
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida   
    Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-05-07        1            
         
Plats och tid  Stora salen, Nimbus, Öckerö, kl. 18.15-21.10 
  
Beslutande  Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
Jäv  

Jan Utbult (KD)  § 26, 32 
Henrik Karlsson (KD)  § 26 
Jennie Wernäng (M)  § 26 
Anders Kjellgren (M)  § 26, 32 
Kent Lagrell (M)  § 26, 28, 32 
Maria Brauer (S)  § 26, 32 
Ronnie Bryngelsson (S)   § 26, 27 
Jan Ek (SD)   § 26, 27, 31, 32 
Isak Strömblad (KD)  § 26 
Martina Kjellqvist (KD)  § 26, 27 
Helene Berndtsson (M)  § 26, 27 
Sandra Svensson (M)  § 26, 28 
Vera Molin (L)  § 26, 27 
Ronald Caous (S)  § 26, 28, 31 
Annika Andersson (V)  § 26, 32 
Claes Sandros (KD)  § 27 
Nicklas Attefjord (MP)  § 27, 32 
Monica Eriksen (S)  § 27 
Sandra Svensson (M)  § 28 
Thomas Wijk (S)  § 28 
Göran Olsson (S)  § 29 
Lars Mikael Andersson (S)  § 29 
Jan-Åke Simonsson (S)  § 32 
Alf Benson (M)  § 27 
Staffan Dahlbäck (SD)  § 28, 32 
Birgitta Abrahamsson (MP) § 28 
Kerstin Sterner (M)  § 29 
Henrik Börjesson (KD)  § 29 
Anna Skrapste (MP)  § 32 
       

Övriga närvarande Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör   
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Katarina Lindgren, skolchef 
Malin Tisell, socialchef 
Sara Nyrén, kommunikatör 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef 

 Sofia Fridén, kommunjurist 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Peter Eriksson, räddningschef 
Mikaela Bengtsson, Ernst & Young 
Paul Magnusson (S), ordförande kommunrevisionen 
Johannes Wallgren, Verksamhetschef samhällsbyggnad 
Hans Andreasson, VD ÖFAB 
Christian Simonsson, revisor ÖRAB 
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Justerare §§ 18-40 
 

Sekreterare  Jacob Österlund           

    

Ordförande   Ingvar Svensson 
                          
 
Justerare  Kjell Lindström Anders Kjellgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANSLAG/BEVIS 

                                                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-05-07 

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

 

Förvaringsplats för  Kommunkansliet 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 

 
    Utdragsbestyrkande 
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Justering Omedelbar justering  § 41 
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KF § 18   
   
 

 
Ärende 
Ordförande meddelar att åtta ärenden utgår från dagens sammanträde: 

- Svar på medborgarförslag angående inhängande av cykelparkering 
- Svar på medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslut-

ning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 
- Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, 

Hälsö 
- Svar på medborgarförslag om införande av allmän dag för skräpplock-

ning i Öckerö kommun 
- Svar på medborgarförslag om replokal 
- Svar på motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik säker 
- Svar på motion om att låta äldre slippa förnya sin anmälan till bostads-

kön varje år 
- Svar på motion om en bostadsförmedling på kommuninvånarnas villkor 

 
Ärendena behandlas på nästkommande sammanträde med kommunfullmäk-
tige 11 juni. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Åtta ärenden utgår från dagordningen. 
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KF § 19   
   
Information om kommunens arbete med anledning av Covid-19 

 
Ärende 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, Andreas Alderblad, säkerhets-
skyddschef, och Sara Nyrén, kommunikatör, informerade om Covid-19 samt 
kommunens arbete med anledning av Covid-19. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 20 Dnr KS 69/20  
   
Svar på 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 95 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Revisionsrapport om kompetensförsörjning läggs till handlingarna. 
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KF § 21 Dnr KS 62/19  
   
