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      2 
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 83 

Information om grönstrukturplan 

Tanja Barrett, miljöstrateg/kommunekolog, informerar om grönstrukturplan. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. 
Ordföranden tackar för informationen.  

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

      3 
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 84 Dnr KS 81/20 

Information från ÖFAB:s styrelseordförande och VD rörande fördy-
ringar vid utbyggnad av fiber 

Annika Westh (L), ordförande i ÖFAB:s styrelse, samt Hans Andreasson, VD 
ÖFAB, informerar från affärsområde Öckerö Nät. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. 
Ordföranden tackar för informationen.  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) för Öckeröalliansen, föreslår att kommundirektören får i upp-
drag att initiera en fördjupad analys kring fördyringarna vid utbyggnad av fiber 
på nordöarna. 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 

Kommundirektören får i uppdrag att initiera en fördjupad analys kring fördy-
ringarna vid utbyggnad av fiber på nordöarna. 
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 4         
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 85 Dnr KS 53/20 

Ekonomisk uppföljning efter mars, kommunstyrelsen 

Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per mars 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16 
Uppföljning efter mars kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 86 Dnr KS 53/20 

Uppföljning efter februari, barn- och utbildningsnämnden 

Ärende 
Prognosen visar på ett underskott om -3 848 tkr. Prognosen bygger på rådande 
organisation, dock råder viss justering utifrån barn- och elevantal, vilket häm-
tar hem en del i prognosen.  

Förutsättning för en prognos i balans är att reviderat organisationsförslag inför 
budget 2020 genomförs.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 5 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
Stratsysrapport uppföljning efter februari 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 87 Dnr KS 53/20 

Ekonomisk uppföljning efter februari, socialnämnden 

Ärende 
Ekonomisk rapport efter februari månad. Ett underskott mot budget med – 1 
116 tkr prognosticeras på helår efter februari.  

Bilagor 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-03-26, § 12 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11 
Uppföljning efter februari, 2020-03-11 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 88 Dnr KS 216/18 

Ändring Årsplan för ledning och styrning 2020

Ärende 
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 uppdrags-
handling, det påverkar datum för budgetdialogen samt beslutsmötet i kom-
munstyrelsen. 

Årsplan för ledning och styrning beskriver kommunens boksluts- och budget-
process och vilken aktivitet som sker under vilken period på året.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-02 
Årsplan för ledning och styrning 2020 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Ändrad årsplan för ledning och styrning 2020 godkänns. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 89 Dnr KS 275/19 

Ändrad Budgetanvisning 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 inne-
håll under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om budgetdirektiv och 
nämndernas roll blir att, utifrån budgetdirektivet, ta fram förslag på föränd-
ringar i budget och uppdragshandling. Förslaget kan innebära omprioritering-
ar för att nå en ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för 
valda prioriteringar.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-02 
Budgetanvisning 2021 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ändrad budgetanvisning för 
2021. 
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  9       
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 90 Dnr KS 72/20 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på 
distans 

Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  

Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna 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 perspek-
tiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet 
med gällande rätt.  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår följande tilläggsyrkande till föreslagen skrivelse 
i kommunstyrelsens reglemente: 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar om Annika Anderssons (V) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunstyrelsens le-
damöter 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 kommun-
styrelsens reglemente med följande lydelse:
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 90, forts. Dnr KS 72/20 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på 
distans 

”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sam-
manträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller käns-
liga 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 sekre-
terare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om 
närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda 
skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att delta-
gande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan 
sammanträdet. 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.” 
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 11  
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 91 Dnr KS 73/20 

Investering politiska distansmöten (Lejonet) 

Ärende 
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 konferens-
rummet 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 säker-
ställa att möten kan hållas med god kvalitet utan tekniska problem behöver en 
total översyn av den tekniska infrastrukturen göras rörande Skype genomföras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 
Investeringskalkyl 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel av ny konfe-

rensutrustning till konferensrummet Lejonet på 376 800 kr i
enlighet med förslaget i bilaga 1. Medel tas från kommundirek-
törens investeringsreserv. Kapitalkostnaden fördelas på hyran
i kommunhuset.

2. Kommunstyrelsen beslutar om säkerställande av Skype infra-
strukturen till en kostnad av 40 000kr. Kostnaden belastar
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
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 12   
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 92 Dnr KS 71/20 

Antagande av riktlinjer för deltagande på distans 

Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  

För att underlätta det praktiska implementerandet och genomförandet av di-
stanssammanträde, och för att stödja ordförande under sammanträdet, har 
förvaltningen tagit fram riktlinjer, vilka måste antas av kommunstyrelsen, en-
ligt Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår följande tilläggsyrkande till föreslagen skrivelse 
i kommunstyrelsens reglemente: 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 
Riktlinjer för deltagande på distans 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för deltagande på distans antas. 

