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1. Bakgrund 

Öckerö kommuns centralarkiv finns sedan 2007/2008 i kommunhusets källare, då 

det flyttades från Solhöjden. I centralarkivet förvaras de arkivhandlingar som arkiv-

myndigheten (kommunstyrelsen) – har övertagit efter överenskommelse eller enligt 

lag, dvs. handlingar i pappersform som ska bevaras för alltid och som inte återsöks så 

ofta. Arkivmyndigheten ansvarar för vården av de handlingar som finns här.1  

 

Det nuvarande centralarkivet har läckt in vatten så länge lokalen har använts för 

detta ändamål.2 Därmed uppfyller lokalen inte ett av arkivlagens grundläggande krav, 

nämligen att myndigheterna ska skydda sina arkiv från skada och förstörelse3 – i 

detta fall skydd mot vatten och skadlig fukt. Riksarkivets föreskrifter och allmänna 

råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4) utgår från arkivlagen, och ger detaljerade anvis-

ningar och råd om hur myndigheterna ska utforma sina arkivlokaler så att handling-

arna förvaras och skyddas på bästa sätt. Föreskrifterna är obligatoriska att följa för 

statliga myndigheter, men kan också tillämpas av kommuner och regioner. Genom 

kommunens nuvarande arkivreglemente – som antogs av kommunfullmäktige den 

20 april 2017 – är det reglerat att kommunens arkivlokaler ska vara utformade enligt 

kraven i RA-FS 2013:4.4  

 

Under årens lopp har fastighetsskötaren Öckerö Fastigheter (ÖFAB) vidtagit ett fler-

tal åtgärder för att komma tillrätta med vattenläckaget i centralarkivet, men ingen av 

dessa har slutgiltigt kunnat avhjälpa problemet. Min utredning under 2017 samt fort-

satta utredningar från och med hösten 2019 och framåt visar dock att vattenläckaget 

inte är centralarkivets enda problem, utan det är även en lång rad andra punkter där 

lokalen inte uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. I nedanstående tabell görs 

jämförelser mellan bestämmelserna i RA-FS 2013:4 och tillståndet i centralarkivet. 

Det redogörs även för konsekvenserna av de föreliggande bristerna, liksom vem som 

ansvarar för att åtgärda dessa. 

                                                            
1 9 § arkivlagen.  
2 Linus Broström, “Hur Öckerö kommun ska kunna leva upp till lagstiftning och av kommunfullmäk-
tige fattade beslut i arkivfrågor samt bibehålla ordning i centralarkivet” (2008-04-29, dnr. KS 
0077/08), s. 9. 
3 6 § 3 p. arkivlagen. 
4 9 § arkivreglementet. 
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2. Jämförelser mellan Riksarkivets krav och tillståndet i centralarkivet 
Riksarkivets krav: Uppfyller centralarkivet kraven? Konsekvenser: Ansvarig/åtgärder: 

Skydd mot vatten och skadlig fukt.5 Nej:  
• Det läcker in vatten genom taket. 
• Den anläggning som ska reglera luftfuktig-

heten i lokalen suger in fuktig luft och blåser 
därefter ut luften i väggen.6 

• Det är oklart om något annat kan orsaka vat-
ten- och fuktskador, såsom rör för vätskor 
som inte får finnas i ett arkiv. 

• Finns det fuktlarm i lokalen? 

• Lokalen ger inte arkivhandlingarna ett 
tillfredsställande skydd mot vatten 
och skadlig fukt. 

• Väggar och tak har fått fläckar och 
saltutfällningar pga. fuktskador, och 
det är flera sprickor i väggarna.  

• Årsskiftet 2015/2016 blev vissa hand-
lingar skadade när det läckte in vatten. 
En del av dessa angreps av mögel, och 
fick kastas efter att de hade blivit kopi-
erade.  

• Det är oklart om några andra hand-
lingar har blivit fuktskadade eller an-
gripits av mögel, men kombinationen 
av pappersdamm och fukt innebär att 
risken för mögelförekomst i lokalen är 
stor.7  

• Förekomsten av fukt ökar också risken 
för silverfiskar i arkivet. 

ÖFAB ansvarar för följande: 
• Tak invändigt: tillsyn, skötsel, re-

paration och underhåll (med en-
staka undantag).8 

• Väggar invändigt: tillsyn, skötsel, 
reparation och underhåll (med 
några undantag).9 

• Ventilation: tillsyn, skötsel, repa-
ration och underhåll (med enstaka 
undantag).10 

• Luftfuktighet: rätt luftkvalitet i re-
spektive lokal (dock ej tillsyn).11 

Skydd mot brand, brandgas och 
skadlig upphettning.12 

Endast till enstaka delar: • Lokalen ger inte arkivhandlingarna ett 
tillfredsställande skydd mot brand, 
brandgas och skadlig upphettning.  

ÖFAB ansvarar för följande: 

                                                            
5 6 kap. RA-FS 2013:4. 
6 Enligt Thomas Hulander på FuktskadeTeknik AB, som på uppdrag av ÖFAB genomförde fuktmätningar i centralarkivet under hösten 2016. 
7 Samtal med miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan-Eric Bäck 2020-02-24. 
8 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T3. Byggnad invändigt/Tak. ÖFAB ansvarar för allt utom tillsyn av innertaksbeklädnader och ljudabsorbenter i tak. 
9 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T3. Byggnad invändigt/Väggar. ÖFAB ansvarar för beklädnader, ljudabsorbenter och paneler, samt för reparation 
och underhåll av projektionsytor direkt på vägg. 
10 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4.5. Ventilationsinstallationer. ÖFAB ansvarar för allt utom mobila luftrenare samt tillsyn och skötsel av till- och 
frånluftsdon. 
11 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4. System för flytande och gasformiga media. 
12 7 kap. RA-FS 2013:4 
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• Ja: Dörren till centralarkivet är konstruerad 
för att stå emot brand etc. under minst 120 
min. 

• Ja: Belysningen har ett tillfredsställande 
skydd mot damm. 

• Ja: Dörren har anslagströskel. 
• Ja: Strömbrytaren för belysningen är monte-

rad på utsidan av arkivlokalen. 
• Nej: Strömbrytaren för belysningen är åt-

komlig för obehöriga/inte låsbar. 
• Nej: Dörren stängs inte automatiskt om 

brandlarmet går, ifall den står öppen. 
• Nej: De elektriska installationer som finns 

för luftbehandling är inte brandtekniskt av-
skilda från arkivlokalen. 

• Nej: Rören för radonutsug är inte brandtek-
niskt avskilda från arkivlokalen. 

• Nej: Röret för tilluft är konstruerat så att ar-
kivet inte utgör en egen brandcell. 

• Nej: Avståndet till närmaste handbrand-
släckare är mer än 25 m. 

• Vet ej: Är lokalen utrustad med ett automa-
tiskt brandlarm som vidarebefordrar larm 
till en bemannad plats? 

• Vet ej: Finns det installationer som kan 
hindra eller begränsa brandspridning? 

• Vet ej: Det är oklart om lokalen ger hand-
lingarna ett tillfredsställande skydd mot 

• Brand och skadlig upphettning kan 
uppstå i arkivet pga. elektriska install-
ationer och ventilationsinstallationer 
som antingen inte ska finnas i ett ar-
kiv, eller som ska vara brandtekniskt 
avskilda från arkivlokalen men inte är 
detta. 

• Brand och brandgas kan spridas till 
arkivet via röret för tilluft, om det 
skulle börja brinna i andra delar av 
källaren. 

• Vid brand i källaren kan rören som su-
ger ut radon smälta, då de är tillver-
kade av plast; vilket gör att branden 
kan sprida sig in till arkivet. 

 

• Dörrar invändigt: tillsyn, skötsel, 
reparation och underhåll (med 
några undantag).13 

• Temperatur: rätt temperatur i re-
spektive lokal (dock ej tillsyn).14 

• Ventilation: tillsyn, skötsel, repa-
ration och underhåll (med enstaka 
undantag).15 

• El invändigt: bl.a. skötsel, reparat-
ion och underhåll av eluttag och 
vissa sorters belysningsarmatu-
rer.16 

• Elinstallationer: tillsyn, skötsel, re-
paration och underhåll av lågspän-
ningsinstallationer (med några un-
dantag).17 

• Värmeinstallationer: tillsyn, sköt-
sel, reparation och underhåll.18 

                                                            
13 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T3. Byggnad invändigt/Dörrar. ÖFAB ansvarar för allt utom låscylindrar inklusive nycklar, klämskydd samt tillsyn 
av lås.  
14 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4. System för flytande och gasformiga media. ÖFAB ansvarar dock inte för tillsyn av temperaturen. 
15 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4.5. Ventilationsinstallationer. ÖFAB ansvarar för allt utom mobila luftrenare samt tillsyn och skötsel av till- och 
frånluftsdon. 
16 Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T3. Byggnad invändigt/El. 
17 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T5.2. Lågspänningsinstallationer. ÖFAB ansvarar för allt utom kanalisation för verksamhetsmaskiner framdragen 
till väggfast brytare, samt ledningar och väggapparater för ändrad och tillkommande verksamhetsutrustning. 
18 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4.4. Värmeinstallationer. 
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skadlig upphettning. När det gäller pappers-
handlingar är temperaturer över 50 grader 
skadliga. 

• Vet ej: Det är oklart om de element, väggut-
tag och nätverksuttag som finns i arkivet är 
nödvändiga för driften av lokalen. 

• Det är oklart om några andra brandrisker fö-
religger – t.ex. andra elektriska installationer 
som inte är nödvändiga för lokalens drift, 
liksom ventilationsinstallationer som inte 
ska finnas i ett arkiv eller som ska vara 
brandtekniskt avskilda från arkivlokalen. 

Skydd mot skadlig klimat- och mil-
jöpåverkan.19 

Endast delvis: 
• Ja: Handlingarna utsätts inte för annat ljus 

än vad som krävs för deras vård och åtkomst. 
• Nej: Luftfuktigheten är stundtals något för 

hög eller något för låg.20 
• Nej: Kombinationen av pappersdamm och 

fukt gör att risken för mögel är stor.21 
• Vet ej: Det är oklart om det är rätt tempera-

tur i arkivet,22 eftersom det saknas en termo-
meter.  

• Vet ej: Det är oklart om luften är tillräckligt 
ren, pga. radon och fuktskador. Det är även 
oklart om några andra luftföroreningar före-
kommer. 

Lokalen ger inte arkivhandlingarna ett 
tillfredsställande skydd mot skadlig kli-
mat- och miljöpåverkan. 

ÖFAB ansvarar för följande: 
• Temperatur: rätt temperatur i re-

spektive lokal (dock ej tillsyn).23 
• Luftfuktighet och luftens renhet: 

rätt luftkvalitet i respektive lokal 
(dock ej tillsyn).24 

• Ventilation: tillsyn, skötsel, repa-
ration och underhåll (med enstaka 
undantag).25 

                                                            
19 8 kap. RA-FS 2013:4. 
20 Den relativa luftfuktigheten har så här långt under 2020 pendlat mellan 30 och 39 %. Den 28 november 2019 låg denna på 41 %, och den 19 juli 2017 låg den 
på hela 48 %. Enligt Riksarkivet bör den relativa luftfuktigheten inte vara högre än 35 % i en arkivlokal där pappershandlingar förvaras, och dygnsvariationen 
bör inte vara större än +/- 5 %. Se 8 kap. 3 § RA-FS 2013:4. Det är oklart varför luftfuktigheten har sjunkit kraftigt de senaste åren; men det skulle kunna bero 
på att rören som ska suga ut radonet även kan ha sugit ut fukt ur betongplattan som kommunhuset är byggd på, enligt Jan-Eric Bäck 2020-02-24. 
21 Jan-Eric Bäck 2020-02-24. 
22 Lufttemperaturen bör helst inte vara över 18 grader, med en dygnsvariation på max +/- 2 grader. Se 8 kap. 3 § RA-FS 2013:4. 
23 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4. System för flytande och gasformiga media.  
24 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4. System för flytande och gasformiga media.  
25 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T4.5. Ventilationsinstallationer. ÖFAB ansvarar för allt utom mobila luftrenare samt tillsyn och skötsel av till- och 
frånluftsdon. 
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• Det är oklart om några andra risker för skada 
föreligger. 

Skydd mot skadegörelse, tillgrepp 
och obehörig åtkomst.26 

Ja. — Inga åtgärder krävs, då endast juridik- 
och kanslienheten har direkt tillgång 
till lokalen tillsammans med rädd-
ningstjänsten och fastighetsskötaren. 

Arkivlokalen får inte användas för 
andra ändamål än förvaring av ar-
kiv.27 

Ja. — Inga åtgärder krävs. 

Arkivlokalen får inte förläggas i en 
lokal som är registrerad som 
skyddsrum.28 

Ja. — Inga åtgärder krävs. 

Arkivlokalen får inte utgöra ut- el-
ler inrymningsväg till och från 
andra utrymmen.29 

Ja; det finns endast en väg till och från lokalen. — Inga åtgärder krävs. 

Arkivlokalens inredning ska vara 
placerad så att den ger arkivhand-
lingarna ett tillfredsställande skydd 
vid översvämning och brand samt 
mot vatten, skadlig fukt och klimat-
påverkan.30  

Endast delvis:  
• Ja: Lokalen har inga fönster. 
• Ja: Huvudgången är minst 120 cm bred. 
• Nej: Avståndet är ca 5 cm mellan arkivhylla 

och vägg, och inte minst 20 cm. 
• Nej: Avståndet är ca 10 cm mellan taket och 

arkivhyllorna, och inte minst 50 cm mellan 
taket och arkivhyllornas takplan. Takplan 
saknas. 

• Nej: Det lägsta hyllplanet med arkivhand-
lingar är placerat ca 9 cm över golvnivån, och 
inte 15 cm. 

• Lokalen ger inte arkivhandlingarna ett 
tillfredsställande skydd mot skadlig 
upphettning, vatten och skadlig fukt.  

• Arkivhandlingarna står för nära kalla 
och fuktskadade väggar och tak, och 
riskerar därför att skadas.  

• Arkivhandlingarna står för nära väg-
gar och tak, vilket ökar risken för 
skadlig upphettning i samband med 
brand utanför lokalen. 

• Vid händelse av en översvämning ris-
kerar handlingarna på det nedersta 
hyllplanet att skadas pga. för litet av-
stånd över golvnivån. 

Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn, 
skötsel, reparation och underhåll av 
arkivhyllorna.31 
 
Förutsatt att ÖFAB först har åtgärdat 
alla de brister med lokalen som är de-
ras ansvar, så kan arkivmyndigheten 
flytta om i arkivhyllorna så att hand-
lingarna inte står närmare väggar, tak 
och golv än vad Riksarkivet föreskri-
ver.  
 
Dock skulle detta innebära att ca 145 
hyllmeters (hm) utrymme i arkivhyl-
lorna inte går att använda, vilket dras-

                                                            
26 9 kap. RA-FS 2013:4 
27 4 kap. 2 § RA-FS 2013:4 
28 4 kap. 2 § RA-FS 2013:4 
29 4 kap. 2 § RA-FS 2013:4 
30 5 kap. 2 § RA-FS 2013:4. 
31 ”Gränsdragningslista fastigheter”, avsnitt T3. Byggnad invändigt/Skåp, förvaringsenheter.  
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tiskt skulle minska centralarkivets för-
varingskapacitet. Centralarkivets to-
tala förvaringskapacitet är 675 hm, 
varav ca 300 hm är lediga i dagsläget. 
Om utrymmet minskas med 145 hm 
återstår ett ledigt utrymme om endast 
155 hm, vilket inte på långa vägar 
skulle täcka de kommande decennier-
nas behov av förvaringsutrymme för 
slutarkiverade handlingar i pappers-
form. 
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3. Vad behöver göras? 
 

3.1. Åtgärder på kort sikt 

På kort sikt behöver centralarkivet byggas om, så att det uppfyller Riksarkivets krav. 

Avvikelserna från RA-FS 2013:4 är så stora och bristerna så allvarliga att omfattande 

åtgärder måste vidtas för att rädda kommunens centralarkiv. Lokalen ger inte de 

handlingar som förvaras där ett tillfredsställande skydd mot brand, brandgas och 

skadlig upphettning, vatten och fukt samt skadlig klimat- och miljöpåverkan. Denna 

utredning visar klart och tydligt att det är fastighetsskötaren och fastighetsägaren 

ÖFAB:s ansvar att åtgärda dessa brister på samtliga punkter utom en. Det enda un-

dantaget är arkivhyllorna, som är den berörda verksamhetens – i detta fall arkivmyn-

digheten genom juridik- och kanslienheten – ansvar. Utredningen är dock inte hel-

täckande, utan fokuserar endast på de brister som undertecknad har kunnat upp-

täcka. Det är alltså fullt möjligt att bristerna är ännu fler än de som redovisas ovan, 

men detta skulle någon med byggnadskompetens behöva titta på utifrån föreskrif-

terna i RA-FS 2013:4. 

 

Som underlag för att fastställa var ansvaret ligger har den s.k. gränsdragningslistan 

för kommunens fastigheter använts. Gränsdragningslistan utgör bilaga till lokalhy-

reskontraktet för Öckerö kommunhus och reglerar ansvaret för tillsyn, skötsel, repa-

ration och underhåll av kommunens lokaler.32 Väldigt förenklat så kan man säga att 

ÖFAB ansvarar för drift och underhåll av fasta delar i lokalerna, medan verksam-

heten som använder lokalen ansvarar för alla lösa föremål som finns där.33 

 

Första steget är att ÖFAB åtgärdar samtliga brister som ligger inom ramarna för de-

ras ansvar – avseende t.ex. väggar, tak, ventilation, elinstallationer, luftkvalitet och 

temperatur. Därefter kan problemet med att det är för lite utrymme mellan arkivhyl-

lorna och väggar, tak och golv lösas genom att arkivmyndigheten flyttar om i hyllorna 

så att handlingarna inte står närmare dessa ytor än vad Riksarkivet föreskriver.  

 

                                                            
32 Avtalet finns på ärende SB 0247/06 och är daterat 2006-03-10, medan gränsdragningslistan finns 
här: http://ockerofast.se/download/18.5b43a50814e047163ac636d/1435750236120/gransdragnings-
listan.pdf  
33 Se http://ockerofast.se/images/18.4d21f80c16e8981ec4dd05f/1574662649291/F%C3%B6ren-
klad%20gr%C3%A4nsdragningslista_framsida.png 

http://ockerofast.se/download/18.5b43a50814e047163ac636d/1435750236120/gransdragningslistan.pdf
http://ockerofast.se/download/18.5b43a50814e047163ac636d/1435750236120/gransdragningslistan.pdf
http://ockerofast.se/images/18.4d21f80c16e8981ec4dd05f/1574662649291/F%C3%B6renklad%20gr%C3%A4nsdragningslista_framsida.png
http://ockerofast.se/images/18.4d21f80c16e8981ec4dd05f/1574662649291/F%C3%B6renklad%20gr%C3%A4nsdragningslista_framsida.png
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3.2. Åtgärder på lång sikt 

Att göra om centralarkivet så lokalen lever upp till kraven i RA-FS 2013:4 är dock 

endast en väldigt kortsiktig lösning. Om handlingarna flyttas om i arkivhyllorna så att 

de inte står närmare väggar, tak och golv än vad Riksarkivet säger skulle detta inne-

bära att ca 145 hyllmeters (hm) utrymme i arkivhyllorna inte går att använda, vilket 

drastiskt skulle minska centralarkivets förvaringskapacitet. Den totala förvarings-

kapaciteten är 675 hm, varav ca 300 hm är lediga i dagsläget. Om utrymmet minskas 

med 145 hm återstår ett ledigt utrymme om endast 155 hm. Detta skulle inte på långa 

vägar täcka ens dagens behov av förvaringsutrymme för handlingar i pappersform 

som ska slutarkiveras.  

 

I kommunhusets olika närarkiv förvaras totalt ca 600 hm med handlingar med oklar 

bevarandestatus (exklusive socialkontoret och ekonomienheten, som till stor del för-

varar gallringsbara handlingar, dvs. handlingar som inte ska bevaras för alltid). Utö-

ver detta är det högst oklart hur mycket handlingar som förvaras hos verksamheterna 

utanför kommunhuset, och som – nu eller så småningom – ska slutarkiveras i centra-

larkivet.34 En minskning av centralarkivets förvaringsutrymme är därför inte aktuell. 

Enligt en utredning av undertecknad från sommaren 2017 skulle centralarkivet istäl-

let behöva utökas med 600 hyllmeter för att få plats med dagens pappershandlingar 

och för att under de kommande 30 åren ge plats för leveranser av nyproducerade 

pappershandlingar som inte ska gallras.35 Denna expansion är inte möjlig på central-

arkivets befintliga yta om ca 70 kvm.  

 

Att lokalen är för liten är inte det enda problemet med att fortsätta använda den som 

centralarkiv: 

 

• Eftersom väggar och tak på flera ställen är kraftigt missfärgade och har 

sprickor tyder detta rimligen på att de är mättade med fukt. Därför lämpar sig 

lokalen inte som centralarkiv, även om alla andra brister skulle åtgärdas enligt 

konstens alla regler. 

                                                            
34 “Utredning om lokalbehovet för Öckerö kommuns centralarkiv” (2017-07-21, dnr. KS 0030/17), s. 
17—18. 
35 Utredning 2017-07-21, s. 17—18. 
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• Att annat problem är även var alla centralarkivets 375 hm med arkivhand-

lingar ska förvaras medan ÖFAB åtgärdar problemen. Detta utrymme finns ve-

terligen inte på kommunhuset. 

 

Den enda långsiktigt hållbara lösningen är därför att bygga ett nytt centralarkiv, som 

till punkt och pricka följer kraven i RA-FS 2013:4. Allra helst borde detta göras i form 

av en tillbyggnad på kommunhuset, då detta enligt Sweco skulle vara den både hante-

ringsmässigt och ekonomiskt mest tilltalande lösningen36 av de alternativ till nytt 

centralarkiv som de presenterade för representanter för Öckerö kommun och ÖFAB 

sommaren 2017: 

 

Med en placering utvändigt i anslutning till kommunkontoret är en av förde-

larna att tillbyggnaden är oberoende av befintlig konstruktion i byggnaden, den 

nya konstruktionen säkerställer utförandet med hög standard avseende egen-

skapskrav. Vidare så får vi en byggnad med god tillgänglighet, bra brandskydd 

och goda möjligheter för en snabb insats vid brand. Man tar inte i anspråk några 

befintliga ytor för arbetsplatser och byggnation kan pågå utan konsekvenser för 

pågående verksamhet i kommunhuset.37 

 
Tyvärr strandade planerna på ett nytt centralarkiv väldigt snabbt. ÖFAB fick ett kost-

nadsförslag från Sweco för att rita ett förslag/ta fram en skiss för ett nytt centralarkiv 

genom en tillbyggnad på kommunhuset, men kostnaden för skissen var betydligt 

högre än väntat38 och därefter rann det hela ut i sanden.  

 

I kommunens lokalresursplan för åren 2019—2040 står det att ”nuvarande [cen-

tral]arkiv följer inte lagkrav”, och i sammanställningen över den planerade lokalut-

vecklingen i samma dokument kan vi läsa att man under 2019 ska ”utreda förutsätt-

ningarna för nytt eller ombyggt centralarkiv”.39 Detta är veterligen inget arbete som 

har påbörjats. 

  

                                                            
36 Enligt mail från Thore Lindgren på Sweco till VD Hans Andreasson på ÖFAB 2017-05-10. 
37 Sweco Management AB, ”Rapport: utredning, placering av arkiv” (2017-05-08), s. 11. 
38 Mailkorrespondens med VD Hans Andreasson 2019-11-26 och 2019-11-27. 
39 Lokalresursplan 2019—2040 (2019-12-03, dnr. SB 0123/18), s. 20. 
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4. Alternativ åtgärd: förvaring på Regionarkivet i Göteborg 
Ett alternativ till att bygga om det befintliga centralarkivet eller att bygga ett helt nytt 

skulle kunna vara att förvara centralarkivets handlingar hos en annan kommun. Se-

dan ett flertal år tillbaka förvarar Regionarkivet i Göteborg – som lyder under arkiv-

nämnden, som är arkivmyndighet för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 

– mikrofilmer med bygglovshandlingar samt mikrofiche med lönelistor, mot en er-

sättning, för Öckerö kommuns räkning. I det följande ska vi titta närmare på om det 

rent juridiskt, ekonomiskt och praktiskt skulle fungera att hyra in sig hos Regionarki-

vet för att förvara hela centralarkivet där. 

