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2020-05-26 

Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, klockan 9:15 – 15.45 

Beslutande 
Ledamöter      Jan Utbult (KD) Henrik Karlsson (KD) §§ 114-117, 119-139 

 Martina Kjellkvist (KD) §§ 114-137 
Jennie Wernäng (M) Anders Kjellgren (M) 
Kent Lagrell (M) Maria Brauer (S) 
Ronnie Bryngelsson (S) Jan Ek (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jäv 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Justerare 
Plats 

Vera Molin (L) för Bo Norrhem (L) 
Annika Andersson (V) för Boel Lanne (MP) 
Isak Strömblad (KD) för Ronnie Bryngelsson (S) § 125 samt för Martina Kjellqvist (KD) § 
138-139

Ronnie Bryngelsson (S), § 125 
Kent Lagrell (M), § 131 

Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Johannes Wallgren, verksamhetschef Samhällsbyggnad 
Andréas Beutler, enhetschef plan, bygg och miljö 
Petter Leyman, planarkitekt 
Rikard Sporre, planarkitekt 
Per Karlbäck, exploateringsingenjör 
Janna Petterson, samhällsplanerare 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Irene Berg, budgetekonom 
Cecilia Lindblom, controller 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 
Rikard Wedham, IT-arkitekt 
Ronald Johansson, näringslivschef 
Andréas Beutler, tf verksamhetschef Samhällsbyggnad 
Tanja Barrett, miljöstrateg/kommunekolog 

Henrik Karlsson 

 Kommunhuset 

Underskrifter 
Sekreterare  ...........................................................  Paragrafer 114-139 

Jacob Österlund 

Ordförande ............................................................................. 
Jan Utbult 

Justerare 
………………………………………………………………….. 
Henrik Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsen 2020-05-26  

   
   
KS § 114   
   
Information om påsken 2020 

 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef, informerade om arbetet med påsken 
2020. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 115 Dnr SB 63/17  
   
Antagagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öck-
erö hamn 
 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar 
inom Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan 
uppföras inom ett område i hamnen som idag används för samma än-
damål. Detaljplanen möjliggör en komplettering av hamnområdet och 
främjar utvidgningen av pågående verksamheter inom hamnen. Försla-
get bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet 
och ett genomförande av planen bedöms kunna bidra till gestaltningen 
och inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta de-
taljplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Utredningar 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-04-
28 gällande detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öckerö hamn. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rubricerad 
detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
 
3. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att god-
känna mindre redaktionella justeringar innan antagande i kommunfull-
mäktige.  
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KS § 116 Dnr SB 27/20  
   
Begäran om planbesked för Röd 1:195 m.fl. 
 
Ärende 
Planbeskedsansökan syftar till att ändra befintlig detaljplan och att möjliggöra för 
åretruntboende samt att motverka trångboddhet. Sökande vill utöka byggrätten 
på Röd 1:195 genom en påbyggnad med ett halvt plan (förhöjt väggliv). För övriga 
fastigheter vill sökande endast förse fastigheter med ett s.k. planstöd för 
åretruntboende. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Planbeskedsansökan med komplettering samt bilagor  
Remissvar  
Bild- och kartmaterial  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Martina Kjellqvist (KD), för Öckeröalliansen, föreslår att ärendet bordläggs. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläg-
gas, och finner att ärendet bordläggs.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs. 
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KS § 117 Dnr SB 30/20  
   
Begäran om planbesked för Heden 1:458 
 
Ärende 
Planansökan syftar till att ändra användning från centrumändamål till bo-
stadsändamål samt att möjliggöra för bildandet av en bostadsrättsförening. 
Sökande avser nyttja befintlig byggnation bestående av 6 stycken enheter á 50 
m2 boarea i 1 ½ plan. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Planbeskedsansökan med bilagor  
Remissvar 
Bildmaterial 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökande meddelas negativt planbesked för Heden 1:458. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-05-26 6 
   
   
KS § 118 Dnr SB 8/17  
   
Beslut om granskning - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik 
 
Ärende 
Planområdet är beläget på nordvästra Öckerö söder om Hjälviks badplats och 
Norgårdsvägen ca 1,8 km nordväst om Öckerö centrum.  

