förmåga och vilja till socialt ansvarstagande, 
energieffektivt och hållbart byggande 

- variation vad avser upplåtelseformer, hustyper, 
lägenhetsstorlekar, prisbilder samt av företag 
som bygger och etablerar sig inom kommunens 
olika områden 

- Exploatörens ekonomiska stabilitet, förvaltning 
av bebyggelsen och hur väl eventuella tidigare 
markanvisade projekt genomförts, erbjudet 
pris/bud för marken samt tänkt exploaterings 
påverkan på kommunens ekonomi 

 

Prioriteringar 
Utifrån kommunens förutsättningar, behov och politiska vision och målsättningar finns det faktorer 

där kommunen med hjälp av riktlinjer för markanvisning kan styra i önskad riktning. Därför lyfts 

följande faktorer fram som prioriterade i processen för markanvisningar: 

Kommunen prioriterar projekt som (där så är lämpligt): 

- avser hyresrätter 

- uppnår en hög grönytefaktor 

- avser anlägga LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) 

- innehåller en modell för hållbart resande för framtida användare av fastigheten 

- redovisar en hållbarhetsanalys av projektet (ekonomi, miljö, social hållbarhet) 

- presenterar ett koncept med ett helhetsperspektiv (projektet i sitt sammanhang) 

- anammar ett cirkulärt flöde i någon eller flera processer i projektet 
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Vilka kommunala mål- och policydokument förväntas följas i samband med exploatering? 
I nedan tabell listas de mest relevanta styrdokumenten för kommunens fysiska utveckling. Med 

reservation för att andra styrdokument kan vara relevanta i enskilda exploateringsprojekt. Samtidigt 

är inte alla styrdokument relevanta i alla exploateringar, utan en bedömning görs av kommunen från 

fall till fall. 

Gällande (i skrivande stund) Tillkommande (från 2020 och framåt) 

Översiktsplan Mobilitetsplan 

Bostadsförsörjningsprogram Gestaltningsprogram 

Trafikstrategi Grönstrukturplan 

Kulturmiljöprogram Dagvattenplan 

Besöks- och näringslivsplan Klimatanpassningsplan 

Energiplan  

Avfallsplan  

 
 

Riktlinjer för kommunal mark 
 

Markberedskap 
För alla kommuner är markberedskap en strategiskt viktig fråga, men för Öckerö kommun där 

marktillgångarna är fördelade på öar som redan i hög grad är bebyggda, alternativt skyddade från 

exploatering, får frågan än mer tyngd.  

Öckerö kommuns strategiska markpolitik ska gå ut på att säkra markresurser som behövs för 

kommunens kärnverksamhet i ett längre tidsperspektiv. Det kräver en mer långsiktig ekonomisk 

framförhållning än vad som hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Kommunens nuvarande 

ekonomiska modell innebär att markförsäljningar kan täcka utgifter för markförvärv inom ett och 

samma projekt, och överskott redovisas centralt i kommunen.  

Kommunens strategi gällande markberedskap ska vara att följa en inköpsplan, som baseras på 

översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram och kopplas till en budget. 

Kommunens egna exploateringsprojekt hanteras i enlighet med ekonomiska styrprinciper som i 

skrivande stund kräver att tidplan och kalkyl godkänns av kommunstyrelsen innan ett projekt startar. 

Dessutom ska planerade projekt redan i budgetprocessen godkännas av kommunfullmäktige. 

Expropriation 
Det finns situationer där kommunen, oftast som en sista utväg, med stöd av plan- och bygglagen, 

anläggningslagen och expropriationslagen kan expropriera mark, d v s överta äganderätten 

alternativt nyttjanderätten till annans mark. Då krävs att det för ändamålet finns ett allmänt intresse 

där expropriationen bättre tjänar samhället i stort. Exempel är om det i detaljplan finns en väg (med 

kommunalt huvudmannaskap) som inte är utbyggd men nu måste byggas, allmänna behov av 

tekniska system för elförsörjning, avloppsavledning eller uppförande av skydd mot olyckor av olika 

slag. I 2a kap. expropriationslagen (1972:719) redogörs för de allmänna ändamål som kan gälla.  