 

4.1. Kostnader  

I nedanstående tabell redovisas ungefärliga fasta kostnader för förvaringen av Öckerö 

kommuns centralarkiv på Regionarkivet i Göteborg: 

 
Fasta årliga kostnader 

Utgiftspost: Kostnad per år: Kommentarer: 

Årlig administrationsavgift 1000 kr40 Tillkommer på varje årsfaktura. 
Kostnad för förvaring av  
arkivhandlingar 

Ca 100 000 kr Kostnaden för varje påbörjad hyllmeter (hm) 
är 200 kr per år, och förvaring av arkivhand-
lingar hos arkiv bedriven av det allmänna är 
momsbefriad.41 Öckerö kommuns centralar-
kiv består av ca 375 hm med arkivhandlingar.  
 
375 hm x 200 kr = 75 000 kr. 
 
Då det är oklart hur många påbörjade antal 
hyllmeter en flytt till Regionarkivet skulle in-
nebära avrundar vi för säkerhets skull uppåt 
till 100 000 kr. 

 
Till ovanstående kostnader tillkommer dock andra utgiftsposter, som det är svårt att 

räkna ut en årskostnad för: 

 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Enligt utkast till avtal om förvaring av arkivmaterial hos Regionarkivet (dnr. AN-4812/16), punkt 8. 
Regionarkivet skickade sommaren 2019 ett utkast till nytt avtal för fortsatt förvaring av de ovan 
nämnda bygglovshandlingarna och lönelistorna, och det är därifrån som uppgifter om förvaring och 
kostnader etc. har hämtats. 
41 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 11. 
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Rörliga kostnader 

Utgiftspost: Kostnad: Kommentarer: 

Transportkostnader Oklart Eventuella transportkostnader betalas av 
kunden vid såväl uttag som återleverans.42 

Avgift för att plocka fram  
eller kopiera arkivhandlingar 

21 120 kr per år En avgift om 440 kr/timme utgår i dagsläget 
”när kunden begär uttag eller framtagning till 
läsesal av någon eller några av de förvarade 
arkivhandlingarna. Avgift utgår vidare om 
kunden använder arkivets kopiator, telefax 
eller annan utrustning”.43 
 
Den här posten är svår att beräkna en årlig 
kostnad för, eftersom det inte finns någon 
statistik över hur mycket handlingar som 
plockas fram från centralarkivet, liksom 
tidsåtgången för detta. Men om fyra timmar 
läggs på detta varje månad skulle detta med-
föra en kostnad om 21 120 kr per år (440 kr x 
4 timmar x 12 månader). 

 

Utifrån de kostnader som går att uppskatta skulle det kosta kommunstyrelsen minst 

122 120 kr per år för att förvara Öckerö kommuns centralarkiv på Regionarkivet i Gö-

teborg.  

 
4.2. Juridiska aspekter  

Nu när vi har uppskattat kostnaderna är nästa fråga om det rent juridiskt är möjligt 

att förvara kommunens centralarkiv på Regionarkivet. Ingenting tyder på att detta 

skulle vara oförenligt med svensk lagstiftning. Dock medför inte en förvaring av arki-

vet utanför kommunen att kommunstyrelsens ansvar som t.ex. arkivmyndighet eller 

personuppgiftsansvarig upphör, och en del lagar skulle lite svårare att leva upp till vid 

ett sådant scenario. 

 

4.2.1. Dataskyddsförordningen (GDPR)  

”Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, före-

ning eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas 

och hur behandlingen ska gå till”,44 enligt Datainspektionen. I kommunens fall är det 

nämnderna och bolagen som är personuppgiftsansvariga. Datainspektionen förklarar 

vidare att:  

 

                                                            
42 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 10. 
43 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 10. 
44 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-
och-personuppgiftsbitraden/ 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden/
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Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritets-

risker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisa-

toriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i en-

lighet med dataskyddsförordningen.45 

 

Även om centralarkivet skulle förvaras på Regionarkivet, så upphör inte kommunsty-

relsens åtagande enligt dataskyddsförordningen. Vid ett sådant upplägg kommer 

kommunstyrelsen få skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Regionarkivet, där 

Regionarkivet blir personuppgiftsbiträde – alltså den person eller organisation som 

behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning –, medan kom-

munstyrelsen är fortsatt personuppgiftsansvarig.46 Frågan är dock hur kommunsty-

relsen ska kunna uppfylla sina åtaganden som personuppgiftsansvarig när det i det 

här fallet rör sig om information som myndigheten inte kan komma åt utan att gå via 

personuppgiftsbiträdet. 

 

4.2.2. Arkivlagen  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Öckerö kommun. I detta uppdrag ingår bl.a. 

att utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder och bolag, samt ansvara 

för vården av de arkivhandlingar denna har övertagit efter överenskommelse eller en-

ligt lag.47 Det är dessa handlingar som förvaras i centralarkivet/kommunarkivet. 

Kommunstyrelsens ansvar som arkivmyndighet skulle inte upphöra även om central-

arkivet förvarades utanför kommunen – handlingarna skulle förvaras hos Regionar-

kivet, men kommunstyrelsen skulle fortfarande vara arkivmyndighet. Regionarkivet 

skriver så här om ansvaret för sina kunders arkivhandlingar:48 

 

12. Regionarkivets ansvar för de förvarade arkivhandlingarna inträder när dessa 

mottagits och kvitterats och upphör då arkivhandlingarna återlämnats till kun-

den. Vid tillfälligt uttag av arkivhandlingar enligt vad som ovan föreskrivits, 

upphör Regionarkivets ansvar när arkivhandlingarna avlämnats i enlighet med 

givna instruktioner och återinträder när arkivhandlingarna åter mottagits. 

                                                            
45 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-
och-personuppgiftsbitraden/ 
46 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 4.2 och 6. 
47 8—9 §§ arkivlagen. 
48 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 12—13. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden/
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13. Regionarkivet ansvarar inte för skada som orsakats av annat än vårdslöshet 

eller försummelse av Regionarkivet eller Regionarkivets personal. Ingen av par-

terna skall anses ha brutit mot sina förpliktelser om orsaken till att de inte kun-

nat uppfyllas kan hänföras till force majeure. Med force majeure avses här varje 

oförutsedd och exceptionell händelse som hindrar någondera parten från att 

uppfylla sina förpliktelser. Parterna skall vidta de åtgärder som krävs för att re-

ducera skadan till minimum. 

 

4.2.3. Tryckfrihetsförordningen  

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Det är här som den s.k. of-

fentlighetsprincipen är reglerad. Detta innebär i korta drag att ”till främjande av ett 

fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande 

ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.49 En handling är allmän om 

den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos 

myndigheten, och en begäran om att få ta del av en allmän handling ska behandlas 

skyndsamt.50  

 

Om centralarkivet förvarades på Regionarkivet i Göteborg istället för hos Öckerö 

kommun skulle utlämnandet av allmänna handlingar fördröjas. Detta beror på att 

alla förfrågningar – både inom och utanför kommunens egen organisation – rörande 

handlingar som finns eller kan finnas i centralarkivet måste skickas vidare till Reg-

ionarkivet för att ett utlämnande ska kunna äga rum. Därefter lämnar Regionarkivet 

ut de efterfrågade handlingarna till kommunen, som får ombesörja utlämnandet: 

”Arkivhandlingarna förvaras för kundens räkning. Eventuell begäran om utlämnande 

av allmän handling skall därför verkställas av kunden”.51 Förvaring på Regionarkivet 

skulle helt enkelt innebära att minst ytterligare två led tillkommer i kommunens han-

tering av den här sortens ärenden, när det rör sig om handlingar som finns i central-

arkivet. 

 

  

                                                            
49 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF). 
50 2 kap. 3 och 16 §§ TF. 
51 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 6. 
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4.2.4. Förvaltningslagen  

Om vi tittar på förvaltningslagen säger denna bl.a. följande om myndigheternas till-

gänglighet: 

 

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att 

den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.52 

 

Denna tillgänglighet kommer enligt min bedömning begränsas om vi flyttar central-

arkivet till Regionarkivet, vilket jag redogör närmare för under avsnitt 4.2.3. 

 

4.3. Praktiska aspekter  

Förutom avsevärda kostnader och en del juridiska utmaningar skulle förvaringen på 

Regionarkivet medföra en del praktiska dilemman som måste hanteras på ett eller 

annat sätt – förutsatt att Regionarkivet kan tänka sig att ta emot så mycket arkiv-

handlingar från en myndighet som inte lyder under deras tillsyn: 

 

• Hur ska leveransen till Regionarkivet organiseras och genomföras? Regionar-

kivet skriver så här om leveranser: ”Leveransen skall vara ordnad i enlighet 

med Regionarkivets leveransanvisningar. Kunden skall själv ställa upp levere-

rade arkivhandlingar på av Regionarkivet anvisade arkivhyllor. För varje leve-

rans skall kunden ha upprättat en förteckning över leveransens innehåll i två 

exemplar. Leveransen ska godkännas och kvitteras av Regionarkivet”.53 

• Utlämnandet av allmänna handlingar kommer som bekant att fördröjas (se 

även avsnitt 4.2.3 ovan). 

• Det är inte enbart allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar som för-

svåras vid ett scenario där centralarkivet förvaras på Regionarkivet. Våra möj-

ligheter att själva kunna använda information som vi har skapat eller som har 

inkommit till oss blir också begränsade om vi själva inte förvarar denna in-

formation utan istället måste kontakta Regionarkivet.  

• Om förvaringen på Regionarkivet är en tillfällig lösning, hur ska transporten 

tillbaka till Öckerö kommun organiseras och genomföras? 

                                                            
52 7 § förvaltningslagen. 
53 Regionarkivet, avtalsutkast punkt 3. 
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4.4. Sammanfattande kommentarer  

Undertecknads bedömning är att det inte är ett bra alternativ att förvara kommunens 

centralarkiv på Regionarkivet i Göteborg. Detta skulle helt enkelt bli för dyrt, oprak-

tiskt och juridiskt problematiskt. 

 

5. Ett centralarkiv som inte är arkivklassat 
Det kan visserligen hävdas att RA-FS 2013:4 inte fanns när det nuvarande kommun-

huset byggdes, och att centralarkivet därför inte hade kunnat utformas enligt då icke 

existerande föreskrifter. Detta är såklart alldeles riktigt. Dock fanns en föregångare i 

form av RA-FS 1997:3, Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 

1994:6) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler. Denna 

säger bl.a., precis som RA-FS 2013:4, att arkivlokalen ska skydda myndighetens 

handlingar mot:  

 

• Vatten och skadlig fukt.54 

• Brand, brandgas och skadlig upphettning.55 

• Skadlig klimat- och miljöpåverkan.56 

• Skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.57 

 

Redan för över tjugo år sedan – dvs. långt innan kommunhuset stod färdigt – fanns 

det alltså tydliga krav för planering, utformning och drift av arkivlokaler, men dessa 

har man på en lång rad punkter bortsett från när centralarkivet byggdes. Från 

ÖFAB:s håll har man sagt att när det nya kommunhuset byggdes så gjorde man inte 

centralarkivet arkivklassat.58 Jag har kontaktat ÖFAB för att få ta del av kravspecifi-

kationen för utformningen av kommunhuset för att utröna vilka krav som ställdes för 

centralarkivet, och fick svaret att den ursprungliga behovsbeskrivningen borde finnas 

                                                            
54 9 kap. RA-FS 1997:3. 
55 10 kap. RA-FS 1997:3. 
56 11 kap. RA-FS 1997:3. 
57 12 kap. RA-FS 1997:3. 
58 På ett möte mellan dåvarande kommunchef Ingvar TH Karlsson, kommunikations- och utvecklings-
chef Karin Zachau, kommunarkivarie Daniel Spindel samt representanter från ÖFAB (VD Hans And-
reasson, Peter Albinsson och Jonas Andersson) 2016-11-17, menade Hans Andreasson att när det nya 
kommunhuset byggdes så gjorde man inte centralarkivet arkivklassat. 
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tillgänglig hos kommunen.59 Jag har varken hittat någon kravspecifikation eller be-

hovsbeskrivning, utan de enda spår jag kan hitta är följande:  

 

• Arkivansvarig Myrna Jacobsson skrev i början av 2005 i samband med att det 

nya kommunhuset skulle byggas bl.a. att ”det skall finnas arkiv enligt arkivla-

gens och riksarkivets bestämmelser den dag vi flyttar in! Både när- och cen-

tralarkiv!”.60  

• I en ritning över kommunhusets källare från hösten 2006 är lokalen där cen-

tralarkivet ligger märkt ”Arkiv EI 120”.61 EI 120 är en brandteknisk klass som 

innebär att konstruktionen ska stå emot brand i minst 120 min, vilket är regle-

rat i både RA-FS 1997:3 och RA-FS 2013:4.62 Detta verkar man ha känt till när 

centralarkivet byggdes, och har tagit hänsyn till åtminstone när det gäller dör-

rens konstruktion, men det är oklart varför man har bortsett från en lång rad 

andra krav. 

 

6. Vad blir följden om ingenting görs? 
En väldigt stor del av de handlingar som förvaras i centralarkivet är originalhand-

lingar i pappersform. De äldsta handlingarna är från andra halvan av 1800-talet, då 

Öckerö kommun bildades. Det är först de senaste kanske 15—20 åren som delar av 

den information som finns i centralarkivet även finns lagrad i digital form i kommu-

nens olika ärendehanteringssystem. Den stora majoriteten av centralarkivets hand-

lingar finns alltså endast där, och är därför unika och oersättliga. Om de förstörs av 

t.ex. brand, vatten eller fukt kommer information som uppskattningsvis är värd åt-

skilliga miljontals kronor att gå förlorad. Därmed skulle också ett och ett halvt sekel 

av kommunens historia, ur ett myndighetsperspektiv, försvinna för alltid. Nedan föl-

jer några exempel på vad detta skulle få för konsekvenser: 

 

• Vi kommer inte kunna veta något om vilka beslut som kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen har fattat innan 2000-talet.  

                                                            
59 Mailkorrespondens med VD Hans Andreasson 2020-02-11. 
60 Myrna Jacobsson, ”Arkivens utformning i nya kommunhuset” (2005-02-24), s. 2. Kursiveringen är 
min egen. 
61 Ritning 2006-09-18, nummer A30-01-100. 
62 Se 10 kap. 8 § RA-FS 1997:3; samt 7 kap. 4 § RA-FS 2013:4. 
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• En tidigare elev i kommunen som efterfrågar sina betyg kommer tyvärr inte 

kunna få ut dessa, såvida de inte finns digitalt i ett skoladministrativt system. 

Därmed kanske hon eller han får svårigheter att söka in på t.ex. Komvux eller 

universitetet, eller att söka ett nytt jobb. 

• Om någon ber att få ta del av en utredning om faderskap/föräldraskap eller 

adoption, eller dokumentation som rör dennes placering i ett familjehem som 

barn, så blir det tråkiga svaret att vi inte kan hjälpa personen att få veta mer 

om sitt sociala ursprung63 – eftersom vi har vanvårdat dokumentationen så till 

den grad att den har förstörts. 

• Före detta anställda, som arbetade i kommunen innan det fanns några perso-

naladministrativa IT-system hos oss, riskerar att inte få rätt pension – för hur 

ska personalavdelningen kunna genomföra pensionsutredningar när underlag 

om den berörda personen saknas?64 

• Öckerö kommun kommer inte kunna styrka olika juridiska överenskommelser 

som kommunen har ingått före 2000-talet – t.ex. rörande köp eller försäljning 

av mark, samverkansavtal, anställningsavtal, avtal som följd av en upphand-

ling, etc. 

                                                            
63 Riksarkivet och SKL, Bevara eller gallra 5: Råd för den kommunala socialtjänsten m.m. (Stock-
holm 2006), s. 21 och 66.  
64 Riksarkivet och SKL, Bevara eller gallra 1: Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kom-
muner, landsting och regioner (Stockholm 2010), s. 48. 
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Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser 2021-2024  
 

Förslag till beslut 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser för perioden 2021-2024 
mellan Öckerö kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Samtliga kommuner i Västra Götaland har tecknat ett folkhälsoavtal med sin 
geografiskt tillhörande hälso- och sjukvårdsnämnd. Avsikten med avtalen är att 
samverka avseende gemensamma folkhälsoinsatser för att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet, få ett bättre resursutnyttjande och en större 
genomslagskraft.  
Nuvarande samverkansavtal som Öckerö kommun tecknat med Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gäller för perioden 2017-2020.  
 
Det gemensamma arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska utgå från lokala 
behov i kommunen, bygga på långsiktighet och omfatta hälsofrämjande och 
förebyggande insatser i syfte att förbättra levnadsvillkor och hälsa samt utjämna 
skillnader i hälsa bland befolkningen.  
Nuvarande prioriterade folkhälsoområden i Öckerö kommun beslutades i 
kommunstyrelsen juni 2019 och är för mandatperioden 2019-2022: barn och ungas 
uppväxtvillkor, psykisk ohälsa, ensamhet bland äldre, övervikt och fetma samt 
läkemedelsanvändning. 
Förutsättningar för samverkansavtalet är styrdokument på internationell, nationell, 
regional och kommunal nivå.  
 
Beredning 
Samverkansavtalet är utformat utifrån tidigare avtal om gemensamma 
folkhälsoinsatser dock med vissa justeringar. Avtalsdiskussion har pågått mellan 
parterna under våren 2020. Samverkansavtalet beslutas först i respektive 
kommunstyrelse och därefter i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 oktober 
2020. 



 
 

 

Ekonomi 
Genom avtalet finansierar Öckerö kommun och Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden vardera 630 tkr per år. Samverkansavtalet innebär således 
samfinansiering av folkhälsoarbetet i Öckerö kommun, vilket ska innefatta en 
heltidstjänst folkhälsoutvecklare samt budget för förebyggande och främjande 
insatser i syfte att förbättra folkhälsan. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Att arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet är grundläggande i folkhälsoarbete 
och en förutsättning för att nå målet om att utjämna skillnader i livsvillkor och 
hälsa. Ett av folkhälsoutvecklarens uppdrag är att samordna det övergripande 
jämställdhetsarbetet i kommunen, vilket t.ex. innebär att arbeta med 
våldspreventiva insatser och att utbilda i ett normkritiskt förhållningssätt. 
 
Barnperspektiv 
Grundläggande för folkhälsoarbete är även att verka för att barn och unga ska ha 
goda uppväxtvillkor. Det kan t.ex. vara föräldrastödsinsatser av olika slag, att öka 
förutsättningar för sunda levnadsvanor och ge unga möjlighet till delaktighet och 
inflytande i frågor som rör dem. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Expediering av beslut 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor 
1. Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2021-2024 i Öckerö 
kommun för perioden 2021-2024. 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



  

Samverkansavtal avseende 
gemensamma 

folkhälsoinsatser i Öckerö 
kommun för perioden 

2021 – 2024 
 
  

Dnr:  
HSNV 2020-00147 
 



Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Öckerö kommun, nedan kallad kommunen, och Västra 
Götalandsregionens västra hälso- och sjukvårdsnämnd, nedan kallad HSN. Avtalet 
avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i Öckerö 
kommun. 

Avtalstid 
Detta avtal gäller under perioden 2021-01-01 till 2024-12-31. Avsikten är att påbörja 
nya avtalsdiskussioner under våren 2024 inför kommande avtal. 

Förutsättningar för samverkansavtalet 
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå detta har åtta 
målområden tagits fram.  

Nationella folkhälsopolitikens målområden är i linje med Agenda 2030. De uppmärksammar 
att hälsoskillnaderna är en utmaning för samhället som helhet utifrån perspektivet hållbar 
utveckling och utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och 
hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad. Främjande och 
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är en integrerad del i agendans alla 
delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
samhällsutveckling. 

Agendan förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är centrala 
för folkhälsoarbetet så som mänskliga rättigheter och jämställdhet, liksom specifika 
gruppers förutsättningar. Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en 
mänsklig rättighet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt 
uppmärksammas. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att 
uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. 
 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–20301 ska vägleda det 
gemensamma arbetet med Västra Götalands hållbara utveckling. Den består av ett 
mål, långsiktiga prioriteringar och tvärsektoriella kraftsamlingar. Strategin fokuserar 
på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt 
samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Ökad inkludering 
är en långsiktig prioritering och fullföljda studier ett kraftsamlingsområde.  
 
Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala 
folkhälsoarbetet är:  

• Västra Götalandsregionens budget 
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument. 
• Öckerö 365 – En levande skärgårdskommun med människan i centrum 
• Öckerö kommuns övergripande mål för mandatperioden  
• Öckerös kommunplan   

                                                 
1 Remissversion.  



• Öckerö kommuns beslutade prioriterade folkhälsoområden för 
mandatperioden 

• Öckerö kommuns strategi för jämställdhet 
• Arbetsordning Rådet för hälsa och Trygghet (RHT) i Öckerö kommun 
• Uppdragshandling folkhälsoarbete 

 

Det gemensamma arbetet med folkhälsa och 
social hållbarhet  
Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social 
hållbarhet ska bedrivas strategiskt, systematiskt och målinriktat i syfte att förbättra 
befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska 
omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt generella och riktade insatser. 
Arbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  
  

Rådet för hälsa och trygghet 
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning. Inom 
kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt råd för samverkan mellan 
förtroendevalda i kommunen och HSN för dessa frågor. Arbetet med folkhälsa och 
social hållbarhet ska genomsyra förvaltningens ordinarie verksamhet och bör 
integreras i kommunens styr- och ledningssystem. 
 
Politisk samsyn ska finnas mellan parterna gällande prioriteringar och beslut. 
Ordförande utses bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från 
HSN. De lokala behoven och förutsättningarna är styrande för rådets 
sammansättning och inriktning. Förändringar av rådet kan ske efter samråd mellan 
parterna och efter dialog med ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen. Arbetsgrupper kan bildas vid behov utifrån aktuellt område med 
representanter från olika samhällsaktörer. 
 
Deltagande förtroendevalda och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig 
erfarenhet och kunskap från sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet 
samt att återföra rådets arbete tillbaka till dessa. Rådet ska varje år fastställa en 
verksamhetsplan för nästkommande års prioriterade områden med åtgärder och 
budget. Rådet ansvarar för att uppföljning av planen genomförs. Ett aktuellt 
dokument som tydliggör ansvaret hos rådets deltagare ska finnas. 
 

Folkhälsostrateg 
Till arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska en heltid folkhälsostrateg vara 
anställd med kommunen som huvudman och med arbetsgivaransvar för tjänsten. 
Tjänsten ska ha en central och strategisk placering i kommunens förvaltning. Dialog 
ska kontinuerligt föras mellan förvaltningsledning och folkhälsostrateg. 
 
I uppdraget ingår att: 

• verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs strategiskt 
och i samverkan med andra relevanta aktörer 



• i rådet vara tjänsteperson för HSN:s och kommunens ledamöter 
• ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala 

styrdokument 
• ta fram verksamhetsplan, verksamhetsuppföljning och ekonomisk 

redovisning 
• analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen 
• samverka kring delregional verksamhet i syfte att förstärka det lokala arbetet 

 
Kommunen ska ha dialog med ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen, vid förändringar av tjänsten t.ex. nyanställningar, 
tjänstledigheter eller omplaceringar. Vid nyanställningar eller längre vikariat, 12 
månader, ska akademisk utbildning i folkhälsovetenskap eller motsvarande vara ett 
krav. Vid omorganiseringar som påverkar tjänstens placering ska kommunen föra 
dialog med ansvarig kontaktperson på Västra Götalandsregionen så att kravet på 
central och strategisk placering av tjänsten uppfylls. 

Utvecklingsområden 
Under avtalsperioden ska fokus vara att främja en jämlik hälsa och livsvillkor för 
befolkningen samt att främja och utveckla prioriterade gruppers delaktighet och 
inflytande i de insatser som görs. Under avtalsperioden kan HSN och kommunen 
efter dialog samlas kring ett gemensamt område för utbyte av erfarenheter och 
utvecklingsarbete.  
 

Gemensamma prioriteringar och insatser  
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska utgå från en långsiktig plan med 
framtagna behovsbilder och prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara 
mål/indikatorer. Den långsiktiga planen kan med fördel integreras och kopplas ihop 
med kommunens övergripande styrdokument. 
 