Planförslaget har sedan samrådet minskats ner i omfattning för att i större 
grad motsvara omfattningen för den byggrätt för hotellbyggnad som finns idag 
i gällande plan. Befintlig byggrätt motsvarar en byggnadsarea på ca 700 m2 i 
en byggnadskropp. För att ta ner skalan på bebyggelsen regleras byggnads-
arean till att delas upp i minst 3 byggnader. Byggnadshöjden är i linje med den 
befintliga byggrätten (6 meter). Till skillnad från befintlig byggrätt så sänks 
den möjliga nockhöjden och förhåller sig istället till en nockhöjd på en befintlig 
villa söder om planförslaget.  

Under samrådet framkom det att ett stort antal personer hade synpunkter på 
samrådsförslagets gestaltning. Utformningen föreslås i granskningsförslaget 
bli enligt en klassisk bohuslänsk bostadshustradition med hög källare, ett fullt 
plan och en vindsvåning med förhöjt väggliv. Materialvalet styrs till klassiska 
material i skärgården med ljusmålad träfasad och en markerad sockelvåning.  

Till samrådet ansågs förslaget vara av begränsad betydelse, sakna större all-
mänt intresse och vara förenligt med kommunens översiktsplan. Kommunens 
bedömning var därför att planarbetet skulle bedrivas med ett standardförfa-
rande i enlighet med PBL (2010:900 SFS 2014:900). Under samrådet har det 
visat sig att intresset för planarbetet var stort och det har engagerat många 
medborgare även utanför det direkta planområdet. Förslaget kan därför anses 
vara av större allmänt intresse och kommunen väljer därför att till granskning-
en övergå till utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 2014:900). 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18 
Planbeskrivning, 2020-05-18  
Plankarta med illustrationskarta, grundkarta och bestämmelser, 2020-05-18  
Samrådsredogörelse 2020-05-15  
Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
Bergteknisk utredning Ramböll, 2017-03-03, rev 2018-01-15  
VA-utredning, LMK, 2020-04-22  
Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-03-16  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 
Annika Andersson (V) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 
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KS § 118, fortsättning Dnr SB 8/17  
   
Beslut om granskning - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Maria Brauers (S) och Annika Anderssons (V) förslag. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar i en-
lighet med förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshandlingar daterade 
2020-05-18 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre 
redaktionella justeringar innan granskning genomförs. 
 
 
Henrik Karlsson (KD) deltar inte i beslutet. 
 

Reservation 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Annika Andersson (V) reserve-
rar sig mot beslutet. 
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KS § 119 Dnr 180/17  
   
Grönstrukturplan  
 
Ärende 
Öckerö kommun har under 2018 fått ett LONA-bidrag för framtagande av en 
grönstrukturplan av Naturvårdsverket. Det bestämdes att grönstrukturplanen 
skulle omfatta en kartläggning av naturvärden, ekosystemtjänster samt sociala 
värden inom tätbebyggelsen på kommunens tre största öar, Björkö, Hönö och 
Öckerö.  
 
Ekosystemtjänster, sociala värden och ekologiska värden samt områdenas art-
samansättning har matats in i ett GIS-kartlager som heter Grönstrukturplan. 
Värdena kan visualiseras genom särskilda kartlager bl.a. typ av ekosystem-
tjänster och sociala värden, en klassning av områden med många ekologiska 
och sociala värden samt olika bevarandevärden. En användarmanual har tagits 
fram som stöd för tjänstepersoner och politiker vid användning av lagret (se 
bilaga 1). Även en slutrapport med resultat av kartläggningen har tagits fram 
och skickats till Länsstyrelsen (se bilaga 2). 
 
Tanken är att områden med höga naturvärden, ekologiska och sociala värden 
där med kan nyttjas på bästa sätt för framtida generationer vid fysisk planering 
och förtätning.  
 