Vid expropriation utgår alltid ersättning motsvarande marknadsvärdet och även för eventuell övrig 

skada enligt expropriationslagen.  
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Kriterier vid tomtförsäljning  
Kommunen har en demografisk obalans med brist på invånare i familjebildande ålder (ca 25-40 år) 

vilket får konsekvenser för hela samhället, och det finns få verktyg för en kommun att påverka hur 

demografin ser ut. En viss möjlighet till påverkan finns genom att med ett tydligt syfte styra 

försäljningen av kommunens mark enligt stödjande principer, såsom att uppställa kriterier vid 

tomtförsäljning inom kommunen. För att verka för att jämna ut den demografiska obalansen i 

kommunen ska följande grundkriterier gälla vid försäljning av kommunala tomter för småhus-

/egnahems-/villabebyggelse: 

- Köparen har för avsikt att folkbokföra sig på adressen och vara året runt-boende. Säkerställs 

genom kontrakt med kommunen.  

- Överlåtelseförbud under visst antal år, kopplat till vite. 

- Kommunen gör en samlad bedömning av köparens lämplighet utifrån anbud/marknadspris och 

syftet med försäljningen. 

- Kommunen har rätt att avvisa bud om syftet med försäljningen motverkas. 

 

Arrende 
Kommunen äger mark som det kan finnas möjlighet att som privatperson, företag eller förening 

arrendera. För att uppnå likabehandling och transparens ska befintliga arrendeavtal regelbundet ses 

över och avgiften marknadsanpassas i enlighet med av Kommunfullmäktige antagen taxa. När det 

gäller servitut ska upplåtelse ske till marknadsmässigt pris.  
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Riktlinjer för markanvisning 

 

Kommunens mål med markanvisningar 
Att använda markanvisning är en möjlighet för kommuner att driva sin markpolitik och utveckla 

samhället i samspel med marknaden. Öckerö kommuns mål med markanvisningar är att: 

- öka transparensen i marktilldelningsprocessen, 
- styra innehåll efter målsättning och behov, 
- främja konkurrens och mångfald i byggandet,  
- i förekommande fall kunna knyta en intressant aktör eller verksamhet till sig,  
- säkra genomförandet av detaljplaner genom förhandlingar med exploatör under planprocessens 

gång, se figur 1 på nästa sida. 

Metoder för markanvisning 
Kommunens översiktsplan anger att anvisning till kommunal mark i första hand ska ske i konkurrens 

efter ett anbudsförfarande. Dock kan andra metoder ibland vara mer lämpliga. Följande metoder 

används i Öckerö kommun för tilldelning av mark:  

Anbud med kriterier  

Huvudsakligen används anbudsförfarande vid markanvisning för att främja marknadsmässig 

prissättning, konkurrens och mångfald. Det passar bra när det till exempel är många exploatörer som 

är intresserade av samma markområde, när kommunen önskar få in flera olika förslag på utformning, 

eller när kommunen på annat sätt har behov av att stimulera konkurrensen, undersöka betalnings-

viljan eller uppmana till en ökad variation. Hur förfarandet går till beskrivs kort under nästa avsnitt, 

Handläggning av ärenden.  

Direktanvisning 

Direktanvisning ska användas undantagsvis och kan vara lämpligt att använda när det är uppenbart 

att det endast finns en exploatör som är aktuell, t ex om den sedan tidigare äger en del av 

exploateringsområdet eller en angränsande fastighet och om området inte ingår i ett större 

utvecklingssammanhang. Det är också lämpligt med direktanvisning när det rör en markbytesaffär. 

Valet av direktanvisning ska alltid motiveras för att säkerställa transparens och rättssäkerhet. 

Markanvisningstävling  

Minst vanligt förekommande är markanvisningstävling som används i mycket speciella fall när 

platsen eller funktionen är av särskild betydelse samt när ekonomin i projektet bedöms som så stor 

att det kostsamma tävlingsförfarandet kan motiveras. Fördelen med tävlingsförfarande kan vara att 

hög arkitektonisk kvalitet kan uppnås och komplexa planeringsutmaningar kan lösas på kreativa sätt.  