En verksamhetsplan med budget och insatser ska tas fram årligen. Den ska innehålla 
en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i 
störst behov av insatser. Verksamhetsplanen ska utgå från den långsiktiga planen. 
Planen ska efter fastställande i rådet skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
Planen ska skickas till ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen, senast 1/12 årligen. Mall för budget se bilaga 1. 
 

Uppföljning 
Kommunen ska varje år följa det lokala arbetet i enlighet med detta avtal, se bilaga 2.  
Uppföljningsbilagan kan komma att revideras under avtalstiden. Bilagan ska senast 
den 25 januari årligen vara avdelning folkhälsa tillhanda. Uppföljning av det lokala 
arbetet ska även till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Koncernkontoret tar, på HSN:s uppdrag, initiativ till dialogmöte vid behov samt för 
avtalsuppföljning med kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden. 
 



Folkhälsostrategen ansvarar att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella 
avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och 
till ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. 
 

Ekonomi 
Finansiering och ersättning  
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: 

• Insatser utifrån årlig plan 
• Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg.  

 
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen ersätter för perioden 2021–2024, 
vardera 630 000 kronor per år. Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska 
detta återbetalas till respektive huvudman. 
 
Verksamhetsmedlen ska i första hand användas under samma år då ersättningen 
betalas ut. Medel som ej förbrukats ska betalas tillbaka till respektive avtalspart inom 
ramen för innevarande budgetår, senast 20/12. 
 
Om det finns oförbrukade verksamhetsmedel kan kommunen efter samråd med 
ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, föra över 10% 
av HSN:s medel under förutsättning att kommunen går in med motsvarande resurs 
till nästkommande år. Detta kan enbart ske om verksamhetsmedel för en pågående 
eller planerad insats inte förbrukats under innevarande budgetår. Om överskottet 
överstiger 10%, av de totala verksamhetsmedlen, kan kommunen skicka en skriftlig 
förfrågan till HSN om att flytta medel till nästkommande år. I detta fall krävs beslut 
av HSN. En skriftlig begäran med tydlig plan ska inkomma senast 31:e oktober. 
Uppföljning ska ske inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt 
redovisas i budgeten. Överförda medel får inte föras över ytterligare ett år utan ska 
då betalas tillbaka till HSN.  
  

Utbetalning  
Betalning sker halvårsvis, i mars och september, från HSN till kommunen. Den 
årliga verksamhetsplanen med budget fungerar som grund för utbetalning från HSN. 
 

Omförhandling eller tvist 
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras eller om villkoren i detta avtal 
inte har blivit uppfyllda under avtalsperioden har parterna rätt att kräva 
omförhandling. En skriftlig begäran om omförhandling ska inkomma. Om parterna 
inte enas om ändringar gäller detta avtal. 
 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första 
hand genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan 
berörda presidier. I annat fall löses tvisten i allmän domstol. 
 



Vardera part har rätt att häva avtalet om den andra parten, i väsentligt hänseende, 
åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten eller inte utför sina 
åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran kan avtalet 
hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 månader 
efter det att skrivelsen inkommit. 
. 
 

Underskrifter 
 
Göteborg den……………..  ………………… den……… 
  
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Nicklas Attefjord   
Ordförande  Ordförande kommunstyrelsen 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  
 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Ann-Sofi Isaksson   
Ansvarig tjänsteperson  Kommundirektör 
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Uppföljning av avtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser 2020 
 

Frågorna i uppföljningen utgår från det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan kommunen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppföljningen kan revideras under avtalsperioden.  

Maila in uppföljningen till kontaktperson på avdelning social hållbarhet senast den 25 januari 2021.  

 

Kommunens namn:  

Besvara frågorna kortfattat och undvik att hänvisa till annat medsänt material.  

1. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser. 

 
 

a) Folkhälso-/social hållbarhetsarbetet skall bedrivas strategiskt.  
- Är folkhälso-/socialt hållbarhetsarbete integrerat i kommunens styr- och ledningssystem?         

     Ja Nej  
 

- Finns tydliga folkhälso-/social hållbarhetsperspektiv i förvaltningarnas ordinarie arbete i 
kommunen?  

     Ja        Nej   
 Om Ja, på vilket sätt?... 

 
- Finns det en tydlig systematik och mål kopplat till arbetet enligt ovan i kommunen?

              Ja Nej      
 Om Ja, på vilken nivå?  …    
 

- Ingår folkhälso-/social hållbarhetsredovisningar i kommunens ordinarie årsredovisning:     
     Ja Nej    
 
 
b) På vilket sätt har folkhälsostrategen bidragit till att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt? 
 
 
 
c) Finansieras några särskilda satsningar för fullföljda studier kopplat till folkhälsoavtalet?    
     Ja       Nej
 Om ja, beskriv satsningen… 
      



 
  Bilaga 2 

c) I nämndens mål- och inriktning står att regionens verksamheter (vårdgivarna) ska delta i 
kommunens folkhälsoarbete utifrån sitt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, samt att 
parterna gemensamt ska definiera behov och utvecklingsmöjligheter. Hur anser ni att samverkan 
med regionens verksamheter och vårdgivare, såsom primärvård, tandvård, ungdomsmottagningar, 
mvc/bvc, m.fl., fungerar? 

Finns det utvecklingsområden för ökad samverkan?  

d) Enligt avtalet ska arbetet i kommunen utgå ifrån kommunens egna identifiering och prioritering av 
målgrupper och insatser. Vad har varit kommunen högsta prioritet vad gäller folkhälsoområdet för 
2019?  

 

e) Redogör kort för förändringar som skett av planerad verksamhet 2020, på grund av covid 19.  

     

 

2. Prioriteringar och mål 
 

Beskriv kort och övergripande årets insatser som skett under respektive målområde. (kopiera och 
använd en mall per mål). Ange de kommunala mål som målområdet har utgått ifrån.  
 

Målområde: 
 
 
Insatser: 
 
 
 
Hur planeras eller har målområdet/insatserna följts upp: 
 
 
Syftar målområdet direkt till att minska skillnaderna i hälsa:                               Ja              Nej 
 
Syftar målområdet direkt till fullständig studiegång:                                              Ja              Nej 
 
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från prioriterade grupper1    Ja              Nej           
 
Om ja i så fall vilka …   
 
Om ja, har de prioriterade gruppernas delaktighet och inflytande främjats i insatserna som gjorts?  Ja    Nej 
 
 

 

                                                           
1 Kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk utsatthet 
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3. Ekonomisk redovisning 
 

Redovisas i bifogad exel fil 

Ev. kommentarer kring den ekonomiska redovisningen: 

 

4. Övrigt  
 

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker kan det 
skrivas här.   

 

 

Hör av er vid frågor! 

Anne Svensson anne.m.svensson@vgregion.se  073-364 86 12 

 

 

 

 

mailto:anne.m.svensson@vgregion.se


Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

2020-06-09

1/2

År: Budget Utfall
Kommun: HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt
Överflyttade medel från föregående år
Fokhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)
Omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc)
Folkhälsoinsatser
Summa totala folkhälsomedel 0 0 0 0 0

Folkhälsoinsatser HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt
Namn på målområde
Namn på insats
(Redovisa ej ekonomi på detaljnivå)

Namn på målområde
Namn på insats

Namn på målområde
Namn på insats

Namn på målområde
Namn på insats

Namn på målområde
Namn på insats

Summa kostnader folkhälsoinsatser 0 0 0 0 0 0



Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

2020-06-09

2/2

Kvarvarande medel folkhälsoinsatser 0 0 0 0 0 0

Utfall medel att flyttats över/betalats tillbaka HSN Kommun Övrigt
Medel som flyttats över till kommande år
Medel som betalats tillbaka

Kommentarer till budget/ekonomiska redovisningen: 

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.
1/12 - sista datum att skicka in verksamhetsplan och budget
24/1 - sista datum att skicka in uppföljning och ekonomisk redovisning.
20/12 - sista datum att betala tillbaka kvarvarande medel*
* fr.om. 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 

Ärende: Nya ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens helägda 
bolag 

Diarienummer: KS 0116/20   

 

Nya ägardirektiv och bolagsordningar för 
kommunens helägda bolag 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända nya ägardirektiv och bolagsordningar för 
kommunens helägda bolag på remiss till kommunens helägda bolag, till de politiska 
partierna samt till Kommundirektör.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att se över ägardirektiv 
och ägarstruktur för kommunens helägda aktiebolag (KS § 249, 2018-10-16). Ett 
förslag på nya ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga kommunala bolag med 
undantag från Öckerö Fastighetsservice AB har tagits fram av en extern konsult och 
förslaget på nya ägardirektiv har bearbetats internt för att anpassats efter 
kommunens lokala förutsättningar.  
 
Beredning 
Ett helägt aktiebolag i Öckerö kommun är ett aktiebolag där Öckerö kommun direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier. I Öckerö kommun finns fem helägda 
aktiebolag; Öckerö fastighets AB, Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutvecklings 
AB, Öckerö fastighetsservice AB och Öckerö Rederi AB. Dessa bolag är 
underordnade kommunfullmäktige och står under kommunstyrelsens uppsikt.  
 
Syftet med ägardirektiven är bland annat att tydliggöra relationerna mellan 
kommunen och dess helägda bolag, tydliggöra hur styrning och uppsikt över 
bolagen ska ske samt ge förutsättningar för ett samarbete mellan kommunen och 
dess bolag som innebär ett effektivt resursutnyttjande som får synergieffekter som 
gynnar kommunen som helhet.  
 
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen i oktober 2018 att se över 
ägardirektiven och ägarstrukturen för kommunens helägda aktiebolag (KS § 249, 
2018-10-16). Istället för att revidera nu gällande ägardirektiv och bolagsordningar 
har helt nya dokument arbetats fram. Ett ramverk arbetades fram av en extern 



 
 

 

konsult och har därefter bearbetats av kommunstyrelsens förvaltning för att 
tillgodose lokala behov och anpassas till lokala förutsättningar. Kommunjuristen 
har sett över helheten och samråd har skett med bland annat kommundirektör, 
kommunstyrelsens presidium, ekonomichef, controller och VD för kommunens 
helägda fastighetskoncern. Resultatet är ett förslag på ett gemensamt ägardirektiv 
för samtliga helägda bolag i Öckerö kommun, förslag på särskilda ägardirektiv för 
samtliga helägda bolag och förslag på nya bolagsordningar för samtliga helägda 
bolag med undantag från Öckerö Fastighetsservice AB. Det gemensamma 
ägardirektivet innehåller allmänna och gemensamma bestämmelser för samtliga 
helägda bolag medan de särskilda ägardirektiven innehåller specifika 
bestämmelser/instruktioner för respektive bolag.  
 
I förslaget behåller bolagen sina respektive ägarförhållanden. Däremot har en 
översyn gjorts av kommunens ägarstyrning och den samverkan som kan ske inom 
kommunen som helhet inklusive dess bolag. Förslaget till ägardirektiv innehåller 
bland annat ett förtydligande att de kommunövergripande styrdokumenten även 
omfattar de kommunala bolagen och att bolagen har att förhålla sig till dessa. 
Bolagen ges även yttranderätt innan antagande av kommunövergripande 
styrdokument. Genom att införa en sådan ordning förtydligas att de 
kommunövergripande bestämmelserna även ska omfatta bolagen. Såsom framgår i 
den av kommunfullmäktige beslutade policyn för styrning och ledning ska bolagen 
omfattas av de kommunövergripande styrdokumenten. Dessa har därför lagts till 
som en reglering bolagen har att förhålla sig till. Detta innebär att bolagen bland 
annat har att utgå från kommunens vision, budget och mål i planerande och 
genomförande av den egna verksamheten. Genom att tydligt inkludera bolagen i 
kommunens övergripande målbild får bolagen dessutom möjlighet att utgå från 
denna i framtagande av affärsplan och andra interna styrdokument.  
 
I förslaget föreslås även en ändring i bolagens ledningsfunktioner genom att 
kommundirektören tillsätts som VD i Öckerö fastighets AB och en ordning införs 
med en Vice VD som ska sköta bolagets löpande förvaltning. I bolagsordningarna 
föreslås en ändring att samtliga bolags styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i 
Öckerö kommun.  
 
Förslaget till ägardirektiv innehåller även ett förtydligande av organisationen, de 
olika juridiska personernas relationer och roller samt kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och bolagens skyldighet att återrapportera till kommunstyrelsen. 
Förändringen i ledning och styrning av bolagen har utgått från de politiska 
önskemål som uttryckts under arbetets gång.  
 
En total genomgång av ägardirektiven har även gjorts för att skapa en enhetlighet i 
kommunen avseende definitioner och språk. Bland annat har terminologin från 
kommunens styr- och budgetprocess tillämpats för att säkerställa en enhetlig 
hantering och ett helhetsperspektiv i budgetprocessen.  
 



 
 

 

 
Bild 1 Organisationskarta - Helägda aktiebolag i Öckerö kommun 

 
Ekonomi 
Förslaget bedöms medföra en effektivisering av de ekonomiska processerna och ett 
förtydligande av kommunstyrelsen och bolagens ansvar avseende den uppsiktsplikt 
som kommunstyrelsen utövar. Med hänsyn till de synergieffekter som kan uppstå 
till följd av samverkan mellan kommunen i stort och bolagen kan ekonomiska 
fördelar uppnås.   
 
I övrigt bedöms förslaget inte innebära några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget förtydligar att bolagen har att förhålla sig till de kommunövergripande 
styrdokumenten såsom kommunens jämställdhets- och diskrimineringspolicy. I 
övrigt bedöms förslaget inte innebära några konsekvenser utifrån ett jämställdhets- 
eller diskrimineringsperspektiv.  
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Barnrättsperspektiv 
En ändamålsenlig och enhetlig styrning och ledning av kommunens helägda bolag 
kan leda till effekter för barn genom bland annat bättre möjlighet till mer 
ändamålsenliga bostäder och lokaler för den verksamhet i vilken barnomsorg och 
undervisning bedrivs.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige är beslutsfattare avseende organisation och styrdokument för 
kommunens helägda bolag. 
 
Bedömning 
Förslaget på nya ägardirektiv är förankrade i kommunallagen och aktiebolagslagen. 
Förslaget klargör relationen mellan kommunen och dess helägda bolag och 
förtydligar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen och bolagens 
upplysningsplikt gentemot kommunen. I förslaget finns även förutsättningar för 
samverkan mellan kommunen och dess helägda bolag som kan innebära ett effektivt 
resursutnyttjande vilket kan gynna kommunen som helhet.  
 
Vad gäller översyn av ägarstrukturen kvarstår dock en del frågetecken. Bland annat 
framgår inte i förslaget till ägardirektiv vad motiven är att bedriva viss verksamhet i 
bolagsform. Dessa motiv behöver förtydligas av ägaren. Vidare kvarstår en del 
allmänna frågetecken som framgår av kommentarerna till bilaga 1 till denna 
tjänsteskrivelse.  
 
Förslagen på nya ägardirektiv och bolagsordningar föreslås skickas på remiss till 
ovan angivna instanser. Syftet med remissrundan är att olika kompetenser inom 
den kommunala organisationen ska se över att ägardirektiven och 
bolagsordningarna är ändamålsenliga och uppfyller de önskemål om tydlighet vad 
gäller bolagens verksamheter och organisation, ägarstyrning av bolagen, de 
synergieffekter som önskas uppnås samt kommunstyrelsens uppsikt och bolagens 
underrättelser till kommunen.  
 
Remissgång 
Eftersom bolagen har sitt första ordinarie styrelsemöte efter sommaren den 14 
september respektive den 9 oktober ska samtliga svar på remiss lämnas skriftligen 
senast den 12 oktober 2020. Svaret skickas till Tannaz Ghaderi, enhetschef juridik- 
och kanslienheten. Juridik- och kanslienheten sammanställer sedan remissvaren 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2020. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
VD och styrelse i Öckerö fastighets AB 
VD och styrelse i Öckerö Fastighetsservice AB 
VD och styrelse i Öckerö Bostads AB 
VD och styrelse i Öckerö Fastighetsutvecklings AB  
VD och styrelse i Öckerö Rederi AB 
Gruppledare Kristdemokraterna 



 
 

 

Gruppledare Moderaterna 
Gruppledare Liberalerna 
Gruppledare Socialdemokraterna 
Gruppledare Miljöpartiet 
Gruppledare Vänsterpartiet 
Gruppledare Sverigedemokraterna 
 
Bilagor 

1. Förslag till gemensamt ägardirektiv för Öckerö kommuns helägda aktiebolag 
inklusive bilaga 1-5 om Förslag till särskilt ägardirektiv för respektive helägt 
aktiebolag. 

2. Förslag till nya bolagsordningar för respektive bolag. 
3. Nu gällande ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga helägda 

aktiebolag i Öckerö kommun.  
 

Underskrift 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi 
 
Titel: Enhetschef juridik- och kanslienheten 
 
Datum:  
 
 
 
_________________________________ 
 
Namnförtydligande: Anna Dannjé Brocker 
 
Titel: Tf. kommundirektör 
 
Datum:  
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Bolagsordning för Öckerö Fastighets AB 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Öckerö Fastighets AB. 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.  
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett kommunalt fastighetsbolag har till föremål för sin verksamhet att inom 
Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhyra bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med lokaler avseende, affärs-, kontors- och industriverksamhet och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 
 
Bolaget har vidare som föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun bygga ut, äga, 
driva, anlägga förvärva och upplåta fibernät. 
 
Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som 
har anknytning till fastighetssektorn och fibernät. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Öckerö kommun. 
 
Bolagets syfte är också med tillämpning av ovanstående principer att tillhandahålla fibernät 
innebärande att ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av kommunens fibernät. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.  
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§ 7 Antal aktier  
Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 60 000.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Samtliga styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun. 
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en 
suppleant.  
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisorer.  
 
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden 
av pågående mandatperiod. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till ägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall 
som föreskrivs enligt Aktiebolagslagen 7 kap 23 §. 
 
§ 12 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
  

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;  

Kommenterad [SF1]: Ny punkt 
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5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);  
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige. 
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige. 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp x antal 

prisbasbelopp per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av x 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt 
att företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§. 
 
§17 Närvarorätt vid årsstämman   
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid årsstämman. 
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§ 18 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
  
§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 
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Bolagsordning för Öckerö Fastighetsservice AB 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Öckerö Fastighetsservice AB 
 
§ 2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett renodlat ägarbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö 
kommun äga och förvalta fast och lös egendom.  
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip samt främja bostadsförsörjningen i Öckerö kommun.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier  
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000. 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
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Samtliga ledamöter i bolagets styrelse ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun. 
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en 
suppleant.  
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisorer.  
 
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden 
av pågående mandatperiod. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska genom brev med posten i de fall 
som föreskrivs enligt Aktiebolagslagens 7 kap 23 §.  
 
§ 12 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;  
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
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10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant; 
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige; 
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige; 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
14. Avslutande av stämman  

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Köp eller försäljning av fast eller lös egendom överstigande ett belopp x antal 

prisbasbelopp per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av x 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att 
företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§. 
 
§17 Närvarorätt vid årsstämman   
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid årsstämman. 
 
§ 18 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
  
§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 
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Bolagsordning för Öckerö Fastighetsutveckling 
AB 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Öckerö Fastighetsutveckling AB  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.  
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun planera, exploatera och 
utveckla byggrätter i syfte att uppföra bostäder och lokaler samt att förvärva, äga, förvalta, 
förhyra och försälja fastigheter och kollektiva anordningar med därtill hörande verksamhet. 
Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som 
har anknytning till fastighetssektorn. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostads- och lokalförsörjningen i Öckerö kommun. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.  
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§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.   
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Samtliga styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun. 
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en 
suppleant.  
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisorer.  
 
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden 
av pågående mandatperiod. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska genom brev med posten i de fall 
som föreskrivs enligt Aktiebolagslagens 7 kap 23 §.  
 
§ 12 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.  
  
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;  
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a. fastställande av resultat- och balansräkning  

Kommenterad [SF1]: Ny punkt 
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige 
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige. 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp X antal 

prisbasbelopp per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av X 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 

 
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att 
företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§. 
 
§17 Närvarorätt vid årsstämman   
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid årsstämman. 
 
§ 18 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 
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Bolagsordning för Öckerö Rederi AB 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Öckerö Rederi AB  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.  
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun äga fartyg med 
inriktningen att tillgodose Öckerö gymnasieskolas behov av fartyg, samt att äga, hyra in och 
hyra ut fartyg till passagerartrafik samt att även i övrigt vid behov bedriva erforderlig 
rederiverksamhet.   
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av den kommunala likställighets- 
och lokaliseringsprincipen främja gymnasieskolans behov av fartyg samt behovet av 
fartygstransporter till och från samt mellan kommunens öar.   
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.  
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Samtliga ledamöter i bolagets styrelse ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun. 
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en 
suppleant.  
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisorer.  
 
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden 
av pågående mandatperiod. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska genom brev med posten i de fall 
som föreskrivs enligt Aktiebolagslagens 7 kap 23 §.  
 
§ 12 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;  
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant; 
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige; 
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige; 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
14. Avslutande av stämman  

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Köp eller försäljning eller inhyrning av fartyg överstigande ett belopp x antal 

prisbasbelopp per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av x 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att 
företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§. 
 
§17 Närvarorätt vid årsstämman   
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid årsstämman. 
 
§ 18 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 
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Bolagsordning för Öckerö Bostads AB 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Öckerö Bostads AB  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.  
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostads aktiebolag. 
 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhyra, bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter avseende bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler i 
de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet 
eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.  
 
Bolagets verksamhet kan även omfatta andra upplåtelseformer såsom bostadsrätt. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Öckerö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt med ett socialt ansvar.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
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§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 60 000.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Samtliga ledamöter i bolagets styrelse ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.  
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en 
suppleant.  
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisor.  
 
Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av 
pågående mandatperiod. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post  till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de 
fall som föreskrivs enligt Aktiebolagslagen 7 kap 23§. 
 
§ 12 Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.  
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§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  
 

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av sekreterare och en eller två justerare;  
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant; 
11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige. 
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av 

kommunfullmäktige. 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp x antal 

prisbasbelopp per affärstillfälle. 
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• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av x 
prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 

 
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s 
rätt att företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§. 
 
§ 17 Närvarorätt vid årsstämman   
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid årsstämman. 
 
§ 18 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
  
§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 

 



 
 
 

 

 
 
Förslag till Ägardirektiv för Öckerö kom-
muns helägda aktiebolag 
Gemensamt ägardirektiv samt för respektive bolag 
särskilda ägardirektiv 
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Gemensamt ägardirektiv för Öckerö kommuns 
helägda aktiebolag 
 

1. Bakgrund 
 
1.1 Syftet med ägardirektivet är att:  
Klargöra Öckerö kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i aktiebolags-
form. 
 
Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess-
helägda aktiebolag, som för kommunstyrelsen i dess roll som utförare av kommunens upp-
sikt över bolagen, som inom kommunen i sin helhet inklusive dess helägda aktiebolag. 
 
Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunen 
som helhet. 
 
1.2 Föremål och ändamål för bolagens verksamhet 
Av bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet. 
 

2. Inledande bestämmelser 
 
2.1 Öckerö kommuns helägda aktiebolag 
Som helägda bolag avses de aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga 
aktier. I Öckerö kommun avses bolagen: 
 

• Öckerö Fastighets AB  
• Öckerö Fastighetsutveckling AB 
• Öckerö Fastighetsservice AB 
• Öckerö Bostads AB 
• Öckerö Rederi AB 

 
2.2 Gemensamt ägardirektiv 
Detta gemensamma ägardirektiv gäller för kommunens samtliga helägda bolag om inte an-
nat sägs.  
 
2.3 Särskilda ägardirektiv 
För Öckerö kommuns helägda bolag finns även särskilt upprättade ägardirektiv enligt bilagor 
till detta gemensamma ägardirektiv. 
 

• Öckerö Fastighets AB, Bilaga 1 
• Öckerö Fastighetsutveckling AB, Bilaga 2 
• Öckerö Fastighetsservice AB, Bilaga 3 
• Öckerö Bostads AB, Bilaga 4 
• Öckerö Rederi AB, Bilaga 5 

 
2.4 Organisation 
Bolagen är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kom-
munfullmäktige. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt.   
 