Nämndernas budgetavvikelse 2019 

 
Ärende 
I kommunfullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper för budget- och redovis-
ningsår 2019” står skrivet att ”fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur bud-
getavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från 
kommundirektören”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 62 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 

Budgetavvikelser i 2019 års bokslut hanteras enligt följande: 

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

-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd 
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KF § 22 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 94 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Skrivelse från ÖFAB inkl granskning från KPMG 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Öckerö fastigheter AB:s utbygg-
nad av fiber på Grötö enligt budget. 
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KF § 23 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 96 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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KF § 24   
   
Information om årsredovisning 2019 

 
Ärende 
Årsredovisningen år 2019 för Öckerö kommun och kommunkoncern presente-
rades enligt följande: 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) håller ett inledningsanfö-
rande. 
2. Oskar Nilsson, ekonomichef, informerar om årsredovisning 2019 för Öckerö 
kommun.  
3. Hans Andreasson, VD Öckerö Fastigheter AB, redogör för bolagets årsredo-
visning. 
4. Annika Westh (L), styrelseordförande ÖFAB, informerade om ÖFAB:s eko-
nomi med tyngdpunkt på affärsområde Öckerö nät. 
4. Christian Simonsson, Öckerö Rederi AB, redogör för bolagets årsredovis-
ning. 
5. Paul Magnusson, för kommunens revisorer, lämnar en redogörelse för revis-
ionens granskning vad avser Öckerö kommun respektive Öckerö Rederi AB 
samt Öckerö Fastighets AB. 
6. Ledamöter, ersättare och medborgare ges möjlighet att ställa frågor samt 
debattera i frågan. 
 
 
Beslutsunderlag 
ÖFAB årsredovisning 2019 populär version 
ÖFAB årsredovisning 2019 
Öckerö bostads AB årsredovisning 2019 
Öckerö fastighetsservice AB årsredovisning 2019 
Öckerö Fastighetsutveckling AB årsredovisning 2019 
ÖRAB årsredovisning 
Årsredovisning 2019 Öckerö kommun 
Årsredovisning 2019 Kretsloppsenheten Öckerö kommun 
Årsredovisning 2019 VA-enheten Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 25 Dnr KS 62/19  
   
Bokslut 2019 

 
Ärende 
Årsredovisning 2019.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 60 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020. 
Bilaga – Årsredovisning 2019 Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2019 för Öckerö kommun och kommunkoncern godkänns. 
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KF § 26 Dnr KS 84/20  
   
 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att kommunstyrel-
sen och des utskott beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
Jäv 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellqvist (KD), Jennie Wer-
näng (M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Maria Brauer (S), Ronnie 
Bryngelsson (S), Jan Ek (SD), Isak Strömblad (KD), Helene Berndtsson (M), 
Sandra Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S) och Annika Andersson 
(V) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 

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

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 27 Dnr KS 85/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2019 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att barn- och ut-
bildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
 
Jäv 
Martina Kjellqvist (KD), Claes Sandros (KD), Helene Berndtsson (M), Alf Ben-
son (M), Vera Molin (L), Ronnie Bryngelsson (S), Nicklas Attefjord (MP), Jan 
Ek (SD) och Monica Eriksen (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende 
på grund av jäv. 

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

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 28 Dnr KS 86/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess utskott 

 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att socialnämnden 
och dess utskott beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
 
Jäv 
Kent Lagrell (M), Sandra Svensson (M), Thomas Wijk (S), Staffan Dahlbäck 
(SD), Ronald Caous (S) och Birgitta Abrahamsson (MP) deltar inte i handlägg-
ningen av detta ärende på grund av jäv. 