Både markanvisningstävling och anbud med kriterier är jämförelseförfaranden med skillnad i 

detaljeringsgrad. Hur förfarandet går till beskrivs kort under nästa avsnitt, Handläggning av ärenden.  

 

Handläggning av ärenden 
Kommunens översiktsplan anger att som regel ska en detaljplan finnas eller vara i skedet avslutat 

samråd innan markanvisning genomförs. Nedanstående figur illustrerar ungefärligt markanvisnings-

processen i Öckerö kommun, i förhållande till detaljplaneprocessen: 
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Figur 1 

Kommunen väljer metod för markanvisningen och tar fram förfrågningsunderlag med förutsättningar 

och villkor med grund i detaljplanehandlingar och riktlinjerna för markanvisning. Markanvisningen 

annonseras på kommunens hemsida och eventuellt fler ställen. Exploatörer som tidigare anmält 

intresse och lämnat kontaktuppgifter informeras om pågående markanvisning.  

Inkomna anbud och förslag utvärderas när anmälningstiden gått ut av en arbetsgrupp på 

samhällsbyggnadsverksamheten. Därefter föreslås politiken tilldela markanvisningen till en eller flera 

exploatörer med motiveringar utifrån förfrågningsunderlaget, vilket ska harmoniera med 

kommunens bedömningsgrunder och prioriteringar, se sidan 4. 

Undantag från processen som beskrivs ovan kan vara i de fall kommunen bedömer det lämpligt med 

direktanvisning. Det rör sig då ofta om mindre, både storleksmässigt och efterfrågat, markområde 

och på initiativ av exploatör. Förslag om markanvisning går till politiken med motivering av val av 

både direktanvisning och exploatör, utifrån riktlinjerna för markanvisning och planeringsläge. 

  

Principer för markprissättning 
Markprissättning ska alltid vara marknadsmässig. Som regel används anbud som metod för 

prissättning men när så inte är fallet används oberoende expertvärdering för att fastslå 

marknadsvärde, som ska motsvara det mest sannolika värdet på den öppna marknaden. Kommunen 

har upphandlat mäklare samt värderare för detta ändamål.  

När priset bara är en av flera parametrar som utvärderas vid ett jämförelseförfarande används 

värderare för att sätta ett riktpris inför en inbjudan till markanvisning. Kriterierna kan påverka 

riktpriset, t ex upplåtelseform där krav på hyresrätter kan ge ett lägre riktpris. Detta är ett sätt att 

gynna de som producerar bostäder enligt kommunens prioritering. 

 

Principer för kostnadsfördelning  
En rad olika kostnadsposter kan hanteras i samband med en markanvisning. Många av kostnaderna 

som uppkommer senare i exploateringsprocessen kan med fördel börja diskuteras i ett tidigt skede. 

Exempel på dessa kostnader finns i riktlinjerna för exploateringsavtal, se sidan 10. 

Kostnader som har med planläggningen att göra hanteras genom upprättande av plankostnadsavtal. 

Där regleras kostnads- och ansvarsfördelning under framtagandet av detaljplanen, så som 

administration, utredningsarbete och framtagande av planhandlingar. Som huvudprincip bekostar 

exploatören plankostnaderna, utbyggnad och projektering.  
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Allmänna villkor 

Vad innebär det att teckna ett 

markanvisningsavtal med Öckerö kommun? 

Avtalet ger exploatören ensamrätt att 

förhandla med kommunen om exploatering av 

ett kommunägt markområde under en 

begränsad tid (max två år).  

Hur länge är markanvisningen gällande? 

Ett markanvisningsavtal är alltid giltigt i max 
två år, räknat från att politiskt godkännande 
av avtalet vunnit laga kraft. Viss förlängning, 
med högst två år i taget, kan medges under 
vissa förutsättningar, såsom oväntade yttre 
omständigheter, brister från kommunens sida.   
 

Kan kommunen återta en given markanvisning 

under bindningstiden?  

Ja under vissa omständigheter, såsom på 
begäran från exploatören, att exploatören 
bryter mot uppställda kriterier, om projektet 
visar sig uppenbart ogenomförbart så som det 
är avtalat. 
 