Kommenterad [SF1]: Observera: Kommunens motiv att bedriva 
vissa delar av verksamheten i Aktiebolag framgår inte av ägardirekti-
ven. Detta behöver förtydligas. Fråga för ägaren (politiken) att be-
svara.  

Kommenterad [SF2]: Stordriftsfördelar, samverkan, gemen-
samma tjänster. Detta är ett av syftena enligt ägardirektivet. Det 
finns alltså förutsättningar för att i ägardirektivet ange närmare hur 
ett sådant samarbete ska se ut. Se punkt 2.6 om ”bolagens verksam-
het”.  

Kommenterad [SF3]: Definitionen av koncern skiljer sig något 
mellan Aktiebolagslagen (ABL) och Årsredovisningslagen (ÅRL). Enligt 
ABL klassas kommunens organisation som helhet, inklusive de kom-
munala bolagen, inte som en koncern (ABL 1:11). En koncern enligt 
ABL är en grupp aktiebolag. Öckerö kommun är  ägare till två aktie-
bolag, varav ett av dessa i sin tur äger dotterbolag. Kommunen är 
inte en del i en aktiebolagskoncern eftersom kommunen inte är ett 
aktiebolag. Istället är kommunen ”enbart” ägare.  
 
Eftersom ägardirektiven främst är ett regelverk utifrån ett ansvars-
perspektiv och inte utifrån ett bokföringsperspektiv utgår dessa från 
ABL:s definition om koncern som huvudregel.  
 
Istället för att använda begreppet ”kommunkoncern” för att tala om 
kommunen som helhet, inklusive dess bolag, används i de flesta fall 
endast ”kommunen” 
 
Koncernbegreppet kan dock komma att användas avseende Öckerö 
fastighets AB och dess helägda dotterbolag, då ABL:s definition av 
koncern här uppfylls. 
 
De punkter som handlar om redovisning har istället utgått från ÅRL:s 
definition av koncern (ÅRL 1:4), varför begreppet kommunkoncern 
används i 3 kap. 10-11 §§ nedan. 

Kommenterad [SF4]: Kommunallagen 10 kap 2 §  

Kommenterad [SF5]: Det behöver framgå vad denna uppsikt in-
nebär. I ägardirektiven nedan framgår vad bolagen har för skyldighet 
gentemot kommunen, men KS bör för egen skull också reglera hur 
de ska utöva sin uppsikt. Utöver vad som framgår nedan bör bolags-
policyn uppdateras och KS anta riktlinjer för hur de ska bedriva sin 
uppsiktsplikt.  
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2.5 Reglering av bolagens verksamhet 
Förutom genom lag eller författning regleras bolagens verksamheter och förhållande till 
kommunen genom: 

- Bolagspolicy för Öckerö kommun 
- Bolagsordning 
- Ägardirektiv 
- Årliga uppdrag 
- Avtal 
- Kommunövergripande styrdokument 

 
2.6 Bolagens verksamhet 
Bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet 
i respektive bolags bolagsordning. Bolagen är skyldiga att utföra de uppgifter som bolagen 
tilldelas av sin ägare.  
 
Bolagen ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa kostnadsef-
fektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser används på bästa 
sätt. Bolagen ska aktivt agera för att gagna kommunen som helhet.   
 
2.7 Tillsättande av verkställande direktör 
I Öckerö Fastighets AB 
Styrelsen i Öckerö Fastighets AB ska utse en verkställande direktör och en vice verkställande 
direktör. Som verkställande direktör ska styrelsen utse kommundirektören om inte annat 
beslutas av kommunen.  
 
Styrelsen i Öckerö Fastighets AB ska även besluta om den vice verkställande direktörens ent-
ledigande. Styrelsen i Öckerö Fastighets AB ska också fastställa lön och övriga förmåner för 
verkställande direktören och för vice verkställande direktör efter samråd med kommunens 
personalenhet.  
 
I övriga helägda bolag 
Styrelsen i övriga helägda bolag ska utse en verkställande direktör. Respektive styrelse får 
även besluta om den verkställande direktörens entledigande.  
 
För samtliga helägda bolag gemensamma bestämmelser 
Respektive styrelse ska fastställa lön och övriga förmåner för verkställande direktören efter 
samråd med kommunens personalenhet och efter samråd med ägaren. Om bolaget är ett 
dotterbolag i en koncern ska samråd ske med moderbolagets styrelse och verkställande di-
rektör.  
 
2.8 Ledning   
Verkställande direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör, i respektive bo-
lag ska ingå i en samverkansgrupp under ledning av kommundirektören. Gruppens syfte är 
samverkan i de frågeställningar som berör kommunen som helhet inklusive dess bolag och 
för att uppnå samarbeten som gagnar kommunen som helhet.  
 
2.9 Uppföljning, ekonomi 
Styrelsen ska fortlöpande följa upp och kontrollera bolagens finansieringsförhållande, likvi-
ditet, riskbedömningar och andra ekonomiska förhållanden samt vid behov lämna rapport 
om dessa förhållanden till kommunstyrelsen. 
 
 

Kommenterad [SF6]: NY punkt. I av KF antagen policy för styr-
ning och ledning anges att bolagen omfattas av dessa kommunöver-
gripande styrdokument. Det är viktigt att uppmärksamma bolagen 
på denna ordning. Därför anges dessa kommunövergripande styrdo-
kument som en reglering av bolagens verksamhet som bolagen be-
höver känna till och förhålla sig till. Kommunen behöver uppmärk-
samma att beslut om samtliga sådana dokument ALLTID ska expe-
dieras till bolagen. Dessutom ska bolagen remitteras/få möjlighet att 
yttra sig innan sådana antas.  

Kommenterad [SF7]: Detta framgår av kommunens budgetdi-
rektiv. Förtydligar det tredje syftet (punkt 1.1 ovan) med ägardirekti-
vet.  

Kommenterad [SF8]: Ny: efter politiskt önskemål 

Kommenterad [SF9]: Kommunen saknar riktlinje för lön till VD. 
Frågan om ersättning får istället hanteras från fall till fall i samråd 
med personalenheten.  

Kommenterad [SF10]: Ny: Punkten innebär ett nytt forum för 
samverkan mellan samtliga bolags VD, Vice VD och kommundirektö-
ren. Punkten hänger ihop med p. 1.1 3 st. och p. 2.6(?) om bolagens 
verksamhet. För att uppnå detta krävs en nyetablering av en sam-
verkansgrupp där kommundirektören ingår. Gruppen innebär en in-
syn i bolagen för kommundirektören, och en tydlig väg för hur sam-
arbeten i kommunen som helhet ska arbetas fram. (Forum för syner-
gieffekter och insyn).  
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3. Gemensamma regler för kommunens helägda bolag 
 
§ 1 Bolagen som en del av den kommunala organisationen 
Bolagen ägs av Öckerö kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet. Bolagen ska 
i sin verksamhet beakta detta. Bolagens verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, 
av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolags-
stämma. 
  
§ 2 Kommunens direktivrätt 
Bolagens styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunfullmäktige eller kom-
munstyrelsen utfärdade direktiv, inklusive kommunövergripande styrdokument, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag 
eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen 
eller strider mot respektive bolags intresse.  
 
Detta ägardirektiv med de särskilda ägardirektiven för respektive bolag är ett komplement 
till bolagsordningarna för respektive bolag. 
 
§ 3 Kommunens ledningsfunktion 
Bolagens verksamheter står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunsty-
relsen.  
 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad 
som framgår i kommunallagen och vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolagen och dess verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den in-
formation om verksamheterna som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagens styrelser. 
 
Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida bolagens verksamheter varit förenliga med de kommunala ändamålen och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
§ 4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren 
får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
 
§ 5. Verksamhetsföremål 
Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag. Bola-
gen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolagen får inte 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 
§ 6. Ändamål med bolagens verksamhet 
Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av tillämpliga kom-
munalrättsliga principer tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de verk-
samheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag. 
 
De kommunalrättsliga principerna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så 
länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag till-
skjutna kapitalet. 
 

Kommenterad [SF11]: Förtydligar KS behörighet att utfärda di-
rektiv för bolagen.  

Kommenterad [SF12]: Viktigt att förtydliga vilka direktiv som 
avses. Här har förtydligats att bolagen även har att följa kommunö-
vergripande styrdokument. Detta i enlighet med policy för ledning 
och styrning. Återkopplar till kommentaren till punkt 2.5 ovan. 

Kommenterad [SF13]: Viktigt att översyn görs av kommunsty-
relsens reglemente. 
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§ 7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksam-
heten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Av bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman i respektive 
bolag. I dessa fall föregås beslut på stämman alltid av fullmäktigebeslut. En fråga som faller 
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställ-
ningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska 
bolaget samråda med kommunstyrelsen. 
 
Beslut som kräver fullmäktiges ställningstagande är bland annat: 
 

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
 
Om ärende är så brådskande och det inte finns tid för samråd med kommunstyrelsen ska 
rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren. 
 
§ 8. Ekonomi 
Styrelsen och verkställande direktör i bolagen ska arbeta mot de verksamhetsmål och finan-
siella mål som anges i kommunfullmäktiges årliga beslut om budget för kommunens verk-
samhet. 
 
För bolagen gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för kom-
munens verksamhet. 
 
§ 9. Budget och verksamhetsplan 
Bolagen ska årligen fastställa affärs-/verksamhetsplan för de närmaste fem räkenskapsåren 
och budget för nästkommande räkenskapsår som närmare beskriver: 
 

A. Affärs- och verksamhetsidé 
B. Affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 
C. Konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 
D. Mål och budget 
E. Val av huvudstrategier 

 
Fastställd affärs-/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen under första kvar-
talet årligen enligt de tidplaner kommunen fastställer. I de fall uppgifter omfattas av sekre-
tess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att 
denna upprätthålls. 
 
Med ovanstående affärs-/verksamhetsplan som grund ska konkreta handlingsplaner för re-
spektive bolag upprättas på rullande 5-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det 
närmaste verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och 
budget ska årligen delges kommunstyrelsen enligt kommunens tidplan. 
 
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättandet av kommunens budget. 
 
§ 10. Informationsskyldighet och ägardialog 
Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 
 
Det åligger bolagen att till kommunstyrelsen snarast översända: 
 

A. Protokoll från bolagsstämman 

Kommenterad [SF14]: Här anges exempel på när bolaget ska 
lyfta avgörande till KF. Finns fler exempel som behöver tas upp här? 
Exempelvis frågan om nylån/option/beloppsbegränsningar etc? 

Kommenterad [SF15]: Avstämd med ekonomichef och control-
ler. Begreppen anpassade till lokala styrdokument.  

Kommenterad [SF16]: Ändras från 3 år till 5 år då kommunens 
budgetprocess har uppdaterats och avviker från KL 

Kommenterad [SF17]: Finns önskemål om att koppla samman 
dessa rapporteringar med övriga verksamheters rapporteringar till 
kommunstyrelsen inför kommunens strategidagar och därigenom 
koppla ihop bolagens rapportering med kommunens styr- och bud-
getprocess? Bör det i så fall förtydligas? 
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B. Protokoll från styrelsesammanträden 
C. Bolagets årsredovisning 
D. Revisionsberättelse 
E. Lekmannarevisorns granskningsrapport 
F. Underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning lämnas enligt 

kommunens tidplan 
 
Respektive bolag ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 
31/3, 31/8 och 31/12 eller vid annan tidpunkt på anmodan av kommunen. Bolagen ska därvid 
uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka 
på bolagets verksamhet. Rapport med balansräkning ska lämnas enligt kommunens tidplan. 
 
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att bo-
laget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. Av översänt 
material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. I de fall uppgifter omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att denna upp-
rätthålls. 
 
Respektive styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolagen ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst två gånger per år (ägardialog). 
 
§ 11. Kommunal koncernredovisning 
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning enligt kommunens gällande tidplaner. 
 
§ 12. Förvaltningsberättelsens innehåll 
Respektive bolags styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen, utöver 
vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bak-
grund av det i bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramar. 
 
Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lek-
mannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
och 9 §§ kommunallagen. 
 
§ 13. Granskningsrapport 
Det åligger lekmannarevisorerna i respektive bolag att årligen i sin granskningsrapport sär-
skilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i ägardirektiven, liksom de kommunala befogenheter som ut-
gör ramen för verksamheten. 
 
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister 
i de avseenden som omnämns i första stycket. 
 
§ 14. Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen för respektive bolag har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer 
och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. 
 
Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas genom skriftligt instruktion för verkställande 
direktören. 
 
Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna 
erfarenheter. 
 

Kommenterad [SF18]: Begreppet koncernredovisning hör i 
detta sammanhang ihop med definitionen i årsredovisningslagen 1:4 
och i lag om kommunal redovisning 2:6 

Kommenterad [SF19]: Begreppet koncernredovisning hör i 
detta sammanhang ihop med definitionen i årsredovisningslagen 1:4 
lag om kommunal redovisning 2:6 
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I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom respektive bolags före-
kommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av respektive bolags verk-
samhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande di-
rektörens kompetens. 
 
Genom instruktionen ska, utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt, verkställande direk-
tören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 
 
§ 15. Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen i respektive bolag ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 
 
§ 16. Information till kommunfullmäktiges partigrupper 
Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken 
äger rätt att närvara på respektive bolags bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att 
ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bo-
lagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda 
styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot 
annan än kommunen. 
 
Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 
 
§ 17. Bolagsstämmor  
Respektive bolag ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma/bolags-
stämma. 
 
Bolagens ägare Öckerö kommun representeras på respektive årsstämma/bolagsstämma av 
ett ombud, utsett av kommunfullmäktige.  
 
§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet som anges i tryckfrihetsförordningen och i of-
fentlighets- och sekretesslagen. 
 
Vid utlämnande av allmän handling ska respektive bolag tillämpa den för Öckerö kommun 
vid var tid gällande taxa. 
 
Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. 
 
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse. 
 
§ 19. Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente ska tillämpas av kommunens bolag. Arkivmyndighet är 
kommunstyrelsen i Öckerö kommun. 
 
§ 20. Planering för extraordinär händelse 
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Öckerö kommun vid extraordinära 
händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen om-
fattar alla verksamheter inom kommunen. Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kom-
munens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av kris-
ledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta 
en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till 
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att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet. 
 
§ 21. Kommunala styrdokument, riktlinjer och policyer 
Bolagen ska i sina verksamheter tillämpa de kommunövergripande styrdokument, plane-
ringsunderlag, ekonomiska underlag, riktlinjer och policyer som gäller för den kommunala 
verksamheten i Öckerö kommun. Inför antagande av kommunövergripande styrdokument 
ska bolagen ha samma möjlighet att yttra sig som övriga nämnder och styrelser. 
  

Kommenterad [SF20]: Detta innebär att bolagen måste ges 
möjlighet att yttra sig inför antagande av samtliga kommunövergri-
pande styrdokument. Detta kan ske genom att arbetet med översyn 
av styrdokumenten alltid ska remitteras till bolagen. Paragrafen har 
förtydligats med att endast avse kommunövergripande styrdoku-
ment, eftersom dessa, enligt policy för styrning och ledning, ska om-
fatta bolagen. Ovan i ägardirektiven p. 2.5  framgår också att de 
kommunövergripande styrdokumenten ska reglera bolagens verk-
samhet. 
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Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hets AB 
 

1. Syftet med särskilt ägardirektiv 
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastighets AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Verksamhetsföremål 
Bolaget är ett av Öckerö kommun helägt aktiebolag.  
 
Föremålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att som kommunalägt 
företag inom Öckerö kommun äga, förvalta, förhyra, uppföra, förvärva och försälja fastig-
heter, eller tomträtter med lokaler för kommunal verksamhet, affärs-, kontors- och industri-
verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och an-
delar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn. 
 
Bolaget är också ett kommunalt nätbolag för fibernät och har som föremål för sin verksamhet 
att för kommunens räkning att inom Öckerö kommun bygga ut, äga, driva, upplåta och för-
valta kommunens fibernät. 
 
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får 
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 

3. Ändamål med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala likställig-
hets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av lokaler, fibernät och i fö-
rekommande fall kommunens behov av energianläggningar för värme- och elproduktion. 
 
Bolaget ska: 

• Bygga och förvalta ändamålsenliga, energieffektiva lokaler som är anpassade till olika 
kundgruppers behov. 

• Medverka till att Öckerö kommun uppnår optimal kommunalekonomisk kostnadsef-
fektivitet på kort såväl som lång sikt avseende. verksamhetslokaler. 

• Främja utbyggnad och användning av fibernät inom Öckerö kommun. 
 

Vid uthyrning av lokaler till andra än kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hy-
ressättning ske enligt affärsmässiga principer. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksam-
het. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

4. Ekonomi 
Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv 
så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt minimera bolagets och 
därmed kommunens risktagande.  
 
Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för 
bolaget följs upp årligen.  
 

5. Finansiella mål 
• Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst xx % av bola-

gets totala kapital. 

Kommenterad [SF21]: Vad vill ägaren att den ekonomiska 
ägarstyrningen ska innebära för bolagen? Vilken typ av rapportering 
behövs och vilka ekonomiska/finansiella mål ska bolaget ha? 
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• Bolagets soliditet ska öka med xx procentenheter per år. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska årligen redovisa: 
 

• Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
andra kommunala bolag med motsvarande verksamhet (direktavkastning (på bola-
gets totala kapital). 

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med andra kommunala 
bolag med motsvarande verksamhet. 
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Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hetsutveckling AB  
  

1. Syftet med särskilt ägardirektiv 
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastighetsutvecklings är att utveckla och tyd-
liggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Verksamhetsföremål 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Öckerö Fastighets AB (556495-9665) och är således ett 
av Öckerö kommun indirekt helägt aktiebolag. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun planera, exploatera och 
utveckla byggrätter i syfte att uppföra bostäder och lokaler samt att äga, förvalta, förhyra och 
försälja fastigheter och kollektiva anordningar med därtill hörande verksamhet. 
Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag 
som har anknytning till fastighetssektorn. 
 
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får 
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 

3. Ändamål 
Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-
princip främja bostads- och lokalförsörjningen i Öckerö kommun. Verksamheten ska bedri-
vas enligt affärsmässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

4. Ekonomi 
Bolaget ska långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med 
liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer. Detta för att säkerställa en långsiktigt sund 
ekonomi samt att verksamheten bedrivs affärsmässigt.  
 
Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för 
bolaget följs upp årligen. 

 
5. Finansiella mål: 

 
• Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst xx % av bola-

gets totala kapital. 
• Bolagets soliditet ska öka med xx procentenheter per år 

 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var 
tredje år, redovisa: 
 

• Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
liknande bolag (direktavkastning = driftsnetto/marknadsvärdet på fastigheterna). 

• Totalavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
liknande bolag (totalavkastning = (driftsnetto + värdeförändring på fastighet-
erna)/marknadsvärdet på fastigheterna) 

Kommenterad [SF22]: Vad vill ägaren att den ekonomiska 
ägarstyrningen ska innebära för bolagen? Vilken typ av rapportering 
behövs och vilka ekonomiska/finansiella mål ska bolaget ha? 
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• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag. 
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Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hetsservice AB  

  
1. Syftet med särskilt ägardirektiv 

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastighetsservice AB är att utveckla och tyd-
liggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Verksamhetsföremål 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Öckerö Fastighets AB (556495-9665) och är således ett 
av Öckerö kommun indirekt helägt aktiebolag.  
 
Bolaget, som är ett renodlat ägarbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö 
kommun äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, 
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn. 
 
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får 
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 

3. Ändamål 
Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-
princip främja bostadsförsörjningen i Öckerö kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

4. Ekonomi 
Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv 
så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt minimera bolagets och 
därmed kommunens risktagande.  
 
Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för 
bolaget följs upp årligen. 

 
5.  Finansiella mål: 
• Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst xx % av bola-

gets totala kapital. 
• Bolagets soliditet ska öka med xx procentenheter per år 

 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska varje år redovisa: 

• Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
liknande bolag med liknande verksamhet (direktavkastning (på bolagets totala kapi-
tal). 

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag. 
  

Kommenterad [SF23]: Ägaren/Bolaget behöver förtydliga än-
damålet med bolagets verksamhet. Eftersom detta bolag är ett hol-
dingbolag borde dess enda verksamhet vara att förvalta aktier/äga 
bolag som handhar kommunala bostäder 

Kommenterad [SF24]: Det är viktigt att poängtera att bolaget 
kan äga aktier i bostadsbolag.  

Kommenterad [SF25]: Bör det stå allmännyttigt bostadsaktie-
bolag istället? 

Kommenterad [SF26]: Vad vill ägaren att den ekonomiska 
ägarstyrningen ska innebära för bolagen? Vilken typ av rapportering 
behövs och vilka ekonomiska/finansiella mål ska bolaget ha? 
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Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Bo-
stads AB  

 
1. Syftet med särskilt ägardirektiv 

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Öckerö Bostads AB är att utveckla och tydliggöra äga-
ridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Verksamhetsföremål 
Bolaget ingår i en bolagskoncern under moderbolaget Öckerö Fastighets AB (556495-9665) 
och är ett helägt dotterbolag till Öckerö Fastighetsservice AB (556943-5018). Således är bo-
laget ett av Öckerö kommun indirekt helägt aktiebolag. 

 
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om all-
männyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska som sådant: 
 

• Ha till föremål för sin verksamhet att hyra ut lägenheter och lokaler, försälja fastig-
heter samt bostadsrätter, förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomt-
rätter med bostäder, affärslägenheter samt gemensamhetsanläggningar. 

• Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i 
bolag som har anknytning till fastighetssektorn. 

 
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får 
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 

3. Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolaget har till huvudsakligt syfte och ändamål med sin verksamhet att, med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommuninvånarna i Öckerö kommuns behov 
av bostäder. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt ansvar.  
Bolaget ska: 
 

• Främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
• Bedriva en verksamhet som har en social och allmännyttig roll i kommunen. 
• Erbjuda bolagets hyresgäster möjlighet till boendeinflytande i bolaget. 
• Medverka till att utveckla Öckerö kommun som attraktiv bostads- och näringslivsort. 
• Främja integration och social sammanhållning genom att i sitt bostadsbestånd bidra 

till en god social gemenskap och mångfald. 
• Skapa trygga och hållbara boendemiljöer. 
• Verka för att bostadsbeståndet i Öckerö kommun består av lägenheter i blandade 

upplåtelseformer. I detta uppdrag ska bolaget särskilt värna och utveckla hyresrät-
tens ställning. Samtidigt kan bolaget genomföra kombinationsprojekt som innehåller 
både radhus, bostadsrätter och hyresrätter om ett sådant projekt innebär att ekono-
miskt utrymme skapas för nyproduktion av hyresrätter. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

4. Ekonomi 
Bolaget ska långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med 
liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer. Detta för att säkerställa en långsiktigt sund 
ekonomi samt att verksamheten bedrivs affärsmässigt.  
 

Kommenterad [SF27]: Vad vill ägaren att den ekonomiska 
ägarstyrningen ska innebära för bolagen? Vilken typ av rapportering 
behövs och vilka ekonomiska/finansiella mål ska bolaget ha? 
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Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för 
bolaget följs upp årligen. 

 
5. Finansiella mål: 

 
• Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst xx % av bo-

lagets totala kapital. 
• Bolagets soliditet ska öka med xx procentenheter per år 

 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var 
tredje år, redovisa: 
 

• Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
liknande bolag (direktavkastning = driftsnetto/marknadsvärdet på fastigheterna). 

• Totalavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med 
liknande bolag (totalavkastning = (driftsnetto + värdeförändring på fastighet-
erna)/marknadsvärdet på fastigheterna) 

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag. 
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Bilaga 5. Särskilda ägardirektiv för Öckerö Re-
deri AB 
 

1. Syftet med särskilt ägardirektiv 
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Öckerö Rederi AB är att utveckla och tydliggöra ägar-
idén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Verksamhetsföremål 
Bolaget är ett av Öckerö kommun helägt aktiebolag.  
 
Föremålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att som kommunalägt 
företag inom Öckerö kommun äga, hyra in, hyra ut fartyg för att tillgodose gymnasieskolans 
behov av fartyg samt att vid behov bedriva erforderlig rederiverksamhet. 
 
 Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får 
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 

3. Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolaget har som ändamål för sin verksamhet att med tillämpning av likställighets- och loka-
liseringsprincipen tillgodose gymnasieskolans behov av utbildningsfartyg. Bolagets ska 
kunna bedriva passagerartrafik i egen regi eller genom uppdragstagare till och från samt 
mellan öarna i Öckerö kommun. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

4. Ekonomi 
Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv 
så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt minimera bolagets och 
därmed kommunens risktagande.  
 
Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för 
bolaget följs upp årligen. 

 
5. Finansiella mål: 

 
• Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst xx % av bo-

lagets totala kapital. 
• Bolagets soliditet ska öka med xx procentenheter per år 

 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 

Kommenterad [SF28]: Nytt:  

Kommenterad [SF29]: Vad vill ägaren att den ekonomiska 
ägarstyrningen ska innebära för bolagen? Vilken typ av rapportering 
behövs och vilka ekonomiska/finansiella mål ska bolaget ha? 



  

 BOLAGSORDNING 
  

för Öckerö Bostads AB, org. nr 556943-4995 
  

  
 

§ 1 Bolagets firma 
  

Bolagets firma är Öckerö Bostads AB. 
  
§ 2 Styrelsens säte 
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
  
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
  

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin 
verksamhet att inom Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, 
förhyra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter avseende bostäder 
och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan även 
omfatta andra upplåtelseformer såsom bostadsrätt, ägarlägenheter och 
småhus.  

  
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Öckerö kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  
 

  
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att 
ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. 

  
§ 6 Aktiekapitalet 
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 
kronor. 

  
 
§ 7 

 
Antal aktier  

  
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000. 

  



  

 
§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 

§ 9 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annat än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 
 

§ 10 Revisor  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en 
auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant  eller ett registrerat 
revisionsbolag.  
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

  
§ 11 Lekmannarevisorer 
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommun-
fullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer. 

  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
 
 
 
§13 

 
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom 
ägda aktier utan begränsning i röstetalet.  

  



  

 
§ 14 Ärenden på årsstämma  
  

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 
 
2. Val av ordförande vid stämman; 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 
4. Godkännande av dagordning; 
 
5. Val av två justeringspersoner; 
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport 

 8. Beslut om: 
 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen,  
 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannareviso-

rerna; 
 
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som enligt § 8 

förrättats av kommunfullmäktige; 
 
11. Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av 

kommunfullmäktige; 
 
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
   



  

 
§ 15 
 
 
 
 
 
 
§ 16 

Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.  
 
Räkenskapsår  

  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  
§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäk-
tige i Öckerö kommun. 

   
 
 
 



  

 BOLAGSORDNING  
  

för Öckerö Fastighets AB, org. nr 556495-9665 
  

  
 

§ 1 Bolagets firma 
  

Bolagets firma är Öckerö Fastighets AB. 
  
§ 2 Styrelsens säte 
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
  
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
  

Bolaget, som är ett kommunalt fastighetsbolag, har till föremål för sin 
verksamhet att inom Öckerö kommun förvärva, avyttra, äga, uthyra, förhyra, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter avseende, affärs-, kontors- 
och industriverksamhet och därtill hörande kollektiva anordningar. 

  
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Öckerö 
kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö 
kommun.  

  
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. 

  
§ 6 Aktiekapitalet 
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 
kronor. 

  
§ 7 Antal aktier 
  

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000. 
 
 
 

  



§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter . 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annat än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening.  
 

§ 10 Revisor  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en 
auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant eller ett registrerat 
revisionsbolag.  
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

  
§ 11 Lekmannarevisorer 
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommun-
fullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer. 

  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
  

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

  
§ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda 
aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 14 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 

 
2. Val av ordförande vid stämman; 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 
4. Godkännande av dagordning; 
 
5. Val av en eller två justeringspersoner; 

 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi-

sorernas granskningsrapport samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
 

 8. Beslut om: 
 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannareviso-

rerna; 
 

10. Anmälan av val av styrelseledamöter som enligt § 8 förrättats av 
kommunfullmäktige; 

 
11. Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av 

kommunfullmäktige; 
 
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
   
§ 15 
 
 
 
 
 

Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.  



 
§ 16 

 
Räkenskapsår  

  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  
§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäk-
tige i Öckerö kommun. 

 



  

 BOLAGSORDNING 
  

för Öckerö Fastighetsservice AB, org. nr 556943-5018 
  

  
 

§ 1 Bolagets firma 
  

Bolagets firma är Öckerö Fastighetsservice AB. 
  
§ 2 Styrelsens säte 
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
  
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
  

Bolaget, som är ett renodlat ägarbolag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Öckerö kommun äga och förvalta fast och lös egendom.  

  
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip samt främja bostadsförsörjningen i 
Öckerö kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla 
Öckerö kommun.  

  
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att 
ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. 

  
§ 6 Aktiekapitalet 
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 
kronor. 

  
§ 7 Antal aktier  
  

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000. 
  
§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  



  

 

§ 9 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annat än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 

  
§ 10 Revisor  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en 
auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant eller ett registrerat 
revisionsbolag.  
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

  
§ 11 Lekmannarevisorer 
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommun-
fullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer. 

  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
 
 
 
§13 

 
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom 
ägda aktier utan begränsning i röstetalet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

  
§ 14 Ärenden på årsstämma  
  

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 
 
2. Val av ordförande vid stämman; 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 
4. Godkännande av dagordning; 
 
5. Val av två justeringspersoner; 
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

 8. Beslut om: 
 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen  
 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannareviso-

rerna; 
 
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som enligt § 8 

förrättats av kommunfullmäktige; 
 
11. Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av 

kommunfullmäktige; 
 
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

   



  

§ 15 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 

Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund 
av författningsreglerad sekretess.  
 
 
Räkenskapsår  

  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  
§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäk-
tige i Öckerö kommun. 

   
 
 
 



  

 BOLAGSORDNING 
  

för Öckerö Fastighetsutveckling AB, org. nr 556871-8760 
  

  
 

§ 1 Bolagets firma 
  

Bolagets firma är Öckerö Fastighetsutveckling AB. 
  
§ 2 Styrelsens säte 
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
  
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun 
planera och utveckla byggrätter i syfte att uppföra bostäder och lokaler 
samt att äga, förvalta, förhyra och försälja fastigheter och kollektiva 
anordningar jämte därmed förenlig verksamhet  

  
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip samt främja bostads- och 
lokalförsörjningen i Öckerö kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla Öckerö kommun.  

  
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att 
ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. 

  
§ 6 Aktiekapitalet 
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000  
kronor. 

  
§ 7 Antal aktier  
  

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
 
 
 
 
 

  



  

§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från 
den bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 

§ 9 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annat än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 

  
§ 10 Revisor  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en 
auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant eller ett registrerat 
revisionsbolag.  
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

  
§ 11 Lekmannarevisorer 
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommun-
fullmäktige i Öckerö kommun utse två lekmannarevisorer. 

  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
 
 
 
§13 

 
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom 
ägda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

§ 14 Ärenden på årsstämma  
  

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 
 
2. Val av ordförande vid stämman; 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 
4. Godkännande av dagordning; 
 
5. Val av två justeringspersoner; 
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

 8. Beslut om: 
 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen  
 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannareviso-

rerna; 
 
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som enligt § 8 

förrättats av kommunfullmäktige; 
 
11. Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av 

kommunfullmäktige; 
 
12. Val av revisor och revisorssuppleant; 
 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
   
§ 15 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund 
av författningsreglerad sekretess. 
  
 



  

§ 16 Räkenskapsår  
  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
  
§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäk-
tige i Öckerö kommun. 
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Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12, § 56.    
      
  
Bolagsordning för Öckerö Rederi AB 
 
§ 1. Bolagets firma 
Bolagets firma är Öckerö Rederi AB. 
 
§ 2. Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 3. Verksamhet 
Bolaget skall bedriva uthyrning av fartyg till passagerartrafik, främst med inriktning på att 
tillgodose Öckerö gymnasieskolas behov samt att bedriva övrig rederiverksamhet.  
 
§ 4. Fullmäktiges yttranderätt 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta ställning innan 
beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. 
 
§ 5. Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra 100 000 kronor. 
 
§ 6. Antal aktier 
Antal aktier skall ges ut till ett antal om 1 000 aktier. 
 
§ 7. Styrelse 
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. 
Styrelsen föreslås av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslår 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 8. Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma.  
 
§ 9. Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan ersättare.  
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls det fjärde året 
efter val av revisorer. 
 
§ 10. Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11. Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor 
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före stämman. 
 
§ 12. Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan 
begränsning i röstetalet. 
 
§ 13. Ärende på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Vid årsstämman skall följande ärende tas 
upp till behandling: 
 Val av ordförande vid stämman. 
 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 Val av två justerare. 
 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad. 
 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
Beslut om: 
 Fastställande av resultat- och balansräkningen. 
 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 Fastsällande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 Val av revisor och revisorsersättare i förekommande fall. 
 Information om kommunfullmäktiges ägardirektiv, val av styrelse och lekmannarevisorer.      
 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14. Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 15. Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö      
kommun. 
 



 
ÄGARDIREKTIV FÖR: 
 
ÖCKERÖ BOSTADS AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antaget av kommunfullmäktige i 
Öckerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman den 2013-12-20.  
 
Allmänt 
Bolaget är ett dotterbolag till Öckerö Förvaltnings AB och således underordnat kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom; 
 
a) gällande bolagsordning; 
b) gällande ägardirektiv för verksamheten; 
c) andra av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade direktiv; samt 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
 
Det åligger bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den 
mån de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
 
1 Verksamhet, ändamål och inriktning  
Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen. Bolaget, som är ett dotterbolag till Öckerö 
Förvaltnings AB, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av Öckerö Förvaltnings AB fastlagda mål och inriktningar.  
 
För Öckerö kommun är det väsentligt att kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra kompletterande service.  
För att uppnå detta övergripande syfte ska bolaget:  
 
a. främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda 
bostäder,  
 
b. medverka till att utveckla Öckerö kommun som en attraktiv näringslivs- och boendeort. I detta arbete ska 
bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i markförvärvs- och 
planfrågor samt etableringsfrågor, 
 
c. verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt 
avfallshantering,  
 
d. verka för att anpassa bostadsbestånden till en god standard för IT-kommunikation. 
 
e. på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver 
speciellt stöd för sitt boende 
 
2 Ekonomiska direktiv, verksamhetsplan och budget  
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska direktiv och krav på bolaget, såsom avkastningskrav och 
soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl 
konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid bolagsstämma i bolaget.  
 
Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de 
verksamhetsmål och ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige i Öckerö kommun. 



Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt detta ägardirektiv eller som kommunstyrelsen 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Ekonomiska direktiv:  
 
a. Öckerö Bostads AB och dess verksamhet skall vila på affärsmässiga grunder. Avkastningskraven ska relateras 
till företagets justerade egna kapital som motsvarar vad en privat aktör skulle kräva som avkastning på den 
lokala marknaden i Öckerö kommun.  

 
b. Soliditetsmålet skall från år 2014 ligga inom ett intervall från 10 % upp till 20 % synlig soliditet.  
 
c. Utdelning från Öckerö Bostads AB ska prövas varje år inom de ramar som bestäms av aktiebolagslagen och 
vid var tid gällande regler om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. 
  
d. Öckerö Bostads AB ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen 
ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.  
 
3 Underställningsplikt 
Utöver vad som framgår av bolagsordning ska bolaget låta kommunfullmäktige ta ställning innan bolaget fattar 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
Bland annat följande frågor är av större vikt:  
 
a. åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller 
verksamhetsområde för bolaget,  
 
b. förvärv eller försäljning av egendom överstigande 10 000 000 kr,  
 
c. avveckling av betydande verksamhet.  
 
Vad som kan omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  
 
a. ändring av bolagsordning,  
 
b. ändring av aktiekapital,  
 
c. fusion av företag,  
 
d. bildande eller förvärv av dotterbolag,  
 
e. avyttring av dotterbolagsaktier, samt  
 
f. avyttring av verksamheter.  
 
4 Informations- och rapportskyldighet  
Bolagets verksamhet står under tillsyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och 
tillställas de handlingar som den begär. Kommunstyrelsens tillsynsplikt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar ej handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.  
 
5 Rapportering till kommunstyrelsen  
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen 
snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:  
 
a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,  
 
b. protokoll från bolagsstämma,  



 
c. protokoll från styrelsesammanträde,  
 
d. årsredovisning inkl revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,  
 
e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,  
 
f. delårsrapport.  
  
Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid årsstämman rapportera 
statusen i bolaget och i förekommande fall dess dotterbolag utifrån följande:  
 
a. ekonomisk utveckling,  
 
b. konkurrensläget,  
 
c. prisnivåer,   
 
d. uppföljning av ägardirektiven,  
 
e. uppföljning av miljöarbetet, samt  
 
f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.  
 
6 Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete 
vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen, hur ofta styrelsen ska sammanträda, i vilken 
utsträckning förekommande suppleanter ska delta i styrelsens arbete samt hur kallelse till 
styrelsesammanträden sker. 
 
7 Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen 
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska 
tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 
 
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som 
han eller hon har fattat. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
8 Upphandling 
För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling tillämpas. Därutöver gäller 
att tillämpliga riktlinjer i Öckerö kommuns inköpspolicy ska följas av bolaget. Samordning och samverkan ska 
ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas mellan Öckerö kommun och bolaget. 
 
9 Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 
10 Finanspolicy 
I bolaget skall finnas en av styrelsen antagen finanspolicy som är upprättad inom ramen för av 
kommunfullmäktige fastställd policy. 
 
11 Offentlighet och sekretess 



Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av uppgifter hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och vid var tid gällande offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Det åligger styrelsen att i enlighet med detta regelverk att bevaka skyddet för bolagets 
ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
 
12 Antagande av ägardirektiven  
Ägardirektiv för bolaget ska antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie 
bolagsstämma. Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens och aktiebolagslagens regler.  
Ägardirektivet gäller bolagets verksamhet på längre sikt men kan revideras vid varje årsstämma i den 
utsträckning kommunfullmäktige anser det nödvändigt.  
 

 
 

 



ÄGARDIREKTIV FÖR: 
 
ÖCKERÖ FASTIGHETS AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antaget av kommunfullmäktige i 
Öckerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman den 2013-12-20.  
 
Allmänt 
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom; 
 
a) gällande bolagsordning; 
b) gällande ägardirektiv för verksamheten; 
c) andra av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade direktiv; samt 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
 
Det åligger bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den 
mån de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
 
1  Verksamhet, ändamål och inriktning  
Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte täcks 
av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. Bolaget ska skapa möjligheter för kommunens 
kärnverksamheter att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, förhyra, förädla, avyttra och 
optimera lämpliga fastigheter.  
 
I sin verksamhet ska bolaget särskilt ansvara för att:  
 
a. aktivt söka samordningsfördelar med övrig kommunal verksamhet. Verksamheten ska präglas av en 
helhetssyn för kommunkoncernen,  
 
b. skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, 
energisnålt och miljömässigt,  
 
c. tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov, utöver 
normal planenlig avskrivning, inte uppkommer. För detta ska bolaget årligen internvärdera beståndet samt vart 
tredje år genomföra en desktop värdering via extern part,  
 
d. sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning,  
 
e. utveckla fastighetsinnehavet så att det stämmer överens med, den från kommunen kommunicerade, 
nuvarande och framtida efterfrågan,  
 
f. medverka till att samutnyttjande kan ske av bolagets fastigheter i syfte att använda kommunens resurser 
effektivt och att öka integration mellan olika verksamheter.  
 
Bolaget, som alltid måste utse ombud vid bolagsstämmor i dotterbolagen Öckerö Förvaltnings AB och Öckerö 
Fastighetsutveckling AB, åläggs att i sin tur fastställa de ägardirektiv som enligt kommunens uppfattning ska 
gälla i dotterbolagen Öckerö Förvaltnings AB och Öckerö Fastighetsutveckling AB.  
 
2 Ekonomiska direktiv, verksamhetsplan och budget  
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska direktiv och krav på bolaget, såsom avkastningskrav och 
soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl 



konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid bolagsstämma i bolaget.  
 
Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de 
verksamhetsmål och ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige i Öckerö kommun. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt detta ägardirektiv eller som kommunstyrelsen 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Ekonomiska direktiv:  
 
a. Öckerö Fastighets AB och dess verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder. Avkastningskraven ska 
relateras till företagets justerade egna kapital som motsvarar normal avkastning för kommunägda företag som 
äger och förvaltar samhällsfastigheter. 

 
b. Soliditetsmålet skall i koncernen från år 2014 ligga inom ett intervall från 5 % upp till 15 % synlig soliditet.  
 
c. Utdelning från Öckerö Fastighets AB ska prövas varje år inom de ramar som bestäms av aktiebolagslagen. 
 
d. Årlig effektivisering och rationalisering inom Öckerö Fastighets AB:s verksamhet ska ske i samverkan med 
ägaren i syfte att gynna kommunen som helhet.  
  
e. Öckerö Fastighets AB ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen 
ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.  
 
3 Underställningsplikt  
Utöver vad som framgår av bolagsordning ska bolaget låta kommunfullmäktige ta ställning innan bolaget fattar 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
Bland annat följande frågor är av större vikt:  
 
a. åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller 
verksamhetsområde för bolaget,  
 
b. förvärv eller försäljning av egendom överstigande 10 000 000 kr, 
 
c. avveckling av betydande verksamhet,  
 
Vad som kan omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  
 
a. ändring av bolagsordning,  
 
b. ändring av aktiekapital,  
 
c. fusion av företag,  
 
d. bildande eller förvärv av dotterbolag,  
 
e. avyttring av dotterbolagsaktier, samt  
 
f. avyttring av verksamheter.  
 
 
 
 



4 Informations- och rapportskyldighet  
Bolagets verksamhet står under tillsyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och 
tillställas de handlingar som den begär. Kommunstyrelsens tillsynsplikt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar ej handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.  
 
5 Rapportering till kommunstyrelsen  
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen 
snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:  
 
a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,  
 
b. protokoll från bolagsstämma,  
 
c. protokoll från styrelsesammanträde,  
 
d. årsredovisning inkl revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,  
 
e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,  
 
f. delårsrapport.  
  
Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid årsstämman rapportera  
statusen i bolaget och dess dotterbolag utifrån följande:  
 
a. ekonomisk utveckling,  
 
b. konkurrensläget,  
 
c. prisnivåer,   
 
d. uppföljning av ägardirektiven,  
 
e. uppföljning av miljöarbetet, samt  
 
f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.  
 
6 Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete 
vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen, hur ofta styrelsen ska sammanträda, i vilken 
utsträckning förekommande suppleanter ska delta i styrelsens arbete samt hur kallelse till 
styrelsesammanträden sker. 
 
7 Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen 
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska 
tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 
 
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som 
han eller hon har fattat. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
 



8 Upphandling 
För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling tillämpas. Därutöver gäller 
att tillämpliga riktlinjer i Öckerö kommuns inköpspolicy ska följas av bolaget. Samordning och samverkan ska 
ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas mellan Öckerö kommun och bolaget. 
 
9 Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 
10 Finanspolicy 
I bolaget skall finnas en av styrelsen antagen finanspolicy som är upprättad inom ramen för av 
kommunfullmäktige fastställd policy. 
 
11 Offentlighet och sekretess 
Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av uppgifter hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och vid var tid gällande offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Det åligger styrelsen att i enlighet med detta regelverk att bevaka skyddet för bolagets 
ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
 
12 Antagande av ägardirektiven  
Ägardirektiv för bolaget ska antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma). Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens och aktiebolagslagens 
regler.  
Ägardirektivet gäller bolagets verksamhet på längre sikt men kan revideras vid varje årsstämma i den 
utsträckning kommunfullmäktige anser det nödvändigt.  
Kommunens ombud ska vid årsstämma överlämna de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat ska gälla 
för bolaget. Direktiven kan även överlämnas till bolaget i form av protokollsutdrag eller särskild skrivelse.  



 
ÄGARDIREKTIV FÖR: 
 
Öckerö Fastighetsservice AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighetsservice AB, nedan kallat bolaget, antaget av 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman den 2013-12-20.  
 
Allmänt 
Bolaget är ett dotterbolag till Öckerö Fastighets AB och således underordnat kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom; 
 
a) gällande bolagsordning; 
b) gällande ägardirektiv för verksamheten; 
c) andra av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade direktiv; samt 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
 
Det åligger bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den 
mån de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
 
1 Verksamhet, ändamål och inriktning  
Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen. Bolaget, som är ett dotterbolag till Öckerö 
Fastighets AB, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av Öckerö Fastighets AB fastlagda mål och inriktningar.  
 
För Öckerö kommun är det väsentligt att kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra kompletterande service.  
För att uppnå detta övergripande syfte ska bolaget:  
 
a. främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun,  
 
 
2 Ekonomiska direktiv, verksamhetsplan och budget  
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska direktiv och krav på bolaget, såsom avkastningskrav och 
soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl 
konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid bolagsstämma i bolaget.  
 
Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de 
verksamhetsmål och ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige i Öckerö kommun. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt detta ägardirektiv eller som kommunstyrelsen 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Ekonomiska direktiv:  
 
a. Bolaget och dess verksamhet skall vila på affärsmässiga grunder.  
 
b. Utdelning från Öckerö Fastighetsservice AB ska prövas varje år inom de ramar som bestäms av 
aktiebolagslagen. 
  
 
  



3 Underställningsplikt 
Utöver vad som framgår av bolagsordning ska bolaget låta kommunfullmäktige ta ställning innan bolaget fattar 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
Bland annat följande frågor är av större vikt:  
 
a. åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller 
verksamhetsområde för bolaget,  
 
b. förvärv eller försäljning av egendom överstigande 10 000 000 kr,  
 
c. avveckling av betydande verksamhet.  
 
Vad som kan omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  
 
a. ändring av bolagsordning,  
 
b. ändring av aktiekapital,  
 
c. fusion av företag,  
 
d. bildande eller förvärv av dotterbolag,  
 
e. avyttring av dotterbolagsaktier, samt  
 
f. avyttring av verksamheter.  
 
4 Informations- och rapportskyldighet  
Bolagets verksamhet står under tillsyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och 
tillställas de handlingar som den begär. Kommunstyrelsens tillsynsplikt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar ej handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.  
 
5 Rapportering till kommunstyrelsen  
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen 
snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:  
 
a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,  
 
b. protokoll från bolagsstämma,  
 
c. protokoll från styrelsesammanträde,  
 
d. årsredovisning inkl revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,  
 
e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,  
 
f. delårsrapport.  
  
Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid årsstämman rapportera 
statusen i bolaget och i förekommande fall dess dotterbolag utifrån följande:  
 
a. ekonomisk utveckling,  
 
b. konkurrensläget,  
 
c. prisnivåer,   



 
d. uppföljning av ägardirektiven,  
 
e. uppföljning av miljöarbetet, samt  
 
f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.  
 
6 Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete 
vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen, hur ofta styrelsen ska sammanträda, i vilken 
utsträckning förekommande suppleanter ska delta i styrelsens arbete samt hur kallelse till 
styrelsesammanträden sker. 
 
7 Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen 
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska 
tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 
 
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som 
han eller hon har fattat. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
8 Upphandling 
För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling tillämpas. Därutöver gäller 
att tillämpliga riktlinjer i Öckerö kommuns inköpspolicy ska följas av bolaget. Samordning och samverkan ska 
ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas mellan Öckerö kommun och bolaget. 
 
9 Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 
11 Finanspolicy 
I bolaget skall finnas en av styrelsen antagen finanspolicy som är upprättad inom ramen för av 
kommunfullmäktige fastställd policy. 
 
12 Offentlighet och sekretess 
Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av uppgifter hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och vid var tid gällande offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Det åligger styrelsen att i enlighet med detta regelverk att bevaka skyddet för bolagets 
ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
 
13 Antagande av ägardirektiven  
Ägardirektiv för bolaget ska antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie 
bolagsstämma. Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens och aktiebolagslagens regler.  
Ägardirektivet gäller bolagets verksamhet på längre sikt men kan revideras vid varje årsstämma i den 
utsträckning kommunfullmäktige anser det nödvändigt.  
 

 
 

 



 
ÄGARDIREKTIV FÖR: 
 
Öckerö Fastighetsutveckling AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antaget av kommunfullmäktige i 
Öckerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman den 2013-12-20.  
 
Allmänt 
Bolaget är ett dotterbolag till Öckerö Fastighets AB och således underordnat kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom; 
 
a) gällande bolagsordning; 
b) gällande ägardirektiv för verksamheten; 
c) andra av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade direktiv; samt 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
 
Det åligger bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den 
mån de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
 
1 Verksamhet, ändamål och inriktning  
Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen. Bolaget, som är ett dotterbolag till Öckerö 
Fastighets AB, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av Öckerö Fastighets AB fastlagda mål och inriktningar.  
 