En fortsättning på arbetet som ska omfatta kommunens resterande öar, kom-
mer förhoppningsvis att kunna utföras med stöd av ytterligare ett LONA-
bidrag som har sökts i år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
Bilaga 1: Användarmanual för Grönstrukturplanen för Öckerö kommun 
Bilaga 2: Slutrapport för Grönstrukturplan för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Grönstrukturplanen 
för Öckerö kommun som planeringsunderlag vid fysiska planeringen. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                   
Kommunstyrelsen 2020-05-26 9 

   
   
KS § 120 Dnr KS 78/20  
   
Markanvisning för Knippla varv, Källö 1:161 och 1:98  
 
Ärende 
Arbete har pågått under ett antal år med att förädla marken vid Knippla gamla 
varvsområde för att möjliggöra byggnation av bostäder. Planavtal är tecknat 
med BJC Group AB. För att ge exploatören trygghet i att de har ensamrätt att 
förhandla med kommunen om markförvärv behöver markanvisningsavtal 
tecknas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Markanvisningsavtal 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Det uppdras åt kommundirektören att teckna markanvisningsavtal med BJC 
Group AB. 
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KS § 121 Dnr 80/20   
   
Riktlinje för Mobilitet 
 
Ärende 
Ett förslag till Riktlinje för Mobilitet har arbetats fram av Samhällsbyggnads-
verksamheten. Förslaget baseras på följduppdraget i kommunens Trafikstrategi 
om att ta fram ett Trafikprogram innehållandes tio olika planer, där denna rikt-
linje utgår från uppdraget om en Plan för mobility management. Riktlinjen in-
nehåller dock en bredare analys där rekommendationer och ställningstaganden 
kan ge ett stöd för fortsatt arbete med resterande planer inom Trafikprogram-
met, inklusive mobility management. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Riktlinjer för mobilitet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för Mobilitet antas.  
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KS § 122 Dnr 70/20   
   
Leasing av tvåfacksbil 
 
Ärende 
Kretsloppsenheten har, historiskt sett, köpt fordon till sin verksamhet efter ett 
upprättat utbytesschema. Intervallen mellan nyinvestering/utbyte av befintliga 
fordon har varierat till mellan sju och tio år beroende på fordonstyp. Då ut-
rymmet för att investera är begränsat har möjligheten att leasa blivit ett alter-
nativ. För ett tvåfacksfordon är avskrivningstiden sju år. Förslaget bygger på 
en leasingtid på 72 månader (6 år). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M), för Öckerö-alliansen, föreslår tilläggsyrkandet: ”Det nya 
avtalet av en ny tvåfacksbil får ej försämra nuvarande servicenivå på sophämt-
ningen till våra kommuninvånare.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Anders Kjellgrens tilläggsyrkande kan antas och fin-
ner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kretsloppsenheten upphandlar leasingavtal av ny tvåfacksbil. 
 
Det nya avtalet av en ny tvåfacksbil får ej försämra nuvarande servicenivå på 
sophämtningen till våra kommuninvånare. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                   
Kommunstyrelsen 2020-05-26 12 

   
   
KS § 123 Dnr 76/20  
   
Utökad investeringsbudget för VA-enheten gällande detaljplanen 
Björkö 1:305 och 1:294 
 
 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Gamla Skarviksskolan, Björkö, som 
kräver utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan 
gjort omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 
avseende utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser 
ingen möjlighet till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande an-
ses nödvändigt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka VA-enhetens 
investeringsbudget för år 2020 med 3,5 mkr. 
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KS § 124 Dnr 86/18  
   
Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om artrika vägkanter för 
den biologiska mångfaldens skull 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna har den 22 maj 2018 inkommit till KF med en Motion 
om artrika vägkanter för den biologiska mångfaldens skull. 

I denna föreslår Miljöpartiet de gröna  

• att Öckerö kommun börjar sköta vägrenar, rondeller och vissa andra 
grönytor på sätt som gynnar artrikedomen och skönheten. 