Hur fördelas nedlagda kostnader om ett 

projekt inte blir av? 

Parterna bär som regel sina egna kostnader, 
om inte annat avtalats. Kostnader kan då 
fördelas olika beroende på orsak till att 
projektet inte fullföljs, såsom att det är 
kommunen eller exploatören som drar sig ur 
alternativt yttre omständigheter.  
 

Hur ser kommunen på 

konkurrensförhållanden? 

Kommunen ska eftersträva mångfald och 
konkurrens. Såväl små som stora, lokala som 
nationella/internationella byggaktörer ska ges 
möjlighet att delta i kommunens utveckling, 
liksom byggaktörer med olika inriktning vad 
gäller hustyper och upplåtelseformer. För att 
främja konkurrens och mångfald i byggandet 
strävar kommunen efter markanvisningar i 
storleksordningen ca 20-30 lägenheter eller 
områden om ca 1000-2500 kvm. 
 

Kommunens villkor gällande exploatörs 

ekonomiska stabilitet: 

Exploatör ska ha en tydlig och stabil ägar- och 
ledningsstruktur, finansiell styrka, inga projekt 
som omfattas av tvist eller brottsmisstanke. 
Vad som är godtagbart avgörs från fall till fall 
baserat på exploateringens omfattning och 
verksamhetens art.  

Kommunens villkor gällande exploatörs 

historik: 

Exploatören ska kunna redovisa följande:  
- Företagets organisation och historik 
- Kontaktpersoner och firmatecknare 
- Ekonomisk status 
- Affärsidé (exempelvis byggande, 

fastighetsutveckling, förvaltning) 
- Referensobjekt 
 
Kraven på redovisning ska inte kunna 
användas för att exkludera eller försvåra för 
nya/mindre aktörer att delta i konkurrensen.   
 

Övriga allmänna villkor: 

- Markanvisningen kan inte överlåtas, utan 
kommunens skriftliga godkännande 

- Kommunen tar ut en markanvisningsavgift 
för handläggningen om 1000 sek.  

- Kommunen har rätt att förkasta samtliga 
anbud utifrån kända bedömningsgrunder. 

- För markanvisning avseende bostäder 

gäller att exploatören på kommunens 

begäran ska tillhandahålla 

specialbostäder, lokaler för barn-och 

äldreomsorg och vissa kategoribostäder, 

om det möjliggörs av detaljplanen.  

 

Vilka kommunala mål- och policydokument 

förväntas följas i samband med exploatering? 

De mest relevanta styrdokumenten för 

kommunens fysiska utveckling listas i tabell på 

sidan 5. Med reservation för att andra 

styrdokument kan vara relevanta i enskilda 

exploateringsprojekt. Samtidigt är inte alla 

styrdokument relevanta i alla exploateringar, 

utan en bedömning görs av kommunen från 

fall till fall. 
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Riktlinjer för exploateringsavtal 
 

För att säkerställa genomförandet av en detaljplan upprättas som regel exploateringsavtal mellan 

kommunen och exploatören om denna äger marken. Det kan då ha föregåtts av ett 

markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal, om detaljplanen är ny. Exploateringsavtalet 

behandlar marköverlåtelser, köpeskilling, ledningsrätter och servitut, tidplan, typ av bebyggelse samt 

villkor för exploateringen utifrån andra kommunala styrdokument, om det är nödvändigt för att 

detaljplanen ska kunna genomföras.  

 

Kostnads- och ansvarsfördelning 
Fördelning av kostnader vid projektering och utbyggnad kan hanteras på flera sätt och beror på 

lämplighet utifrån de specifika förutsättningarna i det enskilda projektet samt styrs av plan- och 

bygglagen. Det vanligaste är att exploatör bekostar och ansvarar för utbyggnad på kvartersmark 

medan kommunen bygger ut allmän väg och platsmark samt VA för att sedan täcka dessa kostnader 

med avgifter. Ett alternativ till detta, när fler än en fastighetsägare berörs (kommunen kan vara en av 

dem), är att använda en fördelningsnyckel, som uppdateras löpande under planprocessen, baserad 

på de olika aktörernas förväntade BTA (bruttoarea). 