I sin verksamhet ska bolaget särskilt ansvara för att:  
 
a. Bygga och utveckla fastigheter avseende såväl bostäder, lokaler samt kollektiva anläggningar för att främja 
kommunens långsiktiga bostads- och lokalplanering. 
 
b. aktivt söka samordningsfördelar med övrig kommunal verksamhet. Verksamheten ska präglas av en 
helhetssyn för kommunkoncernen,  
 
c. skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning och exploatering av fastigheterna som ska drivas 
kostnadseffektivt, energisnålt och miljömässigt,  
 
d. tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov, utöver 
normal planenlig avskrivning, inte uppkommer. För detta ska bolaget årligen internvärdera beståndet samt vart 
tredje år genomföra en desktopvärdering via extern part,  
 
e. sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning,  
 
f. utveckla fastighetsinnehavet så att det stämmer överens med, den från kommunen kommunicerade, 
nuvarande och framtida efterfrågan,  
 
g. medverka till att samutnyttjande kan ske av bolagets fastigheter i syfte att använda kommunens resurser 
effektivt och att öka integration mellan olika verksamheter.  
 
 
 
 
2 Ekonomiska direktiv, verksamhetsplan och budget 



  
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska direktiv och krav på bolaget, såsom avkastningskrav och 
soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl 
konsoliderat och ha en sådan ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid bolagsstämma i bolaget.  
 
Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de 
verksamhetsmål och ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige i Öckerö kommun. 
Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt detta ägardirektiv eller som kommunstyrelsen 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Ekonomiska direktiv:  
 
a. Soliditetsmålet skall från år 2014 ligga inom ett intervall från 5% upp till 20 % synlig soliditet.  
 
b. Utdelning från Öckerö Fastighetsutveckling AB ska prövas varje år inom de ramar som bestäms av 
aktiebolagslagen. 
  
c. Öckerö Fastighetsutveckling AB ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. 
Nyckeltalen ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.  
 
3 Underställningsplikt  
 
Utöver vad som framgår av bolagsordning ska bolaget låta kommunfullmäktige ta ställning innan bolaget fattar 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
Bland annat följande frågor är av större vikt:  
 
a. åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller 
verksamhetsområde för bolaget,  
 
b. förvärv eller försäljning av egendom överstigande 10 000 000 kr,  
 
c. avveckling av betydande verksamhet.  
 
Vad som kan omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:  
 
a. ändring av bolagsordning,  
 
b. ändring av aktiekapital,  
 
c. fusion av företag,  
 
d. bildande eller förvärv av dotterbolag,  
 
e. avyttring av dotterbolagsaktier, samt  
 
f. avyttring av verksamheter.  
 
4 Informations- och rapportskyldighet  
Bolagets verksamhet står under tillsyn av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och 
tillställas de handlingar som den begär. Kommunstyrelsens tillsynsplikt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar ej handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.  
 
5 Rapportering till kommunstyrelsen  



Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen 
snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:  
 
a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,  
 
b. protokoll från bolagsstämma,  
 
c. protokoll från styrelsesammanträde,  
 
d. årsredovisning inkl revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,  
 
e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,  
 
f. delårsrapport.  
  
Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid årsstämman rapportera 
statusen i bolaget och i förekommande fall dess dotterbolag utifrån följande:  
 
a. ekonomisk utveckling,  
 
b. konkurrensläget,  
 
c. prisnivåer,   
 
d. uppföljning av ägardirektiven,  
 
e. uppföljning av miljöarbetet, samt  
 
f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.  
 
6 Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete 
vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen, hur ofta styrelsen ska sammanträda, i vilken 
utsträckning förekommande suppleanter ska delta i styrelsens arbete samt hur kallelse till 
styrelsesammanträden sker. 
 
7 Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen 
ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska 
tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 
 
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som 
han eller hon har fattat. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
8 Upphandling 
För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling tillämpas. Därutöver gäller 
att tillämpliga riktlinjer i Öckerö kommuns inköpspolicy ska följas av bolaget. Samordning och samverkan ska 
ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas mellan Öckerö kommun och bolaget. 
 
9 Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 



10 Finanspolicy 
I bolaget skall finnas en av styrelsen antagen finanspolicy som är upprättad inom ramen för av 
kommunfullmäktige fastställd policy. 
 
11 Offentlighet och sekretess 
Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av uppgifter hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och vid var tid gällande offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Det åligger styrelsen att i enlighet med detta regelverk att bevaka skyddet för bolagets 
ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
 
12 Antagande av ägardirektiven  
Ägardirektiv för bolaget ska antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie 
bolagsstämma. Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens och aktiebolagslagens regler.  
Ägardirektivet gäller bolagets verksamhet på längre sikt men kan revideras vid varje årsstämma i den 
utsträckning kommunfullmäktige anser det nödvändigt.  
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Handläggare: Rikard Wedham 
Ärende: Riktlinjer för fjärråtkomst 
Diarienummer: KS 96/20 

 

Riktlinjer för fjärråtkomst 
 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för fjärråtkomst antas. 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun saknas det riktlinjer för hur fjärråtkomst till Öckerö kommuns 
datanätverk hanteras för både personal och leverantörer. Detta har skapat en 
oenhetlig lösningsflora som medför säkerhetsproblem, och även brister i support 
och tillgänglighet. 
 
Fjärråtkomst till Öckerö kommuns datanätverk är en vital del för att kunna 
upprätthålla den vision och de policys som är antagna av kommunfullmäktige. 
Medarbetare ska kunna vara flexibla med sin arbetstid och till exempel kunna förena 
föräldraskap med arbetsliv samt möjliggöra att arbeta hemma eller på andra platser. 
Detta bibehåller en hög produktivitet och tillgänglighet utan att alltid ha personal på 
plats vid sina skrivbord. Men, det kräver då en säker åtkomst till nätverket. 
 
För att skapa enhetlighet för fjärråtkomst där säkerhet, funktion och tillgänglighet 
prioriteras har förvaltningen tagit fram riktlinjer för fjärråtkomst. Dessa måste 
antas av kommunstyrelsen, enligt Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument. 
 
 
Beredning 
Riktlinjerna har tagits fram för att möta de krav som ställs på kommunen gällande 
tillgänglighet, säkerhet och flexibilitet. 
De anställdas önskemål, förslag och behov har vägts in tillsammans med säkerhet, 
kostnad och funktion för att skapa riktlinjerna. Även externa parters (till exempel 
leverantörer som utför support och som behöver komma åt enskilda system) behov 
har vägts in i bedömningen. 
Målbilden har varit att skapa en så hög flexibilitet som möjligt utan att tumma på 
säkerheten, och att göra det med högsta kostnadseffektivitet.  
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Det som föreslås är standardiserade branschlösningar som är väl beprövade och 
stabila. De är även lösningar som idag till viss del finns och nyttjas i kommunen men 
goda resultat.  
Föreslagna lösningar är standardiserade för att kunna erhålla drift- och 
supporthjälp av extern part vid behov.  
 
 
Ekonomi 
För att riktlinjerna skall kunna efterlevas krävs mindre investeringar i kommunens 
infrastruktur, dessa investeringar bedöms ligga inom befintlig ram. 
 
Om en privat dator, hemifrån, skall användas för att ansluta mot kommunens 
datanätverk kan det medföra viss kostnader för den enskilde. Detta bedöms dock 
vara varje individs ansvar att lösa. 
 
Att inte införa och följa dessa riktlinjer kan medföra stora säkerhetsrisker (att 
känsliga data blir åtkomliga för obehöriga), som i sin tur genererar stora kostnader 
för kommunen.  
En ostrukturerad hantering av fjärråtkomst ger ökade supportkostnader. 
 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte ha något jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha något barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Enligt Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument ska kommunstyrelsen besluta 
om riktlinjer. Kommunstyrelsen ska därför besluta om antagande av riktlinjer för 
fjärråtkomst. 
 
Bedömning 
Att kunna erbjuda en säker och fungerade fjärråtkomst till Öckerö kommuns 
datanätverk är mer eller mindre en överlevnadsfråga för kommunen.  
Dagens verksamheter ställer högre och högre krav på tillgänglighet och support. 
Verksamhetssystemen är också så komplexa att det nästan uteslutande behövs 
specialisthjälp för att lösa problem. För att möta dessa krav på ett kostnadseffektivt 
sätt måste supportavtal, underleverantörer, konsulter anlitas. När dessa anlitas för 
ett uppdrag eller kontrakt kan inte den kommunala organisationen vara en 
begränsande faktor. Den anlitade funktionen/företaget måste ges möjligheten att 
utföra sitt uppdrag. Exempel: om en verksamhet behöver support dygnet runt, kan 
denna supportfunktion inte vara beroende av kommunens IT-avdelning som endast 
arbetar dagtid. 
  
Dagens (och morgondagens) arbetsplats är inte heller bara på kontoret. För att vara 
en attraktiv arbetsplats som tillgodoser de anställdas behov måste en flexibel 
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hantering vara möjlig. Med en så slimmad organisation som Öckerö kommun har är 
det också viktigt att rätt personer snabbt kan koppla upp sig för att utföra sitt jobb, 
oberoende av var de befinner sig. 
 
Genom att bygga vidare och utveckla befintliga lösningar skapas en mycket 
kostnadseffektiv lösning.  
 
 
Expediering av beslut 
Enheten för digitalisering och kommunikation 
CM 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anders Lundgren 
 
Enhetschef digitalisering och kommunikation 
 
Datum  
 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannje-Brocker 
 
Tf kommundirektör 
 
Datum  
 



 

 
 
 
 

Fjärråtkomst 
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Bakgrund 
Fjärråtkomst till Öckerö kommuns datanätverk är en vital del för att kunna upprätthålla den vision 
och de policys som är antagna av kommunfullmäktige. Medarbetare ska kunna vara flexibla med sin 
arbetstid och till exempel kunna förena föräldraskap med arbetsliv samt möjliggöra att arbeta 
hemma eller på andra platser. Detta bibehåller en hög produktivitet och tillgänglighet utan att alltid 
ha personal på plats vid sina skrivbord, men det kräver då en säker åtkomst till nätverket. 

Det är också viktigt att kommunens leverantörer och övrig supportpersonal kan ansluta till Öckerö 
kommuns datanätverk på ett sådant sätt att de kan upprätthålla sina åtaganden.  

Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att definiera de regler och krav som gäller för extern anslutning till 
Öckerö kommuns nätverk.  

Reglerna och kraven är till för att minimera de risker som finns för att skador ska uppkomma. Med 
skador menas förlust av känsliga eller konfidentiella uppgifter, intellektuell egendom, skador på 
offentlig image, skador på kritiska interna system samt böter eller andra finansiella skulder som kan 
uppstå till följd av dessa förluster.  

Omfattning 
Riktlinjerna gäller för alla anställda i Öckerö kommun, leverantörer eller andra personer som har 
godkänd anledning till att koppla upp sig mot Öckerö kommuns datanätverk. 

En icke anställd person (i Öckerö kommun) eller företag (icke helägt bolag) måste bli godkänns av IT-
rådet innan en fjärranslutning kan färdigställas. 

Undantag ifrån denna anvisning måste godkännas och dokumenteras av IT-rådet. 

Uppkoppling 
Det finns tre olika uppkopplingssätt. Vilket sätt som används är beroende av vilken dator-enhet som 
används och vem som använder den. 

1. Anslutning av en kommunanställd med en kommunadministrerad dator 
2. Anslutning av en kommunanställd med en privatdator 
3. Anslutning av en icke kommunanställd. 

Det innebär en säkerhetsrisk om data lagras på enheter (exempelvis i kopierade filer, 
operativsystemets temp-filer eller i en webbläsare), eftersom dessa data kan bli tillgängliga för en 
antagonist om denne exempelvis stjäl datorn eller via ett digitalt angrepp får tillgång till datorn. 
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Därför är det mycket viktigt att även data som kan delas via fjärranslutning täcks in av Öckerö 
kommuns policy för distribution av data samt att hemlig data inte öppet hanteras via fjärranslutning, 
läs informationssäkerhetspolicyn för mer detaljer. 

 
Anslutning av en kommunanställd med en kommunadministrerad dator 
Anslutning för en kommunanställd till kommunens datanätverk ifrån en kommunadministrerad 
bärbar dator sker via Microsoft direct connect. Anslutningen sker automatiskt i bakgrunden när 
användaren är inloggad och har åtkomst till Internet. Anslutningen är krypterad. 

För mer detaljerad beskrivning av anslutningen se: 
https://onet.ockero.se 
 

Anslutning av en kommunanställd med en privatdator 
En kommunanställd kan koppla upp sin privata dator mot kommunens nätverk om den privata 
datorn uppfyller kommunens säkerhetskrav. Uppkopplingen sker via Citrix, där den anställde får 
tillgång till en virtuell arbetsstation på kommunens nätverk. Anslutningen skall vara isolerad, d.v.s. 
inga data skall kunna överföras mellan den privata datorn och den virtuella. 

Inloggning skall ske med så kallad två-faktors inloggning, det innebär det vanliga lösenordet samt 
ytterligare verifiering med t.ex. BankID. 

Säkerhetskrav på privatdator: 

 Datorn ska använda ett operativsystem som är supporterat av tillverkaren, får ej vara ”end of 
support” eller liknade ifrån tillverkaren. 

 Datorn ska vara uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna. 
 Datorn ska ha ett uppdaterat antivirusskydd. 
 Datorn ska ha ett skärmlås som aktiveras automatiskt efter 10 min vid inaktivitet. 
 Kommunens användarnamn och lösenord får inte sparas lokalt på datorn, eller vara samma 

som den privata datorns. 

För information om beställning och uppsättning se: 
https://onet.ockero.se/  
 

Anslutning av en icke kommunanställd 
En icke kommunanställd ska inte få en generell access till Öckerö kommuns datanätverk utan 
accessen skall vara behovsstyrd till berörda verksamhetssystem. Anslutningen får inte ske direkt in i 
systemet utan måste gå via en proxyserver. Anslutningen skall vara starkt krypterad och två-faktors 
autentisering ska användas.  

Anslutningsformen är beroende av vilket system som anslutningen skall ske mot. Olika system har 
olika möjligheter och förutsättningar.  

https://onet.ockero.se/
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/systemochprogramvarorao/citrixfjarruppkoppling.html
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Kontohanteringen för en icke kommunanställd bör vara restriktiv och anpassad efter vilket 
verksamhetssystem som åtkomst skall ges åt 

Anslutningsmöjligheterna är följande: 

 http/https: används för system som är webbaserade. Anslutande person ges ett personligt 
konto till systemet. 

 RDP: används för att ge systemåtkomst till en dator eller server. Anslutande person ges ett 
personligt konto som bara fungerar lokalt för den anslutna maskinen. 

 Citrix: används för mer generell åtkomst till Öckerö kommun. Anslutande person skall ha ett 
AD-konto med adekvat behörighet. 

 SMB/CIFS: används för att ladda upp eller hämta filer ifrån/till system. Anslutande person 
skall ha ett AD-konto med adekvat behörighet eller lokalt konto på anslutande maskin. 

Det är att föredra att användarnamn och lösenord bara aktiveras vid behov och avaktiveras efter att 
aktiviteten är utförd. Dock skall alla konton max ha en livslängd på 12 månader. Hanteringen av AD-
kontona ska följa kommunens riktlinjer.  

Varje fall av anslutning av en icke kommunanställd ska dokumenteras och godkännas av IT-rådet.  

För information om beställning och uppsättning se: 
https://onet.ockero.se 
 

Referenser 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Wedham 
Ärende: Antagande av riktlinjer för PC-hantering 
Diarienummer: KS 97/20 

 

Riktlinjer för PC-hantering 
 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för PC-hantering antas. 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun finns idag inga riktlinjer för hur PC-datorer skall hanteras. Detta 
medför att IT-beslut fattas av avdelningschefer som ger ökade kostnader för den 
totala IT-hanteringen i kommunen. Det leder även till att utrustning som används i 
verksamheterna har undermålig prestanda, samt även säkerhetsbrister. 
 
För att skapa en effektiv, förutsägbar och kostnadseffektiv hantering av PC har 
enheten för digitalisering och kommunikation tagit fram riktlinjer för hanteringen 
av PC. Riktlinjerna är till för att ge verksamheterna en förutsägbar PC-kostnad, 
ändamålsriktig, säker utrustning samt en mer effektiv och kostnadsbesparande 
övergripande hantering.  
 
 
Beredning 
Datorer, telefoner och skrivare är viktiga arbetsredskap. De möjliggör nästan alla 
arbetsuppgifter inom kommunen. Det ska finnas kontinuitetsplaner i 
verksamheterna vid störningar, men dessa medför ofta stora extrainsatser (speciellt 
i tid) för verksamheterna. Det är därför av yttersta vikt att funktion och hantering 
kan garanteras för berörd personal.  
Av budget- och planeringsskäl är det viktigt att kostnaderna för dessa arbetsredskap 
kan förutsägas och fördelas under produkternas livslängd. 
Genom en central hantering med funktionsanpassade produkter blir den totala 
hanteringen mer kostnadseffektiv för kommunen som helhet. Dessutom blir 
kostnaderna förutsägbara för verksamheterna. 
För att bibehålla kostnadseffektiviteten genom hela livscykeln är det viktigt att 
beslut om till exempel åldersutbyte, produktskifte, support hanteras av den 
profession som behandlar dessa frågor (IT). 
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Ledande leverantörer på marknaden har konsulterats gällande frågeställningarna. 
Lösningar, upplägg har diskuterats för att i möjligaste mån följa de 
branschstandarder som finns. 
 
Fakta  
Idag finns det 559 Laptops/desktops i kommunen. 
Det finns 138 olika modeller. 
Medelåldern på PC är 4,8 år. 
Den äldsta är över 11 år gammal. 
Under 2019 köptes det in 75 stycken PC till kommunen 
Hittills under 2020 (10 Maj) har det köpts in 60 stycken PC. 
Cirka 100 PC är akuta säkerhetshot i form av operativsystemet Windows 7. 
 
En rimlig, i överkant, ekonomisk och funktionell livslängd på en PC är 5 år. Vilket 
skulle ge en medelålder på PC på 2,5 år.  
 
Ekonomi 
Att genomföra en minskning av PC medelåldern ifrån 4,8 år till 2,5 år har en direkt 
inköpskostnad med sig. Genom att omvandla kostnaden till en operationell kostnad 
så kommer den inte drabba verksamheterna på samma sätt som en kapitalkostnad. 
Genom att använda en leasing partner kan kommunen tillgodoräkna sig ett 
restvärde på produkterna redan dag 1 samt få en opåverkad likviditet.  
 
Inköpspriset är inte den största kostnaden i en PC livslängd. Den största 
kostnadsposten består av saker såsom underhåll, datasäkerhetsuppdateringar, 
programuppdateringar, användarsupport, IT-problemhantering, programvara, 
programvarulicenser, olika integreringar och applikationer osv. Att ge support på 
över 135 olika modeller där den äldsta är över 11 år är mycket resurskrävande och 
kostsamt. 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte ha något jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha något barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Bedömning 
Dagens lösning ger mycket höga driftskostnader och mycket få möjligheter till 
effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Att låta IT-beslut ligga ute på 
verksamheterna, som sannolikt inte har rätt kompetens för att fatta dem, ger den 
effekt vi idag ser i kommunens PC-park. Problemet är att den ökade driftkostnaden 
för en gammal PC belastar IT, medan inköpet av en ny belastar avdelningen. Detta 
gör att investeringar skjuts upp för att spara pengar, men effekten för kommunen 
totalt innebär ökande kostnader.  
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Denna hantering har idag lett till att i kommunens nätverk finns det över 100 
datorer med operativsystemet Windows 7. Operativsystemet uppdateras inte längre 
och är i och med det en tickande bomb. De datorer som inte uppdateras innebär en 
stor säkerhetsrisk. På grund av dessa är kommunen helt oskyddad mot alla nya 
säkerhetshot som kommer idag och framöver. Och riskerna ökar med tiden.  
 
Genom att införa en operationell kostnad för en PC löser man problematiken med 
investeringsbesluten. Det finns inte längre något incitament för en avdelning att inte 
byta PC – och när bytet sker bestäms det av rätt profession (IT). 
 
Ut ett säkerhetsperspektiv är det mycket viktigt vad som händer med en PC efter att 
den är utrangerad. Många av datorerna innehåller känsliga, sekretesskyddade eller 
till och med hemliga uppgifter. Denna information måste raderas.  
 
Det är också av yttersta vikt att ha ett inventarieregister, så att kommunen vid varje 
given tidpunkt vet vilken PC som hanteras av vilken personal. Har vi inte denna 
kontroll faller många av de övriga bitarna – inte minst säkerheten.  
 
Genom införande och efterlevnad av riktlinjer för PC-hantering ges IT och 
kommunen en möjlighet att erhålla en förutsägbar PC kostnad, effektiv hantering 
samt funktionsanpassad utrustning med ökad säkerhet.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Enheten för digitalisering och kommunikation 
CM 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anders Lundgren 
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Datum  
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Tf kommundirektör 
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Bakgrund 
Datorer, telefoner och skrivare är viktiga arbetsredskap. De möjliggör nästan alla arbetsuppgifter 
inom kommunen. Det ska finnas kontinuitetsplaner i verksamheterna vid störningar, men dessa 
medför ofta stora extrainsatser (speciellt i tid) för verksamheterna. Det är därför av yttersta vikt att 
funktion och hantering kan garanteras för berörd personal.  

Av budget- och planeringsskäl är det viktigt att kostnaderna för dessa arbetsredskap kan förutsägas 
och fördelas under produkternas livslängd. 

Genom en central hantering med funktionsanpassade produkter blir den totala hanteringen mer 
kostnadseffektiv för kommunen som helhet. Dessutom blir kostnaderna förutsägbara för 
verksamheterna. 

För att bibehålla kostnadseffektiviteten genom hela livscykeln är det viktigt att beslut om till exempel 
åldersutbyte, produktskifte, support hanteras av den profession som behandlar dessa frågor (IT). 

Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa ett tydligt regelverk om hur datorer hanteras, allt ifrån inköp, 
support, drift och nermontering. Övergripande är att få en kostnadseffektiv lösning för hela 
kommunen. 

Verksamheterna får en enkel budgethantering med bara fasta operationella kostnader 
(månadskostnader) och inga investeringskostnader att ta hänsyn till.  

 

Omfattning 
Riktlinjerna gäller för alla anställda i Öckerö kommun och verksamheter som har behov av 
datorutrustning, antingen personlig eller gemensam. 

Hantering 

0

500
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Datorer köps in centralt av kommunen. Kostnaderna för utrustningen fördelas sedan på användaren 
eller avdelningen som nyttjar resurserna genom en månadskostnad. Bara faktiska kostnader 
inkluderas i beräkningen, ingen vinstmarginal eller liknade läggs på. Månadskostnaden beräknas 
genom den fastställda livslängden som produkten har. 

Genom denna hantering ligger den vitala hanteringen hos IT, som har branschkunskapen för att 
skapa den mest kostnadseffektiva lösningen för kommunen. 

Livslängd 
Datorer som kommunen köper in har en ekonomisk och funktionell livslängd på fem år. Vilket 
innebär att kostnader förknippade med datorer skall fördelas jämt under en fem-års period. 

 

 

Proaktiv och smart livscykelhantering är den 
modell som bidrar till att minska IKT-
kostnaderna (informations- och 
kommunikationsteknik). Livscykelhantering 
kan tillämpas på hantering av befintlig 
hårdvara, men den fungerar även i 
situationer då mer hårdvara anskaffas och 
verksamheten expanderar. Detta underlättas 
genom användning av ett utrustningsregister 
och en enkel process för återlämning av 
utrustning, med korta ledtider och garanterad informationssäkerhet. 

Ett utrustningsregister är också en viktig del för att kommunen skall ha professionella administrativa 
processer kring hanteringen av IT-utrustning. De nya kraven kring informationssäkerhet och 
dataskydd (såsom GDPR General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen) innehåller 
bestämmelser avseende övervakning av data som hänger samman med hårdvaruhantering. 
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Inköpspriset är inte den största kostnaden i en dators livslängd. Den 
största kostnadsposten består av saker såsom underhåll, 
datasäkerhetsuppdateringar, programuppdateringar, användarsupport, 
IT-problemhantering, programvara, programvarulicenser, olika 
integreringar och applikationer osv. Genom att optimera denna del kan 
en bästa operationell effektivitet uppnås. 