 
• att Öckerö kommun uppmanar Öckerö fastigheter och sköta vissa av 

sina grönytor på samma sätt. 
 
Detta innebär bl.a. att gräsbevuxna områden slås först på högsommaren och 
sedan ytterligare ett par gånger under säsongen för att ge olika arter av vilda 
blommor chansen att etablera sig samt uppmuntra även utsådd av ängsblom-
mor. 

Miljöpartiet de gröna föreslår att Öckerö kommun även uppmanar Öckerö fas-
tigheter att sköta vissa av sina grönytor på samma sätt 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Svar på motion från Öckerö fastigheter AB 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Första att-satsen avstyrks 
- Andra att-satsen avstyrks 
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KS § 125 Dnr KS 275/19  
   
Förslag på förändringar i budget- och uppdrag 2021 
 
Ärende 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på för-
ändringar i budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till 
budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäk-
tige enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder 
som krävs för att uppnå intentionerna i budgetdirektivet, inklusive förändrade 
satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade direktiv för verksam-
heterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i verksamheterna och 
kommer att bifogas ärendet.  
 
Förslag till nya taxor och avgifter kommer i höstprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18 
Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1 
Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2 
 
Jäv 
Ronnie Bryngelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förändring i budget och upp-
drag 2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 
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KS § 126 Dnr KS 52/20  
   
Uppföljning efter mars – kommun totalt 
 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Uppföljning efter mars, kommun totalt 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår följande tilläggsförslag: Kommun-
styrelsen betonar vikten av budgetföljsamhet hos nämnderna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
föranden frågar sedan om Jan Utbults tilläggsförslag kan antas och finner att 
så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen betonar vikten av budgetföljsamhet hos nämnderna. 
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KS § 127 Dnr KS 250/19  
   
Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser  
 
Ärende 
Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kom-
muner i landet. När kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt 
när kommunen underbudgeterar behöver nämnder och verksamheter vidta 
åtgärder för att få ekonomi i balans 
 
I motionen ”Motion om risk- och konsekvensanalyser” Dnr KS 250/19 föreslås 
att Öckerö kommun ska ta fram en ny mall för åtgärdsplaner och redovisning 
av risk och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar-/medborgar-, barnperspektiv samt koncernperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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KS § 128 Dnr KS 82/20  
   
Biträdande Signalskyddschef 

 
Ärende 
Inom ramen för civilförsvaret finns behov av att utbyta säkerhetsklassad in-
formation. Om förutsättningar för en säker hantering saknas kan de leda till 
allvarliga konsekvenser för totalförsvaret. För att skapa dessa förutsättningar 
har Öckerö kommun utbildat personal i signal- och säkerhetsskydd samt har 
för avsikt att införskaffa Signe kryptodator, som kommer ge de tekniska förut-
sättningarna för att kunna kommunicera säkert. I enlighet med FFS (Försva-
rets författningssamling) 2016:3 1 kap 5§ måste Öckerö kommun utse en biträ-
dande signalskyddschef. 

Signalskyddschef för Öckerö kommun kommer finnas på Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Rikard Wedham har nu genomfört en av flera planerade sig-
nalskyddsutbildningar hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Förslaget är att 
tillsätta Rikard Wedham som biträdande signalskyddschef i Öckerö kommun 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Rikard Wedham till biträdande signalskyddschef i 
Öckerö kommun. 
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KS § 129 Dnr KS 93/20  
   
Utseende av biträdande tillförordnad kommundirektör 
 
Ärende 
Biträdande tillförordnad kommundirektör behöver utses.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Oskar Nilsson och Maria Höglund Niklasson utses till biträdande tillförord-
nade kommundirektörer. Beslutet gäller från och med 2020-05-26, till och 
med det att ny kommundirektör tillträder. 
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KS § 130 Dnr KS 209/19   
   