 
Exempel på kostnadsposter som kan ingå i avtalet är lantmäterikostnader, markarbeten, 
projektering/utbyggnad av gator, allmänna platser (parkering, gångbanor, parker, torg etc.), VA-
system, avfallsanordning och liknande serviceanläggningar.  
 
 

Koppling till detaljplan, fastighetsbildning och bygglov 
I planbeskrivningen till detaljplanen ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal 

eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att 

planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.  

Kommunen strävar efter att börja förhandla exploateringsavtalet/genomförandeavtalet efter 

genomfört samråd så att planhandlingarna och avtalet under framtagande av granskningshandlingar 

harmoniseras och överensstämmer inför antagande då de kan beslutas vid samma tillfälle. Det är i så 

fall viktigt att fullmäktige beslutar om antagande av exploateringsavtalet före antagande av 

detaljplanen om det sker vid samma sammanträde.  

För att ytterligare driva på en effektiv exploateringsprocess kan i vissa fall även fastighetsbildning och 

bygglov drivas i parallella processer, vilket kommunen uppmuntrar till när det är möjligt.  

Kommunen kan bestämma olika genomförandetider för olika delar av detaljplanen. På så sätt kan 

utbyggnadsordning och etappindelning bestämmas. För att främja konkurrens och mångfald i 

byggandet strävar kommunen efter etappindelning i storleksordningen ca 20-30 lägenheter eller 

områden om ca 1000-2500 kvm. Denna storleksordning är också tillämplig vid markanvisningar även 

om detaljplanen inte har etappindelats med hjälp av administrativa bestämmelser om olika 

genomförandetider.   
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Allmänna villkor 
- överlåtelse av allmän platsmark, görs till kommunen utan ersättning i samband med ny 

planläggning 

- kostnader för iordningställande av gator och allmän platsmark, bekostas av byggherren då de 

krävs för att exploatering ska kunna genomföras. Regleras genom gatukostnadsersättning eller 

exploateringsbidrag  

- erläggande av säkerhet för gatukostnader eller andra åtaganden 

- utbyggnad av och anslutning till kommunalt vatten och avlopp, anslutningsavgift ska erläggas 

enligt vid tidpunkten för anslutning gällande taxa  

- eventuell flytt av ledningar bekostas av byggherren  

- avtalets giltighet ska villkoras med att det godkänns av kommunfullmäktige samt att detaljplanen 

vinner laga kraft 

- avtalet får inte överlåtas utan från kommunen skriftligt medgivande 

- exploatören förväntas följa relevanta mål- och policydokument för kommunens fysiska 

utveckling, se tabell på sidan 5. 

 

Vad regleras i kommunens exploateringsavtal? 
- parternas åtaganden  

- fördelning av intäkter och kostnader i samband med genomförandet 

- exploateringens utbyggnadstakt, eventuell etappindelning och tidpunkt för färdigställande 

- överenskommelse om upplåtelseformer 

- eventuell marköverlåtelse och andra fastighetsrättsliga åtgärder (ansvars- och 

kostnadsfördelning gällande lantmäteriförrättningar) 

- omhändertagande av dagvatten (eller andra åtgärder som behöver göras, se exempel under 

tidigare rubrik Kommunspecifika behov att hantera vid exploatering) 

- bevarande/utveckling av ekosystemtjänster. Ekologisk kompensation kan omfatta möjligheten 

att vid en exploatering kompensera en skada på värdefull naturmiljö som utgör allmänna 

intressen, vilket eventuellt skulle kunna möjliggöra en bebyggelse som annars inte vore möjlig. 

- eventuella tekniska egenskapskrav som är nödvändiga för byggnationen, till exempel bullerskydd 

- fördelning av kostnader och ansvar för framtida drift och underhåll av exploateringsområdet kan 

regleras genom ett sidoavtal 

- eventuella gestaltningsfrågor. 

 

  



 

12 
 

Begreppsförklaring 
 

 Markanvisningsavtal: en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. 

 Exploateringsavtal: ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som 

inte ägs av kommunen. 