 

 

 
 

Ingående komponenter i månadspriset för Laptop 
 Hårdvara 
 Garanti och service 
 Upphandling av hårdvara 
 Installation 
 Support 
 Test och verifiering av hårdvaran så att den fungerar i Öckerö kommuns miljö 
 Verifiering av kompabilitet för mjukvaror 
 Livscykelhantering 
 Utrustningsregister  
 Stöldskyddsmärkning 

 
Hårdvara 
För att skapa en effektiv hantering och livscykel finns tre modeller framtagna som bör täcka 
kommunens behov. Modellerna är: en standarddator, en kraftfull och en avancerad flexibel dator. 
Märke och modellbeteckning bestäms av IT i samråd med upphandlade strategiska partners inom 
området. De datorer som används ska vara anpassade för företagsbruk och inte vara 
konsumentprodukter. 

Standarddator  fyller behoven för de flesta av medarbetarna. 

Kraftfull dator för de medarbetare som använder tunga applikationer, som till exempel 
videoredigering, CAD-ritningar eller liknande. 

Avancerad flexibel dator är en mindre modell som är lättare med touch och snurrbar skärm. 
Denna dator lämpar sig bättre för de som reser mycket och presenterar 
mycket via datorn.  

Verksamheten kan i undantagsfall om synnerliga skäl förekommer införskaffa en annan modell eller 
märke. Detta skall då godkännas av närmaste chef och av IT-Rådet.  
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Avveckling 
När datorerna avvecklas är det av yttersta vikt att all data på datorn raderas så att kommunen följer 
de regelverk som finns inom datasäkerhet, dataskydd och dataintegritet. Raderingen skall ske på ett 
sätt så att allt data raderas och inte kan återskapas.   
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Analys av nyckeltalsjämförelser 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under 2020 analysera aktuella 
nyckeltalsjämförelser samt utreda/jämföra den organisatoriska kostnadsbilden. 
 
Beslutsfattare 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
År 2019 präglades av en ansträngd ekonomi vilket bl.a. fick till följd att processen med att 
ta fram kraftfulla åtgärdsplaner påbörjades. På lite längre sikt innebär detta att 
kommunens resultat måste stärkas inte minst för att möjliggöra framtida behov av 
investeringar. En ny styrmodell inklusive budgetprocess är beslutad vars utgångspunkt, 
förutsättningar och inriktningar är utformade i politiskt antaget budgetdirektiv. I direktivet 
uttrycks bl.a att kulturen att följa budgeten behöver stärkas där ekonomi och verksamhet 
tydligare knyts samman.  
En förutsättning för att kommunen långsiktigt skall kunna leverera sina åtaganden är att 
ekonomin är rustad och att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt.  
Direktivet uttrycker också att analysen av verksamheterna ska stärkas och att effektiviteten 
ska mätas och jämföras med omvärlden. 
Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektören att 
under 2020 analysera aktuella nyckeltalsjämförelser samt utreda/jämföra den 
organisatoriska kostnadsbilden.  
 
Beredning 
Att jämföra kommunens nyckeltal är viktigt i det framtida förbättrings- och 
effektiviseringsarbetet.  
Öckerö kommun har tagit fram en projektmodell som kommer att användas i detta arbete.  
 
Ekonomi  
En förstudie beräknas kunna ske inom ram. Beroende på vad förstudien visar avseende 
omfattning och djup så kan ytterligare kostnader kunna komma att uppstå och görs 
bedömningen att dessa kostnader inte kan inrymmas i befintlig ram kommer frågan att 
lyftas till kommunstyrelsen som uppdragsgivare. 
 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Perspektivet har ingen direkt påverkan på uppdraget. I slutresultatet kan dock perspektivet 
eventuellt beröras. 
 
Barnperspektiv 
Perspektivet har ingen direkt påverkan på uppdraget. I slutresultatet kan dock perspektivet 
eventuellt beröras. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen har mandat att besluta om att ge kommundirektören denna typ av 
uppdrag. 
 
Bedömning 
Budgetdirektivet påtalar vikten av att omvärldsjämförelser genomförs   
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomichef 
Controller 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning och kommunstyrelsen. 
Kommundirektör 
 
 
Bilagor 
 
Underskrift 
 
 
 
Anna D-Brocker 
Tf. Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Budgettilldelning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 870 tkr från strategisk reserv till Etableringsenheten för 
hyra av de nya modulerna på Strandvägen för år 2020. Tilldelningen är ej 
ramhöjande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommuns budget för 2020 finns 2 100 tkr avsatta i Kommunens 
strategiska reserv som kommunstyrelsen bemyndigats att fatta beslut om.  
 
Kommunen har behov av bostäder för nyanlända och moduler har satts upp på 
Strandvägen. Hyran för år 2020 är 870 tkr och tilldelas Etableringsenheten.  
 
 
Ekonomi 
Hyresökningen för Etableringsenheten är 870 tkr (97 tkr * 9 månader för 2020) och 
budget fördelas från strategisk reserv. 
 
 
Expediering av beslut 
Budgetekonom 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
 
Bilagor 
- 
 
 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf. Kommundirektör 
2020-05-28 
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Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Exploatering Horstebacke, Öckerö 1:552 
Diarienummer: 0077/20   

 

Exploatering Horstebacke, Öckerö 1:552 
 

Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att formulera en markanvisningstävling för 
området. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Vid Horstebacke på norra Öckerö finns en gammal detaljplan som möjliggör upp till 
30 bostadsenheter. 
 
Beredning 
Enskilt huvudmannaskap råder inom planområdet, vilket innebär att exploatören 
bygger och bekostar vägarna. 
Området ligger inom VA´s verksamhetsområde. 
 
Ekonomi 
Intäkter till kommunen vid en försäljning. 
Kostnader beräknade till 5.175.000:- kronor avseende utbyggnad av VA. 
Kostnader beräknade till 3.000.000:- kronor avseende utbyggnad av vägar, vilka 
avses faktureras vidare till en kommande exploatör eftersom det är enskilt 
huvudmannaskap. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
Barnperspektiv 
En exploatering idag innebär minskade möjligheter till exploatering för kommande 
generationer. På plussidan blir det fler möjligheter för framtida barn att bo. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 
 

 

Bedömning 
I och med att området redan är detaljplanelagt har politiken redan beslutat att det 
ska bebyggas enligt detaljplanens intentioner. Vissa förutsättningar såsom miljö och 
sällsynta växter har förändrats sedan planen antogs. För att minska påverkan 
föreslås att artskyddade växter flyttas i möjlig mån. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsverksamheten 
 
Bilagor 
- 
Karta 

 
 
 
Underskrift 
 
 
…………………………….. 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
Datum  2020-06-01 
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Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Planbesked för Björkö 33:2 
Diarienummer: 0081/20 

 

Planbesked för Björkö 33:2 
 
Förslag till beslut 
Sökanden meddelas negativt planbesked. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Sökanden planerar att bygga ut sin fastighet samt uppföra ett garage och vill i samband med detta förvärva en 
bit mark i angränsande fastighet som ägs av kommunen. För att kunna nyttja aktuellt område vill sökanden 
också ändra gällande byggnadsplan. Ändringen avser användning av mark och innebär att allmän plats 
parkmark ersätts av kvartersmark. 
 
Beredning 
Följande förutsättningar råder för aktuellt område: 

• Gällande byggnadsplan (Björkö centrala delen, Lantmäteriets aktbeteckning 1407-P88/2) anger allmän 
plats parkmark. 

• Gällande översiktplan (Utblick Öckerö) föreslår utvecklingsområde för hamn, med bostäder, service, 
arbetsplatser, m.m. 

• Området omfattas inte av strandskydd. Generellt strandskydd om 100 meter kan komma att återinträda 
vid eventuell planläggning. En omprövning ska då ske mot särskilda skäl för dispens eller upphävande 
av strandskyddet. 

• Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet men ligger i direkt anslutning till detta. 
 
Ärendet har varit på internremiss och följande remissvar har inkommit: 

• Mark- och exploateringsenheten meddelar att sökanden som det ser ut redan har ianspråktagit del av 
kommunens mark. Åtgärden motverkar inte möjlighet för kommunen att exploatera i övrigt. 
Kommunen som markägare har inget emot åtgärden, förutsatt att gatuenheten inte har några 
invändningar. 

• Gatuenheten anser att det inte är lämpligt att möjliggöra byggnation av garage på aktuell yta, och inte 
heller utfart åt det hållet.  

• Bygglovsenheten meddelar att bygglov redan sökts och beviljats för tänkt åtgärd. 
  
Ekonomi 
Handläggningen av planbeskedsansökan bekostas i sin helhet av sökanden. Ärendet bedöms vara en enkel 
åtgärd med en avgift av 200 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslut i ärendet bedöms inte påverka jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder negativt. 
 
Barnperspektiv 
Beslut i ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet eller barns och ungdomars sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter och situation till det sämre. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet med stöd i plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 § (SFS 2010:900).  
Ett kommunalt beslut om planbesked får inte överklagas (13 kap. 2 §, punkt 2, Plan- och bygglagen SFS 
2010:900). 
 
Bedömning 
Sökanden planerar att bygga ut sin fastighet samt uppföra ett garage. I samband med detta har det framkommit 
att det finns VA-ledningar inom en del av sökandens fastighet, vilket sökanden menar inskränker på den egna 
fastigheten. Markintrång i enskilda fastigheter kan vara nödvändigt då allmänna intressen ska tillgodoses och 
andra lösningar anses vara för svåra eller för dyra att genomföra. Vid framtagandet av gällande byggnadsplan 
för området har det allmänna intresset bedömts väga tyngre än det enskilda och ett markreservat för 
underjordiska allmänna ledningar har därför anvisats inom fastigheten Björkö 33:2. Markreservatet innebär att 
placeringen av befintliga ledningar inte är planstridig, även om de tidigare saknat ledningsrätt. Kommunens 
VA-enhet har sedan planbeskedsansökan inkom ansökt om ledningsrätt. 
 
Sökanden vill förvärva en bit mark i angränsande fastighet som ägs av kommunen och ändra gällande 
byggnadsplan. Ändringen avser användning av mark och innebär att allmän plats parkmark ersätts av 
kvartersmark. Sökanden uppger att markförvärv och planändring skulle möjliggöra och underlätta infarten till 
den egna fastigheten, samt innebära en naturligare tomtgräns mot vägen och en lite större trädgård. Bygglov har 
sökts och beviljats för den åtgärd sökanden tänker sig, en utbyggnad av huvudbyggnaden och byggnation av ett 
garage. Då den åtgärd som avses i planbeskedsansökan ryms inom givet bygglov och gällande plan bedömer 
inte samhällsbyggnadsverksamheten att en planändring är nödvändig. Möjligheten att förlägga infarten till 
sökandens fastighet vid angiven yta skulle också riskera att försämra trafiksäkerheten på platsen, samt minska 
förutsättningarna för eventuella framtida anpassningar av gaturummet. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt samt till plan- bygg- och miljöenhetens administration. Plan- 
bygg- och miljöenheten meddelar i sin tur beslutet till sökanden i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 5 § 
(SFS 2010:900). 
 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan 
2. Kartunderlag 
3. Platsfoton 

 
Underskrift 
 
 
------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-___-___                                                      
                                                                ------------------------------------------ 
                                                                Andreas Beutler 
                                                                Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten 
                                                                2020-___-___ 
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Planändring av detta inringade området till kvartersmark istället för grönområde. Önskas förvärvas och ingå i fastighet 33:2
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Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Planbesked för Öckerö 17:4 
Diarienummer: 0072/20 

 

Planbesked för Öckerö 17:4 
 
Förslag till beslut 
Sökanden meddelas positivt planbesked. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Sökanden vill ändra gällande detaljplan för att möjliggöra uppförandet av en industrihall inom den egna 
fastigheten. Syftet med åtgärden är att kunna utföra ett större antal bullrande jobb inomhus och därigenom 
skapa en bättre utomhusmiljö samt en bättre arbetsmiljö för verksamhetens anställda. Berört område är ca 4650 
m2. 
 
Beredning 
Följande förutsättningar råder för aktuellt område: 

• Gällande byggnadsplan (Öckerö hamn m.m, Lantmäteriets aktbeteckning 14-ÖCK-3314) anger Thb 
(Båtuppläggning), Th (Hamn) samt Vb (Vattenområde med bryggor och dylikt). 

• Gällande översiktplan (Utblick Öckerö) anger fortsatt användning Verksamheter. 
• Området omfattas inte av strandskydd. Generellt strandskydd om 100 meter kan komma att återinträda 

vid eventuell planläggning. En omprövning ska då ske mot särskilda skäl för dispens eller upphävande 
av strandskyddet. 

• Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet. 
 
Tänkt åtgärd berör ett avgränsat område som ligger inom en fastighet med befintlig verksamhet av samma natur. 
Förutsättningarna inom området är relativt väl kända och ärendet har av denna anledning inte varit föremål för 
en internremiss i detta skede. Vid framtagandet av en eventuell detaljplan är det dock viktigt att berörda enheter 
inom kommunen deltar tidigt i planprocessen för att säkerställa att ett genomförande i enlighet med vad som 
åsyftas i ansökan är möjligt. 
  
Ekonomi 
Handläggningen av planbeskedsansökan bekostas i sin helhet av sökanden. Ärendet bedöms vara en medelstor 
åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslut i ärendet bedöms inte påverka jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder negativt. 
 
 
 



 
 

 

Barnperspektiv 
Beslut i ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet eller barns och ungdomars sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter och situation till det sämre. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet med stöd i plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 § (SFS 2010:900).  
Ett kommunalt beslut om planbesked får inte överklagas (13 kap. 2 §, punkt 2, Plan- och bygglagen SFS 
2010:900). 
 
Bedömning 
Sökanden planerar att uppföra en industrihall för varvsanknuten industri. Det område som anges i ansökan är 
sedan tidigare utfyllt och används idag för båtuppställning, med tillhörande varvs- och underhållsverksamhet av 
båtar och fartyg. Tänkt åtgärd möjliggör att denna verksamhet istället kan bedrivas inomhus, vilket troligen 
innebär vinster i form av en bättre utomhusmiljö med färre störande bullermoment. Möjligheten att utföra 
arbeten inomhus kan också innebära en bättre arbetsmiljö för verksamhetens anställda. Åtgärden bedöms vara 
en naturlig utveckling av varvsverksamheten, då den yta som anges i ansökan ligger inom det befintliga 
varvsområdet och används i samma syfte.  
 
Byggnaden som illustreras i ansökningens bilaga har en relativt omfattande volym. Storleken är förståelig med 
tanke på vad byggnaden ska användas till och liknande byggnader finns redan idag inom varvsområdet. 
Samhällbyggnadsverksamheten vill ändå påpeka att byggnader med stora volymer också innebär en stor 
omgivningspåverkan, vilket riskerar en mer komplicerad planprocess då närboende kan komma att ha 
synpunkter. En omfattande landskapspåverkan kan också innebära att riksintresset för högexploaterad kust 
aktualiseras och måste hanteras, även om bestämmelserna i sig inte utgör något hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten vill också poängtera att frågor rörande markmiljö, transporter och trafik, hälsa 
och säkerhet samt risker måste beaktas vid ett eventuellt framtagande av en detaljplan.   
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt samt till plan- bygg- och miljöenhetens administration. Plan- 
bygg- och miljöenheten meddelar i sin tur beslutet till sökanden i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 5 § 
(SFS 2010:900). 
 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan 
2. Kartunderlag 
3. Platsfoton 

 
 
 
Underskrift 
 
 
------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-___-___                                                      
                                                                ------------------------------------------ 
                                                                Andreas Beutler 
                                                                Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten 
                                                                2020-___-___ 
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BEGÄRAN OM PLANBESKED 
 

Fastighetsbeteckning 

Om liknande begäran lämnats in tidigare, ange tidpunkt 

Sökande (för- och efternamn eller företag) Organisationsnummer/personnummer 

Sökandes adress Postnummer Postort 

E-postadress Telefon (dagtid) 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om annan än sökande eller vid flera sökande) 

E-postadress 

Begäran avser 
Ändring av befintlig detaljplan Upprättande av ny detaljplan 

 
Syfte 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Beskriv syfte och mål med begäran t.ex. upprättning/ändring av detaljplan för bostäder, handel, 
industri, kontor eller annat ändamål 

 
Beskrivning av åtgärd 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ange antalet tomter/lägenheter/verksamheter begäran syftar till och ungefärlig tomtareal, lösning 
av vatten och avlopp, planerat byggnadsverks karaktär/omfattning/storlek/höjd/placering, 
angöring, parkering m.m. 

 
Övriga upplysningar 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ange om t.ex. tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av bygglov eller 
förhandsbesked, tidsbegränsat lov, eventuellt köp av kommunal mark m.m. 
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Bilagor 
Situationsplan: Redovisa en skiss över det planerade området och hur det är tänkt att användas, 
placering av byggnader, hushöjder, angöring, parkering m.m. Kartkopior som underlag för begäran 
kan beställas på samhällsbyggnadskontoret (endast i pdf-format). 

Information 
När en begäran om planbesked inkommit diarieförs den och ett mottagningsbevis skickas till den 
sökande. När begäran är komplett ska kommunen ge planbesked inom fyra månader om kommunen 
och den sökande inte kommit överens om något annat. 

Om kommunen beslutar att ge ett positivt planbesked innebär det att kommunen ska påbörja ett 
planläggningsarbete, men det är ingen garanti för att planen kommer att antas och vinna laga kraft. 
Kommunen ska i planbeskedet ange den tidpunkt då detaljplanen beräknas antas. 

Om kommunen inte avser att inleda ett planläggningsarbete, ska kommunen i planbeskedet ange skälen 
för det.

Planbeskeden debiteras vid både positivt samt negativt besked. Avgift betalas enligt av kommunen 
fastställd taxa. 

Hantering av personuppgifter 
Öckerö kommun behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig, syftet är att kunna 
besluta om planbesked. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är myndighetsutövning. 
Personuppgifterna behövs för att kunna validera sökanden och planbeskedsansökan som avses samt vid 
fakturering. Dina uppgifter kommer att sparas vid positivt planbesked, vid avslag sparas dina uppgifter 
så enligt så länge det krävs enligt Öckerö kommuns regler för allmänna handlingar och vid makulering 
av ärendet gallras dina uppgifter direkt. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter 
hittar du på www.ockero.se/personuppgiftsbehandling 

Underskrift av sökande 
(ansvarig för att avgiften betalas) 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Begäran om planbesked skickas till: 

Öckerö kommun 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad 
475 80 Öckerö 

eller via e-post till diarium.sb@ockero.se 

http://www.ockero.se/personuppgiftsbehandling
mailto:diarium.sb@ockero.se
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Öckerö 2020-05-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Petter Leyman 

Ärende: 
Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands 
industriområde 

Diarienummer: 0124/19 

 

Samråd av detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – 
Södra Långesands industriområde 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker samrådshandlingar daterade 2020-05-22 gällande detaljplan för Öckerö 
1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om samråd av detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 11-
13 § (SFS 2010:900). 

3. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella 
justeringar innan planen går ut på samråd.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och komplettering av det befintliga 
verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre 
eller medelstor art. Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen ska också bibehållas och till viss del 
stärkas.  
 
Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsidkare och tillgången på sådana 
lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för utvecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler 
lämpliga verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms utgöra ett 
angeläget allmänt intresse som bidrar väsentligt till att Öckerö kommun kan fortsätta vara en levande 
skärgårdskommun året runt.  
 
Beredning 

• KS beslut om positivt planbesked 2017-06-20 (KS § 157/17)  
• KS beslut om planstart 2019-11-12 (KS § 253/19)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Ekonomi 
Plankostnadsavtal saknas vilket innebär att kommunen står för alla kostnader i samband med framtagandet av 
detaljplanen. Ett exploateringsprojekt upprättas där kostnader för planarbete samt utbyggnad av allmän 
platsmark förs. Kostnaderna i exploateringsprojektet finansieras av markförsäljning i området samt planavgift i 
bygglovsskedet. 
 
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer huvudmannaskapet för allmän plats troligen vara kommunalt, 
vilket innebär driftskostnader för kommunen. Allmän plats är i förslaget gata, gång- och cykelväg samt 
naturmark. 
 
Detaljplanens genomförande innebär investeringskostnader i form av utbyggnad och/eller förstärkning av VA-
ledningar och eventuella tekniska VA-anläggningar inom området. 
 
Detaljplanens genomförande innebär investeringskostnader i form av utbyggnad av gata inom området 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Genomförandet av planen påverkar inte jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder negativt. 
 
Barnperspektiv 
Planförslaget tillgängliggör och stärker ett befintligt natur- och rekreationsområde. Genomförandet av planen 
påverkar därmed barnperspektivet samt barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och 
situation positivt. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet genom att besluta om samråd av detaljplanen med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Under detaljplaneprocessen 
prövar kommunen ett mark- och vattenområdes lämplighet för planerad användning enligt 4 kap. plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Detaljplanen för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde bedrivs 
med så kallat utökat förfarande. Utökat förfarande är den mest omfattande processen, vilket bl.a. innebär att en 
detaljplan såväl samråds som granskas innan den kan antas.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling i enlighet med planförslaget är lämplig och att 
detaljplanen uppfyller de kriterier som behövs för att den ska kunna gå ut på samråd. Samrådet syftar till att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden 
finns möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.  
 
Då samrådet sammanfaller med sommarledigheter rekommenderas en förlängd samrådstid. Samrådet beräknas 
pågå 1 juli – 14 augusti 2020. 
 

• Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast 
av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900). 
Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte om 

     1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller 
     2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning. 

• Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft (5 kap. 40 § plan- och bygglagen SFS 2010:900). 

 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 11 c -11 e § (SFS 2010:900). 



 
 

 

 
Bilagor 
Planhandlingar och övriga handlingar: 

1. Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
2. Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 
3. Utredningar 

 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-___-___                          
 
                             
                                                                ------------------------------------------ 
                                                                Andreas Beutler 
                                                                Plan- bygg och miljöchef 
                                                                2020-___-___ 



12

6.9

7.3

13.2

14.3

3

.

2

2

.

2

4

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

9

.

2

9

.

2

9

.

2

8

.

2

5

.

2

4

.

2

5

.

2

3

.

2

2

.

2

9

.

2

8

.

2

1

0

.

2

1

1

.

2

1

2

.

2

Z

1

E

1

GATA

GÅNG

NATUR

E

3

CYKEL

g

1

infiltr

2

infiltr

2

e

1

e

1

e

1

e

1

e

1

e

1

E

2

parkering

1

infiltr

1

8:4

8:2

8:5

8:6

1:705

1:129

1:785

1:623

1:624

1:631

1:6251:634

1:626

1:633

1:635

1:627

1:636

1:628

1:157

1:151

1:153

1:154

12

6.9

7.3

13.2

14.3

L

r

 

1

4

0

7

-

3

6

6

.

1

L

r

 

1

4

0

7

-

1

6

6

.

1

L

r

 

1

4

0

7

-

2

2

9

.

1

+7,2

+6,0

+3,9

+3,6

+3,1

+3,9

+3,4

+3,5

+3,5

3

.

2

2

.

2

4

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

9

.

2

9

.

2

9

.

2

8

.

2

5

.

2

4

.

2

5

.

2

3

.

2

2

.

2

9

.

2

8

.

2

1

0

.

2

1

1

.

2

1

2

.

2

+7,2

+6,0

+3,9

+3,6

+3,1

+3,9

+3,4

+3,5

+3,5

3

.

2

2

.

2

4

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

9

.

2

9

.

2

9

.

2

8

.

2

5

.

2

4

.

2

5

.

2

3

.

2

2

.

2

9

.

2

8

.

2

1

0

.

2

1

1

.

2

1

2

.