Näringslivsstrategiska programmet 
 
Ärende 
Den 18 december 2018 fick Näringslivsenheten i uppdrag att ta fram ett Nä-
ringslivsstrategiskt program för tiden fram till 2035 med revision vart femte år.  
Det näringslivsstrategiska programmet skall beskriva hur Öckerö kommuns 
verksamheter ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, 
långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och 
stärka Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet och skapa goda 
förutsättningar för företagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31 
Näringslivsstrategiskt program 
Översiktsbild 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Näringslivsstrategiska programmet för Öckerö kommun antas. 
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KS § 131 Dnr KS   
   
Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst avseende 2019  
 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med-
lemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i för-
bundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara 
och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning 
av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 
 
 
Jäv  
Kent Lagrell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
2019 för Tolkförmedling väst, och att bevilja ansvarsfrihet för Tolkförmedling 
västs ledamöter för verksamhetsår 2019. 
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KS § 132 Dnr KS 32/20  
   
Motion om gångöverfart till Burö 
 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion, inkommen 2020-02-06, föreslagit: 
 

- att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningarna för byggande en enklare gångöverfart till Burö. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27, § 12 
Motion 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören 
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KS § 133 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 
 
 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisning-
en ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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KS § 134 Dnr KS 106/20 

Revidering av socialnämndens 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 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 27 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Socialnämndens reglemente 

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. 
Kent Lagrell (M) tillstyrker Annika Anderssons (V) tilläggsyrkande. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter
att närvara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i en-
lighet med vad som framgår av socialnämndens reglemente.

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämn-
dens reglemente med följande lydelse:
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KS § 134, fortsättning Dnr KS 106/20 

Revidering av socialnämndens reglemente avseende deltagande på 
distans 
”Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaf-
fad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgif-
ter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröst-
ning, får deltagande på distans inte ske.  

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg an-
mäla detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl 
föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans ska an-
mälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 
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KS § 135 Dnr KS 107/20 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 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 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-29, § 18 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente 

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

1. Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och utbildnings-
nämndens ledamöter att närvara vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad som fram-
går av barn- och utbildningsnämndens reglemente.

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och
utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:

”Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl fö-
religger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att  
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KS § 135, fortsättning Dnr 107/20 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika vill-
kor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, 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 barn- och utbildnings-
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får 
om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln 
om att deltagande på distans ska anmälas senast fyra da-
gar innan sammanträdet. 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 
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KS § 136 Dnr KS 108/20  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande 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 
Ordförandebeslut daterat 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för bygg- och miljönämndens 
ledamöter att närvara vid bygg- och miljönämndens sammanträden på distans, 
om så kan ske i enlighet med vad som framgår av bygg- och miljönämndens 
reglemente.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i bygg- och mil-
jönämndens reglemente med följande lydelse: 
 

”Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl förelig-
ger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-
döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga 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.  
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KS § 136, fortsättning Dnr KS 108/20  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande på distans 

 
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 bygg- och miljönämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle 
om närvaro får ske på distans. Ordförande får om sär-
skilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar in-
nan sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna rikt-
linjer för deltagande på distans.” 
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KS § 137   
   
Kommundirektören informerar  

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

• Corona-situationen samt kommunens arbete med anledning av coro-
naviruset 

 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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KS § 138     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om långsiktig planering samt budget/uppdrag, som ska beslutas nästkom-
mande nämnd.  
 
Kent Lagrell (M) informerar från socialnämnden med tyngdpunkt på Corona. 
 
Jan Utbult (KD), informerar från Öckerö Fastigheter AB, samt om rekrytering 
av ny kommundirektör. 
 
Maria Brauer (S), informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad. 
 
Martina Kjellqvist (KD) informerar från GR:s utbildningsgrupp. 
 
Kent Lagrell (M), informerar från GR:s styrgrupp för social välfärd. 
 
Vera Molin (L), informerar från GR:s politiska styrgrupp för Miljö och Sam-
hällsbyggnad (MOS). 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras.  
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KS § 139 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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