 Marknadsmässigt pris: avser den prisnivå som motsvarande privata aktör skulle ha. (kkv) / 

motsvarar det mest sannolika värdet på den öppna marknaden 

 Grönytefaktor: är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd 

vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats. 

Grönytefaktorn är en räknemodell där kvalitativa värden skapas med hjälp av en kvantitativ 

formel. 

 LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten, innebär att dagvatten hanteras på den egna 

tomten, istället för att ledas ned i dagvattensystem eller avlopp. Lod kan avlasta 

kombinerade avloppssystem (där spill och dagvatten avleds tillsammans) och 

avloppsvattenreningsverk genom att mängden vatten i dessa minskas. Problem med 

kombinerade system och dagvatten kan annars vara att systemet behöver "bräddas" vid 

stora vattenflöden, dvs att vatten förs orenat direkt ut till recipienten för att undvika 

översvämningar. 

 Mobility management: är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det handlar om att 

på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka 

resan eller transporten innan den börjat.  

Mobility management är enligt en officiell definition hämtad från EU-projektet MOMENTUM: 

Ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att 

* uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt 

* förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer 

* öka effektiviteten i transporter och markanvändning 

* minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat 

resande. 

 Specialbostäder: definieras av SCB som bostäder för äldre/funktionshindrade, 

studentbostäder och övriga specialbostäder.  
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Socialnämnden 2020-02-06 8 

   
   
SN §  06 Dnr: SOC 0009/20  
   
 
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för 
att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform 
och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika mål-
grupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning 
för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  
 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras inom be-
fintlig budgetram.  
 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom social-
förvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga för-
valtningar inom kommunen.  Med anledning av beskrivningen av de aktiviteter som 
planeras föreslår socialförvaltningen att socialnämnden anser motionen besvarad. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-23 
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Ronald Caous (S) och Socialdemokraterna föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Ronald Caous (S) och Socialdemokraternas förslag. Ordförande finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab besvarad. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 

 

Reservationer 
Ronald Caous (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig för beslutet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att  
genomföra grön rehab. 

Diarienummer: SOC 0009/20 

 

Svar på motion om att anlägga en trädgård i 
syfte att genomföra grön rehab.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 
besvarad. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att 
där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och 
ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper 
som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer 
i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

Yttrande 
Det finns några exempel inom GR-området där trädgårdar för grön rehab och/eller 
arbetsträning finns. Jonsereds trädgårdar i Partille kommun har varit en uppskattad 
trädgård bland deltagare så väl som hos besökare i trädgården. Verksamheten har delvis 
lagts ner och kvar finns endast den del som erbjuder arbetsträning som en 
arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att inriktningen på rehabilitering har lagts ner 
uppfattar vi är att insatsen inte hade förväntat resultat. I Tjörns kommun har man startat 
växtverkstaden. En verksamhet där man blandar deltagare med behov av rehabilitering och 
behov av arbetsträning till arbetsmarknaden. En verksamhet där man förmedlar att goda 
resultat uppnås.  
 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta för sysselsättning och 
självförsörjning bland kommunens invånare. Behovet av arbetsträning och praktik finns 
löpande. Matchning och placering av individer sker hos såväl kommunala som privata 
arbetsgivare. Inom kommunen finns dessutom ett naturvårdslag med ett antal anställda 
genom offentligt skyddad anställning (OSA). Arbetslaget tar utöver dessa även emot 



 
 

 

personer för praktik och arbetsträning. Uppdragen till arbetslaget kommer från olika 
enheter inom kommunen med ansvar för naturvård; Kultur och fritid samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Det finns planer på att utveckla naturvårdslagets uppdrag i syfte att kunna matcha fler 
individers behov av arbetsträning och praktik inom gröna jobb. Frågan om möjligheten att 
inkludera mer trädgårdsinriktade uppdrag utreds kopplat till andra enheters behov. Ett 
exempel är om nya Solhöjdens trädgård kan inkluderas. Tanken med utvecklingen är att 
hitta möjligheter inom befintlig budget. Detta för att verksamheten ska kunna drivas på 
sikt. Dessutom finns en pågående kommunikation med Samordningsförbundet Älv & kust 
om möjligheten att tillsammans med dem starta upp och bygga en ny struktur vid en 
utveckling av verksamheten gröna jobb. (Öckerö kommun delfinansierar 
Samordningsförbundet Älv & kust tillsammans med kommunerna; Ale, Kungälv, 
Stenungssund och Tjörn samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen.) 
 