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

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Socialnämnden och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 29 Dnr KS 87/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 

 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att bygg- och mil-
jönämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
Jäv 
Kerstin Sterner (M), Henrik Börjesson (KD), Göran Olsson (S) och Lars Mikael 
Andersson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 30 Dnr KS 88/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2019 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att valnämnden 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 31 Dnr KS 90/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 2019 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att arvodesbered-
ningen beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
 
Jan Ek (SD) och Ronald Caous (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende 
på grund av jäv. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut  
Arvodesberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 32 Dnr KS 89/20  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valberedningen 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroende-
valda. I revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att valberedningen 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 
 
 
Jäv 
Jan Utbult (KD), Jan-Åke Simonsson (S), Maria Brauer (S), Anna Skrapste 
(MP), Nicklas Attefjord (MP), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Jan Ek 
(SD), Staffan Dahlbäck (SD) och Annika Andersson (V) deltar inte i handlägg-
ningen av detta ärende på grund av jäv. 

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

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Valberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
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KF § 33 Dnr KS 61/20  
   
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
2020-2023 

 
Ärende 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Hand-
lingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatpe-
riod. I programmet ska anges målen för kommunens verksamhet samt de ris-
ker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till en räddningsin-
sats. I programmet ska också anges vilken förmåga kommunen har och tänker 
skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med tidigare hand-
lingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare uppfölj-
ning.   
 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har vä-
sentligt intresse att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i när-
området, Länsstyrelsen, Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. 
Handlingsprogrammet har sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 68 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 6 februari 2020, §4.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020. 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 

Nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020-2023 antas.  
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KF § 34 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.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 90 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunstyrelsens ledamö-
ter 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 kommunstyrel-
sens reglemente med följande lydelse: 

      
”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  
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KF § 34, forts Dnr KS   
   
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på 
distans 

 
 
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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KF § 35 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 101 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa 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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KF § 36 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 107 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Ny taxa för handläggning av markanvisningar godkänns. 
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KF § 37 Dnr KS 55/20  
   
Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi 

 
Ärende 

har i ett medborgarförslag, daterat 2020-03-17, föreslagit: 
 

- att utreda möjligheten att bedriva SFI-undervisning i kommunens regi. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 38 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 98 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06  
Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 läggs till handlingarna. 
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KF § 39 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 har behandlat ärendet 2020-04-28, § 99 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad arbetsordning. Beslutet gäller 
från och med 2020-05-07. 
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KF § 40 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 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 110 
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.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 41 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en skrivelse, daterad 2020-03-16, avsagt sig upp-
draget att vara 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Annika Westh (L) har i en skrivelse daterad 2020-03-10, avsagt sig uppdraget 
att vara ledamot i kommunfullmäktige. Annika Westh har också avsagt sig 
uppdraget att vara styrelseordförande i ÖFAB. 

Ronald Caous (S) har i en skrivelse, daterad 2020-03-16, avsagt sig uppdraget 
att vara 2:e vice ordförande i socialnämnden samt att vara ledamot i social-
nämndens individutskott. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2020-03-16 
Avsägelse daterad 2020-03-10 
Avsägelse daterad 2020-03-12 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår Thomas Wijk (S) som ny 2:e vice ordförande i kom-
munfullmäktige. 
Maria Brauer (S) föreslår Thomas Wijk (S) som ny 2:e vice ordförande i social-
nämnden. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Jan-Åke Simonsson (S), förslaget antas.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Annika Westh (L) från kommunfullmäktige och från ÖFAB:s styrelse, och an-
hålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny ledamot av-
seende fullmäktigeuppdraget. Förslaget antas. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Ronald Caous (S), förslaget antas.  

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Thomas Wijk (S), till 2:e vice ord-
förande i kommunfullmäktige, och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Thomas Wijk (S), till 2:e vice ord-
förande i socialnämnden, och finner att så sker.  
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Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Annika Westh (L) avseende 
ledamotskap i kommunfullmäktige samt ordförandeskap och ledamotskap i 
ÖFAB:s styrelse. 
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Annika Westh (L) 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jan-Åke Simonsson (S). 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ronald Caous (S). 
 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Wijk (S), till 2:e vice ordförande i social-
nämnden. 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Wijk (S), till 2:e vice ordförande i kom-
munfullmäktige. 

 

Beslutet justerats omedelbart. 
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