Följande tillägg görs till riktlinjerna för deltagande på distans: 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 
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   13        
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 93 Dnr SB 139/19 

Upphörande av mottagning av processvatten i Björnhuvudets re-
ningsverk 

Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade om stängning av delar av Björnhuvudets renings-
verk (Musslan) i december 2019, Dnr SB 0139/19.  

För närvarande står samhället inför stora påfrestningar av den pågående epi-
demin 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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förskjuta stängningsdatum för mottag-
ning av processvatten från livsmedelsindustri vid Björnhuvudets miljö-
station till den 31 januari 2021.

2. Beslutet enligt punkt 1 ska omedelbart justeras.
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Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 94 Dnr KS 59/20 

Svar på skrivelse från ÖFAB angående utbyggnad av fiber 

Ärende 
Öckerö Fastigheter AB har inkommit med en skrivelse, 2020-03-23, där bola-
gets 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 be-
slutade 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.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Skrivelse från ÖFAB inkl granskning från KPMG 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Martina Kjellqvist (KD) för Öckeröalliansen föreslår följande tilläggsyrkande: 
att ”enligt budget” läggs till sist i beslutsmeningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordfö-
rande frågan sedan om Martina Kjellqvists (KD) tilläggsförslag kan antas och 
finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Öckerö fastigheter AB:s utbygg-
nad av fiber på Grötö enligt budget. 
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   15     
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 95 Dnr KS 69/20 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 

Ärende 
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 rekommendat-
ioner och vidtagna åtgärder.  

Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09  
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
Granskning kompetensförsörjning 
Följebrev till granskning av kompetensförsörjning 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till kommun-
revisionen och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på gransk-
ningen. 
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   16    
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 96 Dnr KS 63/20 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses leda-
möter avseende verksamhetsåret 2019 

Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabili-
teringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kom-
mun och Västra Götalandsregionen. 

Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning 
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens leda-
möter avseende verksamhetsåret 2019. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs 
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkrings-
kassan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
§ 114 beslut årsredovisning 2019 Älv & Kust
§ 115 beslut revisorernas årsberättelse
Följebrev ansvarsfrihet Älv & Kust
Årsredovisning och revisionsberättelse

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
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 17   
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 97 Dnr KS 58/20 

Namnbyte på Västergårdsskolan och Solhagens förskola 

Ärende 
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 utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 9 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 

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

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

Besluten gäller från och med 2020-08-01. 
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 18  
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 98 Dnr KS 57/20 

Redovisning av avtalssamverkan 2020 

Ärende 
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 kom-
mun eller en annan region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över denna sam-
verkan och enligt 9 kap. 38 § KL årligen rapportera till fullmäktige om den av-
talssamverkan som sker i kommunen. 

Samtliga förvaltningar har inkommit med redovisningar över vilken avtals-
samverkan som för närvarande finns, vilka har sammanställts i bilagt doku-
ment.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Redovisning av avtalssamverkan 2020 läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
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 19    
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 99 Dnr KS 245/19 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Ärende 
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 bila-
gan, 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 effektivi-
sera processen. Utredning som lett fram till det avsnittet biläggs tjänsteskrivel-
sen. 

Ett antal redaktionella förändringar har gjorts. Strukturen har arbetats om i 
grunden för att öka läsbarheten. Hänvisningarna till kommunallagen har upp-
daterats till 2018 års kommunallag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
Utredning, handläggning av medborgarförslag 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
arbetsordning. Beslutet gäller från och med 2020-05-07. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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 20   
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 100 Dnr KS 54/20 

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna un-
der åren 2021-2023 

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 verksamhet-
er utmed hela Bohuskusten. FK har funnits i närmare 25 år då nätverket star-
tade sitt samarbete 

Till tjänsteskrivelsen bifogas Fiskekommunernas underlag för ansökan om 
medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12 
Ansökan från fiskekommunerna 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen medger finansiering under 2021 med 20 000 kronor samt 
på likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2022 och 2023. 
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   21   
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 101 Dnr SB 49/19 

Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet 

Ärende 
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 lika-
behandling av Öckerö kommuns invånare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet 

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

Kommunstyrelsens 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 1A; att brukaren inte betalar egenavgift under 
resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort med 
den allmänna kollektivtrafiken utan procentpåslag på beloppet.  
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   22   
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 102 Dnr SB 277/19 

Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö 

Ärende 
, talesman för de boende på Loggvägen  yrkar 

att sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhet-
ens beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslu-
tats. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 
Medborgarförslag 
Brev Loggvägen, överklagan 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet
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   23         
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 103 Dnr SB 287/19 

Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning 
till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Ärende 
 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, KS diarie-

nummer 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 kommunstyrelsen till Kommundirektören, samt däri-
från till Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Samråd 
med Gatuenheten samt Fritid och Kultur har skett. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25 
Medborgarförslag 

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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   24     
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 104 Dnr KS 243/19 

Medborgarförslag om införande av allmän dag för skräpplockning i 
Öckerö kommun 

Ärende 
 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 an-
visar platser där ihopsamlat skräp hämtas. I förslaget inkluderas att kommu-
nen informerar om problemet med nedskräpning och behovet att minska på 
engångsförpackningar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
Medborgarförslag 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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   25     
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 105 Dnr KS 57/19 

Motion om att skydda havets ålgräsängar 

Ärende 
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 samar-
beta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs väst-
kusten.

Det är viktigt att en marininventering som kartlägger de marina naturvärdena 
och därmed även ålgräsängar utförs. Detta måste ske innan bildande av bio-
topskyddsområden eller marina naturreservat som skydd för ålgräsområden 
utreds.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Motion 

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

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen avstyrker motionens första att-sats.
- Kommunstyrelsen avstyrker motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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   26     
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 106 Dnr KS 112/18 

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

Ärende 
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 kollektivtrafi-
ken 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 cy-
kelbanan och busshållplatsen flyttas till andra sidan vägen.  

Gatuenheten besvarade 2019-07-30 motionen, med hänvisning till att Trafik-
verket 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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Motion  
Grönevik PM 2020-03-12 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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   27    
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 107 Dnr SB 65/20 

Ny taxa för handläggning av markanvisningar 

Ärende 
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 exploate-
ringsavtal” (dnr 0170/19) aktuellt för beslut parallellt med detta. Dessa nya 
riktlinjer syftar bland annat till att tydliggöra och rättssäkra processen vid mar-
kanvisningar och den föreslagna taxan (i riktlinjerna kallad markanvisningsav-
gift) är en del i att strukturera arbetsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Taxa för handläggning av markanvisningar 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Ny taxa för handläggning av markanvisningar godkänns. 
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 28  
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 108 Dnr SB 170/19 

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsav-
tal  

Ärende 
Ett förslag till Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploate-
ringsavtal har arbetats fram av Samhällsbyggnadsverksamheten.  

Förslaget baseras på lagkrav och lokala behov och ska ersätta kommunens nu-
varande riktlinjer för markanvisning (2014) och riktlinjer för exploateringsavtal 
(2016). De nya riktlinjerna ska svara mot de nya kommunala underlag som be-
slutats (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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06  
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal antas. 
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   29     
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 109 Dnr KS 202/19 

Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 

Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och ar-
betsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård 
någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utre-
der om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finan-
siera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan rik-
tas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov 
av att närma sig arbetsmarknaden.  

Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras 
inom befintlig budgetram.  

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. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen att 
svaret tydligare bör anknyta till motionens att-satser. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärenden 2020-02-06, § 6 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 
Motion 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremit-
teras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet åter-
remitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 
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   30         
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 110 Dnr KS 80/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 

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. 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 
möjlighet 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 
kvartalets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kun-
nat 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. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-03-26, § 11 
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 förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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. 
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  31 
Kommunstyrelsen 2020-04-28 

KS § 111 

Kommundirektören informerar 

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

• Medarbetarundersökningar, löneöversyn mm är uppskjutna på
grund av Covid-19

• Feriearbeten
• Kommunens arbete med anledning av Covid-19
• Kulturskolans elever som uppträtt utanför Solhöjdens äldreboende,

samt elever som brevväxlar med boende Solhöjden

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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                                                                                                                                            32 
Kommunstyrelsen 2020-04-28                                                                                                       

     
     
KS § 112     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om det ekonomiska läget samt om åtgärdsplan.  
 
Jan Utbult (KD), informerar från Öckerö Fastigheter AB. 
 
Annika Andersson (V), informerar från Öckerö Rederi AB. 
 
Maria Brauer (S), informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad samt från 
GR:s förbundsstyrelse. 
 
Martina Kjellqvist (KD) informerar från GR:s utbildningsgrupp. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 113 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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