Ansvar för rehabilitering när en anställd är sjukskriven tillfaller arbetsgivaren och 
försäkringskassan. Öckerö kommun anlitar idag Previa när behov av stöd finns kring 
rehabiliteringsprocessen. Att bedriva grön rehab bygger på kunskap om trädgårdens och 
naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Detta behöver därtill 
kombineras med väl avvägd sjukgymnastik, psykoterapi och arbetsterapi. 
Försäkringskassan finansierar vanligtvis dessa insatser för individen.   
 
Ekonomi 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras inom befintlig 
budgetram.  
 
Bedömning 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom 
socialförvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga 
förvaltningar inom kommunen.  
Med anledning av beskrivningen av de aktiviteter som planeras föreslår socialförvaltningen 
att socialnämnden anser motionen besvarad.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens diarium 
Förvaltningschef Socialförvaltningen, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknad, Veronica Tindvall  
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-24 



 
 
 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05 
 
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab. 
 
Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt 
land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i 
tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan 
mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.  
 
Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. 
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i 
sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som 
rehabiliteringsinsats. 
 
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när 
det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver 
Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att 
närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.  
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en 
trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

 
• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel 

(Leader) 
 
För Socialdemokraterna 
 
Ronald Caous  Maria Brauer 
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner 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 möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rap-
porteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019, 2020-03-11 
Bilaga 3: Totalt IVO antal rapporterade beslut per år, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer: SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
fjärde kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 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 fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Inga ärenden har 
bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se

	1.kallelse kommunstyrelsen 2020-04-28
	3a. TU uppf per mars ks
	3b. Uppfoljning efter mars (Kommunstyrelsen) (3)
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Kommunstyrelsen Totalt
	1.2 Enheterna
	1.3 Styr- och stödverksamhet
	1.4 Fritid- och kulturverksamhet
	1.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad
	1.6 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning
	2.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten

	3 EXPLOATERINGSPROJEKT

	4a.BUN 5-20 Uppföljning efter februari
	4b. TU uppföljning efter februari
	4c. Uppfoljning efter februari (Barn- och utbildning)
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Barn- och utbildningsnämnden

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning


	5a. SN 12-20 Ekonomisk uppföljning per februari
	5b. TU Prognos februari 2020
	5c. Uppfoljning efter februari (Socialnamnden) (1)
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Socialnämnden

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning


	6a. TU rev förslag Årsplan för ledning och styrning
	6b. Reviderat förslag - Årsplan för ledning o styrning 2020
	7a. TU ändrad budgetanvisning 2021
	7b. Reviderat förslag - Budgetanvisning år 2021
	Budgetanvisning - år 2021                KS 28 april 2020
	Målgrupp: budgetberedning/nämnd/förvaltningschef/ekonom
	Tidplan/aktivitet


	8a. TU Ändring av KS reglemente avseende deltagande på distans
	Förutsättningar för beslutsfattande i kommunstyrelsen
	Deltagande på distans
	Konsekvenser
	Syfte med att införa möjligheten till deltagande på distans
	Begränsningar
	Mer om hantering av känsliga uppgifter


	8b. KS reglemente 2019-09-05
	9a. Tjänsteskrivelse investering för politiska distansmöten (lejonet)
	9b. Bilaga investeringskalkyl för politiska distansmöten
	Skype Infrastruktur

	10a. TU Riktlinjer deltagande på distans
	10b. Riktlinjer för deltagande på distans - Final
	11. TU Upphörande av mottagning av processvatten 
	12a. TU yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning
	12b. Tjänsteyttrande ang granskning av Kompetensförsörjningspolicyn
	12c.Granskning Komptensförsörjning
	12d. Följebrev
	13a. TU Svar på ÖFABs skrivelse Grötö
	13b.Skrivelse till KS ang fiber Grötö
	14a. TU redovisning av avtalssamverkan 2019
	14b. Redovisning av avtalssamverkan enligt 9 kap
	15a.TU Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 2019
	15b. §114 Beslut Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Älv & Kust
	15c. §115 Beslut revisorernas årsberättelse 2019
	15d. Följebrev ansvarsfrihet Samordningsförbundet Älv & Kust
	16a. TU Revidering av arbetsordning
	16b. Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
	Antalet ledamöter
	Valberedning
	Sammanträdet
	Tid och plats för sammanträdena
	Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
	Ärenden och handlingar till sammanträdena
	Placeringsordning
	Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
	Upprop
	Protokolljusterare (5 kap. 69 61 § KL)
	Turordning för handläggning av ärendena
	Yrkanden
	Deltagande i beslut
	Omröstningar
	Reservation
	Hur ärenden väcks
	Motioner
	Medborgarförslag
	Yttranderätt
	Interpellationer
	Frågor
	Talartid och ordning
	ÖVRIGT
	Återredovisning från nämnderna
	Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
	Justering av protokollet

	16c. Utredning handläggning av medborgarförslag
	Medborgarförslag

	17a.BUN 9-20 Namnbyte – Västergårdsskolan
	17b. TU namnbyte Björkö skola
	18a.Tjänsteskrivelse Medfinansiering Fiskekommunerna 2021-2023
	18b.Ansökan till kommuner för Fiskekommunerna 2021-23
	19a. TU Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet
	19b. Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet
	20a. Tjänsteskrivelse gällande Loggvägen, Hälsö- samhällsbyggnad
	20b.Medborgarförslag Öckerö kommun ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö
	20c. Brev Loggvägen överklagan
	Kretsloppsenheten fattade 2019-08-09  beslut om att anvisa Er till annan hämtningsplats för Ert hushållsavfall. Ni meddelades om detta i brev daterat 2019-08-09. Den anvisade platsen var utmärkt på karta.
	Då beslutet meddelades saknades korrekt hänvisning till hur beslutet kunde överklagas. Nedan följer den information Ni behöver för ett överklagande.
	Hur man överklagar:
	Kommunstyrelsens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska dock lämnas till:
	Öckerö kommun
	Kommunstyrelsen
	475 80 Öckerö
	Överklagande ska ske skriftligt. Eftersom korrekt besvärshänvisning saknades vid beslutet om anvisning av plats kommer kommunen inte att avvisa överklagande som inkommer senare än tre veckor efter beslutet. Kommunstyrelsen överlämnar överklagandet och...
	I skrivelsen ska Ni ange:
	 Vilket beslut Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsnummer och diarienummer
	 Hur ni begär att beslutet ska ändras och varför
	 Ert namn och telefonnummer
	 Skrivelsen ska undertecknas av klagande eller klagandes ombud.
	Med vänlig hälsning
	Thomas Wijk, Kretsloppschef

	21a. TU Svar medborgarförslaget landskapsplan
	21b. Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse
	22a. TU Svar på medborgarförslag om införande av allmän skräpplockning
	22b. Medborgarförslag om allmän skräpplockning
	23a. TU Svar på motion ålgräsängar för kommunstyrelsen reviderat
	23b. Motion MP om att skydda havets ålgräsängar
	Öckerö 2019-03-07
	Motion om att skydda havets ålgräsängar

	24a. TU Svar på motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik säker
	24b. Grönevik PM__2020-03-30
	24c. Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade trafikanter
	25a. Tjänsteskrivelse Ny taxa för handläggning av markanvisningar
	25b. Taxa för handläggning av markanvisningar
	Taxa för handläggning av markanvisningar i Öckerö kommun
	Taxa för handläggning av markanvisningar:


	26a. TU riktlinjer för kommunal mark, markanvisningar och exploateringsavtal
	26b. Riktlinjer för kommunal mark markanvisning och exploateringsavtal
	27a. SN 06-20 Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab
	27b. TU Svar på motion om grön rehab
	27c. Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.
	Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05

	28a. SN 11-20 Anmälan av ej verkställda belsut enligt SoL och LSS
	28b. TU anmälan ej verkställda beslut K4 
	Namnlös
	Namnlös