2

H

ä

l

s

ö

v

ä

g

e

n

Skärmtak

Höjdkurvor

Uthus

Bostadshus

Transformatorstation

Gränspunkt

Rutnät

     1:552 Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ
Traktnamn/Kvarterstraktnamn

Stödmur

Staket

Kärr

Belysningsstolpe

Ägoslagsgräns

Häck

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00

I höjd: RH 00

Standard enligt HMK för innehåll: 2

Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth,  mätningsingenjör

Metria AB

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-12-06

Detaljskiktets aktualitet: 2019-12-06
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        ga:3 Registernummer gemensamhetsanläggning

Kartskala 1:1000 (A1)

Registernummer samfällighet
S:2

Ledningsrättsgräns
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GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Nivåkurvor kommer från RH2000

Text vid nivåkurvor är justerade till RH00
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SAMRÅDSHANDLING

Upprättad 2020-05-22 enligt PBL (2010:900)

Reviderad ÅÅÅÅ-MM-DD

Planarkitekt

Petter Leyman

Plan- Bygg- och Miljöchef

Andreas Beutler

RH 00 Sweref 99 12 00

1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

2019-11-12 KS § 253 /19
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ÅÅÅÅ-MM-DD KS § XXX /ÅÅ
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varor

Z

1

Pumpstation

E

1

TransformatorstationE

2

Dagvattendamm

E

3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

parkering

1

Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr

1

Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5

§ 1 st 2 p.

infiltr

2

Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och

tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled

längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av

luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar

- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens

geotekniska förhållanden.

- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i

höjdsystem RH 00.

- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband

med entreprenad renas innan avledning.



PLANBESKRIVNING

2020-05-22 |   Diarienummer SB 0124/19

SAMRÅDSHANDLING

DETALJPLAN FÖR

SÖDRA LÅNGESANDS INDUSTRIOMRÅDE
ÖCKERÖ 1:552 M.FL, ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 2/54

INNEHÅLL

INLEDNING

Bakgrund ...........................................................................................................................4
Detaljplanens syfte och huvuddrag ..............................................................................4
Planprocessen ..................................................................................................................5
Planförfarande  ................................................................................................................5
Planbesked och planstart ..............................................................................................5
Planhandlingar  ................................................................................................................6

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Övergripande konsekvenser ..........................................................................................7
Plankonsekvenser  ..........................................................................................................7
Nollalternativ  ...................................................................................................................8
Konsekvensbeskrivning ..................................................................................................8
Bebyggelseområde ..........................................................................................................9
Grundläggning ................................................................................................................10
Mark och miljö ................................................................................................................11
Miljökvalitetsnormer .................................................................................................... 12
Dagvatten ........................................................................................................................13
Risk och störning ...........................................................................................................17
Stigande vatten ..............................................................................................................19
Teknisk försörjning .............................................................  ..........................................20
Trafik.................................................................................................................................21
Friytor ...............................................................................................................................22
Strandskydd ....................................................................................................................23
Lokaliseringsprövning ...................................................................................................27
Alternativa områden ......................................................................................................29

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge ..................................................................................................................................37
Planförhållanden ............................................................................................................38
Strategiska dokument och riktlinjer ...........................................................................38
Mark, vegetation och vatten  .......................................................................................39
Strandskydd  ...................................................................................................................41
Geotekniska förhållanden ............................................................................................42
Markradon .......................................................................................................................42
Befintlig bebyggelse ......................................................................................................42
Kulturhistoria och fornlämningar ................................................................................43
Ledningar.........................................................................................................................43
Service .............................................................................................................................43
Trafik och parkering .......................................................................................................43



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 3/54

GESTALTNINGSPROGRAM

Syfte och mål ..................................................................................................................44
Gestaltningsprinciper ....................................................................................................44

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska frågor ..................................................................................................47
Fastighetsrättsliga frågor .............................................................................................48
Tekniska frågor och utredningar .................................................................................49
Ekonomiska frågor ........................................................................................................49
Avtal .................................................................................................................................50

ÖVRIGT

Planeringsunderlag och källor .....................................................................................51
Medverkande tjänstepersoner  ...................................................................................51

BILAGOR

Utdrag ur plankarta med bestämmelser ...................................................................53
Illustration .......................................................................................................................54

INNEHÅLL



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 4/54

INLEDNING

BAKGRUND
Behovet av utökade verksamhetsområden och fler verksamhetslokaler är stort 
inom Öckerö kommun. Kommunen är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar 
mark är begränsad. Långesands industriområde på nordöstra delen av Öckerö är 
ett utpräglat industriområde där kommunen ser att en utveckling enligt ovan är 
lämplig. Kommunen har därför, och med stöd i översiktsplanen Utblick Öckerö - 
en inblick i framtiden, beslutat att planlägga för en utvidgning och komplettering 
av verksamhetsområdet. 

Bild: Industriområdet Långesand på Öckerö.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och kom-
plettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, 
med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art. 
Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsid-
kare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för ut-
vecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga verksamhets-
ytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms 
utgöra ett angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens utveckling i stort. 
Planförslaget ska tillgodose dessa behov och samtidigt öka tillgängligheten till 
värdefulla rekreationsområden i anslutning till planområdet. 
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Närheten till intilliggande naturområde och omkringliggande bostäder är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid ett genomförande av planförslaget. Utformnings- 
och placeringsbestämmelser ska säkerställa en uppdelad bebyggelsestruktur med 
siktlinjer mot havet och tydliggöra planförslagets möjliga konsekvenser för när-
miljön och boende i området. Planbeskrivningens gestaltningsprogram ska bidra 
till en enhetlig utformning av området och tillkommande bebyggelse. 

Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen ska bibehållas och till viss del 
stärkas. Planförslaget möjliggör genom en tillkommande gata och mindre natur-
parkering en utökad tillgång för allmänheten till närliggande natur- och ströv-
område. Fördröjning och rening av tillkommande dagvatten beaktas genom att 
naturliga avrinnings- och infiltrationsytor behålls i möjligaste mån, samt genom 
möjligheten att anlägga en dagvattendamm.  

PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. Efter 
samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive granskningsut-
låtande över inkomna synpunkter.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av stort 
allmänt intresse så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande.

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.

 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2017-06-20 (KS § 
157). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 2019-11-12 (KS § 253).
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PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning samt gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättning-
ar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomför-
andebeskrivning och gestaltningsprinciper gäller på motsvarande sätt att de inte 
har någon egen rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens syfte.

Planbeskrivningen är indelad i följande avsnitt:

• Avsnittet Detaljplanens innebörd och konsekvenser redogör för de effekter ett 
genomförande av planförslaget bedöms medföra.

• Avsnittet Förutsättningar redogör för de planeringsförutsättningar som råder 
vid framtagandet av detaljplanen. 

• Gestaltningsprogrammet förtydligar detaljplanens intentioner och utgör un-
derlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser.

• Genomförandebeskrivningen redovisar bland annat planförslagets organisa-
toriska och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser, ansvarsfördelning 
och fastighetsrättsliga frågor.

Samrådshandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 

(detta dokument)

samt övriga handlingar:
• Illustrationsritning (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Tekniskt PM Geoteknik, COWI (2015-11-13)
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, COWI (2015-11-13)
• Markmiljöundersökning med provtagning och tillhörande analysrapport från 

Eurofins, Hönö Schakt AB (2017-10-23)
• Strategisk miljöbedömning/Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2019-12-18)
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär en komplettering av verksamhetsområdet Långesand på 
Öckerö. Planförslaget möjliggör för etablering och/eller utvidgning av mindre och 
medelstora verksamheter inom kommunen. Ett genomfört planförslag medför po-
sitiva konsekvenser i form av ett levande näringsliv, ett större utbud av varor och 
tjänster inom kommunen, nya arbetstillfällen och fler möjligheter för kommunin-
vånarna att uträtta ärenden lokalt. Planen möjliggör också en tydligare och bättre 
tillgång för allmänheten till ett befintligt natur- och rekreationsområde.

PLANKONSEKVENSER 
Genomförandet av planen innebär att delar av gällande detaljplan för området 
upphävs och ersätts. Användningen Y- idrottsändamål ersätts till stora delar av 
kvartersmark med användningen Z1- verksamheter (utom handel med skrym-
mande varor) samt av användningen Natur. Användningsområdet för industri-
gata i gällande plan ersätts av användningen Gata och utökas i syfte att skapa en 
förbindelse till naturområdet i söder samt för att möjliggöra genomfart i det nya 
verksamhetsområdet.  

Inom planlagd kvartersmark reserveras yta för en gemensamhetsanläggning för 
väg och underjordiska ledningar i syfte att säkerställa teknisk försörjning och en 
likvärdig tillgänglighet till nya fastigheter inom området. I planområdets nord-
västra del möjliggörs en gång- och cykelväg i syfte att underlätta för gående och 
cyklister att ta sig till och från platsen. Planförslaget innebär även tillkommande 
ytor för tekniska anläggningar i form av pump- och transformatorstation samt 
dagvattendamm. Yta för transformatorstation i gällande plan försvinner och 
ersätts av användningen Gata.

Bild: Utsnitt ur förslagets plankarta. Bild: Utsnitt ur gällande detaljplan från 1992.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.
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NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att gällande detaljplan kvarstår och att önskvärd utvidg-
ning och komplettering av verksamhetsområdet inte kan ske. Alternativet medför 
att värdefull exploaterbar mark går förlorad för Öckerö kommun. Det kan också 
innebära att mark som även lämpar sig för andra ändamål än verksamheter kan 
komma att tas i anspråk för att tillgodose kommunens behov av att verksamhets-
områden. 

Nollalternativet medför att planförslagets positiva konsekvenser i form av bland 
annat utökade verksamhetsytor för mindre och medelstora företag inom kommu-
nen samt en utökad service för kommuninvånarna uteblir. 

KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens 
plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och 
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Vidare har de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse eller områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen. Planen omfattar endast landområden vilket innebär 
att åtgärder inte behöver utföras i vatten. Planen bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna överskrids. 

Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer sammantaget att redovisad använd-
ning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov.  

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadsverksamheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning därmed inte behövs för aktuellt planförslag. Vid behovsbedömningen 
har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Behovsbedömningen är 
avstämd med Länsstyrelsen i samråd. Länsstyrelsen delar i sitt yttrande kom-
munens uppfattning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Underlaget till undersökningssamrådet biläggs planhandlingarna.  
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BEBYGGELSEOMRÅDE

Bostäder och övrig bebyggelse

Planförslaget medger verksamheter utom handel med skrymmande varor. Ett 
genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse tillkommer på tidigare 
obebyggd mark. Genomförandet av planen påverkar inte någon bevarandevärd 
kulturmiljö och bedöms komplettera Långesands karaktär som industriområde. 

Reglering på plankartan utgår från den industribebyggelse som idag finns i 
närområdet, bland annat gällande nockhöjd och takvinkel. Bestämmelse om 
största byggnadsarea innebär att exploateringen inom respektive byggrätt inte får 
överskrida 350 m2. Syftet med bestämmelsen och byggrätternas placering är att 
uppnå en småskalig och uppbruten verksamhetsbebyggelse med hänsyn till in-
tilliggande bostäder. Ytterligare bestämmelser gällande placering och utformning 
införs för att i möjligaste mån styra bebyggelsen på ett sådant sätt att negativ 
omgivningspåverkan minimeras och siktlinjer mot havet bibehålls. 

Till detaljplanen fogas även gestaltningsprogram med principer som förtydligar 
planens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och gransk-
ningsinsatser. Planbestämmelse om att principer i gestaltningsprogrammet ska 
följas är införd på plankartan i syfte att förtydliga programmets betydelse för den 
bebyggda miljön.

Övre bilden: Byggrätternas placering innebär en uppbruten bebyggelse med siktlinjer mot havet. 
Nedre bilden: Sektion som visar ungefärliga höjder och verksamhetsområdet i förhållande till befintlig bostadsbebyggelse.
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Service 

Inom det befintliga industriområdet finns idag verksamheter som vänder sig 
till såväl privatkonsumenter som företag. Planförslaget möjliggör för ytterligare 
etablering av mindre och medelstora verksamheter med varierande inriktning. 
Ett genomförande i enlighet med detaljplanens syfte bedöms därmed innebära en 
utökad service för kommunens invånare.

GRUNDLÄGGNING
En geoteknisk undersökning genomfördes 2015 för delar av planområdet i sam-
band med tecknande av ett arrendeavtal för att upplåta marken för tillfällig mass-
hantering. Utredningen som bifogas planhandlingarna är fortfarande relevant 
och ger en relativt god bild av områdets geotekniska förutsättningar. 

En beräkning av den lokala stabiliteten visade att marken kan belastas med max-
imalt 50 kPa utan åtgärder. Undersökningen visade vidare att totalstabiliteten 
mot havet är tillfredsställande då berget går i dagen utefter hela östra sidan av 
området. Utredningen innehåller en rekommendation om att hårdgöra marken 
inom användningsområdet i syfte att kunna trafikera ytan med tunga lastfordon. 
Rekommendationen innebär att ett minst 600 mm tjockt lager av krossmaterial 
läggs ut på en geotextil på terrassytan sedan vegetationsjordlagret bortschaktats. 
Åtgärden utförs i takt med att området tas i bruk och ska vara slutförd vid avta-
lets utgång.

Bilder: Till vänster ungefärlig yta som upplåts för masshantering enligt arrendeavtal markerad med gult. Till höger fyllnadsmassor inom området.
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Rekommenderade åtgärder

Plankartan upplyser om att vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotek-
niska förhållanden ska beaktas vid bygglovsgivning. Med hänsyn till framtida 
höjningar av havsnivån ska lägsta höjd för färdigt golv i byggnader inom plan-
området vara +3,17 meter över grundkartans nollplan (motsvarande +3,4 meter i 
höjdsystem RH 2000). Marknivåerna inom planområdet är idag högre än denna 
nivå och källare medges inte. Såväl höjd på färdigt golv som förbud mot källare 
regleras med bestämmelse i plankartan. 

Utförd geoteknisk undersökning syftade endast till att utreda möjligheten att 
använda platsen som mellanupplag för fyllnadsmassor. Eftersom marken förbe-
lastats med relativt stora mängder massor är det troligt att riskerna för skadliga 
differenssättningar inom användningsområdet är små. Någon bedömning av hela 
området samt av planförslaget i förhållande till undersökningsresultatet har dock 
inte gjorts och det kan därför bli aktuellt att i ett senare skede se över konsekven-
serna av förslaget för att avgöra om ytterligare grundläggningsåtgärder behövs.

MARK OCH MILJÖ
Markprovtagningar utfördes 2017 i syfte att få kännedom om områdets förutsätt-
ningar inför användandet som tillfällig mellanlagringsplats för fyllnadsmassor. 
Analysresultaten visade på generellt låga föroreningshalter inom området, vilket 
också var väntat då platsen tidigare endast använts för idrottsändamål. Samtliga 
markprover hade uppmätta halter som ligger under Naturvårdsverkets riktvär-
den för känslig markanvänding (KM), med undantag för ett prov där halterna låg 
strax över. Planförslaget medger verksamheter där de högre riktvärdena för min-
dre känslig markanvändning (MKM) används som utgångspunkt för att bedöma 
markens lämplighet.     

Rekommenderade åtgärder

Utifrån nu känd situation och tänkt användning så bedöms någon sanering av 
marken inte som nödvändig, men en ny markmiljöundersökning kan komma att 
behövas i ett senare skede för att säkerställa att marken inte förorenats i samband 
med att området använts för tillfällig mellanlagring av fyllnadsmassor. 

Försiktighet ska iakttas vid schaktnings- och sprängningsarbeten i området. 
Eventuella överskottsmassor från området hanteras, transporteras och omhän-
dertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade föroreningshalter. Enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om 
avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten inn-
an en eventuell sanering påbörjas. Upplysning om anmälningsplikt är införd på 
plankartan.
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Åtgärder bör även vidtas för eventuellt länshållningsvatten i samband med entre-
prenad. Eftersom området ligger i anslutning till havet kan länshållningsvatten 
behöva passera sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas ut. 
Upplysning om hantering av länsvatten är införd på plankartan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte påverka miljök-
valitetsnormerna negativt och innebär därmed inte heller ökade svårigheter att 
uppfylla någon miljökvalitetsnorm.
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DAGVATTEN
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvat-
tenhantering, men arbetet med ett styrdokument för dagvattenhantering pågår. I 
väntan på dokumentets färdigställande så eftersträvas att tillämpa lokala lösning-
ar för omhändertagande av dagvatten, LOD, i så stor omfattning som möjligt. 

Planförslaget innebär att ytor för avvattning och infiltration inom naturmark ut-
nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, eftersom dessa bidrar med en naturlig 
fördröjning och rening av dagvattnet. Förslaget innehåller även stråk för infiltra-
tion i anslutning till kvartersmark och tillkommande gatumark samt reserverad 
yta för en dagvattendamm inom området. Anlagda ytor för hantering av dag-
vatten kan innebära markavvattning och är då tillståndspliktiga. 

Det är viktigt att mark som ska vara tillgänglig för dagvattenhantering utnyttjas 
på rätt sätt för att uppnå en godtagbar fördröjning och rening inom planområdet. 
Detta gäller i synnerhet för anlagda ytor där det finns möjlighet att tillämpa lös-
ningar som bidrar med såväl ett effektivt omhändertagande av dagvatten som en 
god gestaltning inom området (se bilder). Områdets naturliga ytor och reservera-
de stråk för infiltration samt föreslagen dagvattendamm bedöms vara tillräckligt 
för en rening av dagvatten i normalfallet. Behovet av ytterligare rening beror på 
vilka typer av verksamheter som kommer att bedrivas inom respektive fastighet, 
samt hur stora parkeringsytor varje fastighet kommer att ha. 

Bilder – Exempel på anlagda ytor för dagvattenhantering: 1 = Svackdike, 2 = Genomsläpplig markbeläggning. 3-4 = Regn- och infiltrationsbäddar.

1 2

3 4
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Rening av dagvatten

Mängden föroreningar i dagvattnet bedöms öka något efter en exploatering. Då 
det vid detaljplanens framtagande inte är känt vilka typer av verksamheter som 
kommer finnas inom planområdet ska en föroreningsberäkning för föreslagen ex-
ploatering ske när planeringen av området kommit längre. Detta för att säkerställa 
att föroreningsmängderna i dagvattnet efter en exploatering kan avskiljas till en 
godtagbar nivå. 

Efter exploatering föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark av-
ledas via dagvattenbrunnar med filterinsats och sandfång innan det släpps vidare 
från respektive fastighet. Genom att leda dagvattnet via brunnar med filterinsats 
sker en rening av föroreningar från dagvattnet i form av tungmetaller och olja 
från trafik och parkeringsplatser. Exempel på vilka föroreningshalter ett sådant 
system kan minska redovisas i tabellen nedan.

Komplettering med separata oljeavskiljare och/eller annan typ av rening kan 
komma att behövas för att säkerställa att föroreningar inte når omgivningen. 
Frågan bevakas vid bygglovsgivning och inför exploatering då det är säkerställt 
vilken typ av verksamhet som är aktuell. 

Bild: Exempel på filterinsats av typ FlexiClean. Det finns även andra 
likvärdiga alternativ.

Tabell: Jämförelse av föroreningshalter, DHI rapport Dagvatten 
utvärdering filter, provtagning, Göteborg 2016.

Fördröjning av dagvatten

Dagvattenflödet inom planområdet kommer att öka efter en exploatering till följd 
av byggnader och hårdgjorda ytor. Markens egenskaper på platsen i kombination 
med förslagets utformning bedöms möjliggöra goda förutsättningar för en tillräck-
lig fördröjning av dagvattenflödet inom planområdet. Havet är slutlig recipient för 
dagvattnet och är okänsligt mot flödesvariationer i dagvattenflödet. 

Planområdet innehåller gott om naturliga ytor för infiltration i de södra och 
västra delarna. Fördröjning av dagvatten från oexploaterade ytor sker genom att 
befintliga stråk för avvattning och infiltration bevaras i dessa delar. 
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Fördröjning av dagvatten från tillkommande fastigheter samt allmän plats gata 
sker via utpekade infiltrationsytor samt genom avledning till anlagd dagvatten-
damm eller likvärdiga naturliga infiltrationsytor för fördröjning och utjämning. 
Inom fastigheterna kan det även vara lämpligt med ytterligare fördröjning av dag-
vatten i form av planteringar och gröna ytor där detta är möjligt.

Övriga rekommenderade åtgärder

En dagvattenledning föreslås förläggas centralt inom detaljplanens markreser-
vat för gemensamhetsanläggning. Syftet med en sådan ledning är att möjliggöra 
anslutningen av dagvattenbrunnar och eventuella oljeavskiljare för avledning 
av renat dagvatten. Dagvattenledningen bör planeras och projekteras i samband 
med övriga VA-ledningar och tekniska anläggningar i området. Ledningsrätt för 
sådan ledning behöver också säkerställas. 

Höjdsättning av ytor kring byggnader bör planeras så att dagvattnet rinner bort 
från huskroppen.

Bild: Tänkbar lösning för avledning av dagvatten via dagvattenbrunnar och eventuella oljeavskiljare till en central dagvattenledning som avslutas i 
område för dagvattendamm eller likvärdiga naturliga infiltrationsytor för fördröjning och utjämning.
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Reglering på plankartan

Reglering på plankartan syftar till att stärka möjligheten av ett lokalt omhän-
dertagande av dagvatten inom planområdet. Bestämmelser om vattenflöden eller 
bestämmelser som anger teknik för rening av dagvattnet saknar lagstöd i Plan- 
och bygglagen och används därför inte. Bestämmelser om markens användning 
och anordnande är däremot tillämpbara. 

Bestämmelse infiltr1 reglerar att maximalt 50% av marken får hårdgöras inom 
allmän plats ämnad för naturparkering. Det innebär att minst hälften av marky-
tan inom området ska vara genomsläpplig. Planbestämmelse infiltr2 reglerar att 
stråk inom naturmark och gatuområde inte får hårdgöras. Det innebär att mar-
ken inom dessa områden inte får behandlas på ett sådant sätt att infiltration av 
dagvatten hindras. 

Mark reserveras för en dagvattendamm i den södra delen av planområdet (E3). 
Det innebär rättighet att anlägga en damm för rening och fördröjning av dag-
vatten. Planen innehåller också markreservat för gemensamhetsanläggning för 
väg och underjordiska ledningar centralt i området (g1). Det innebär möjlighet att 
förlägga en ledning för kontrollerad avledning av dagvatten inom kvartersmark. 
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör om-
rådets närhet till vägar som används för transporter av farligt gods, skyddsav-
ståndet för riskämnen i närområdet samt risken för översvämning med tanke på 
förväntad höjning av havsytan. Risken för översvämning behandlas under rubri-
ken ”Stigande vatten”. 

Riskhanteringsprocessen i förslaget har hanterats genom dialog med räddnings-
tjänsten i Öckerö kommun. Dialogen har resulterat i en tydligare riskbedömning 
och beskrivning av såväl förutsättningar som nödvändiga eller möjliga åtgärder för 
riskminimering. De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen resulterat i 
är konsekvensbegränsande. Ytterligare reglering i form av sannolikhetsreduceran-
de åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet.

Bild: Alternativ väg för räddningstjänst (hinder markerat med rött).

Transport av farligt gods

Hälsövägen är utpekad som väg där 
transporter av farligt gods sker. I händel-
se av att vägen måste stängas av i höjd 
med planområdet i samband med olycka 
så har räddningstjänsten möjlighet att ta 
sig runt området via en alternativ väg (se 
bild). Den alternativa vägen innehåller 
väghinder av betong som kan lyftas bort 
vid nödsituationer. 

Det rekommenderade säkerhetsavståndet 
till vägar med transport av farligt gods 
är 30 meter inom kommunen, något som 
i praktiken är svårt att uppnå på många 
platser då kommunen är tätbefolkad och 
närheten till dessa vägar ofta är mindre. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till Hälsövägen genom placering av 
byggrätter samt genom prick- och naturmark, vilket innebär att inga byggnader 
där människor vistas kan uppföras inom det rekommenderade säkerhetsavstån-
det 30 meter från närmaste körbanas mitt. 

Plankartan innehåller även skydd för störningar från omgivningen genom be-
stämmelser om störningsskydd. Bestämmelserna är generella och reglerar pla-
cering av utrymningsvägar i förhållande till Hälsövägen respektive placering av 
friskluftsintag på oexponerad sida. 
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Riskämnen i närområdet

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande så finns inga riskämnen i 
närområdet. Det utesluter inte att användningen av riskämnen ändå förekommer. 
En begränsad användning av acetylen är exempelvis inte ovanlig inom industri-
områden, men då riktvärden för storleken på acetylenbehållare avgör om använd-
ningen är tillståndspliktig eller inte så är det inte säkert att räddningstjänsten har 
kännedom om dem. Detaljplanen reglerar inte heller denna risk då den primärt 
är en tillsynsfråga för de verksamheter där exempelvis acetylen förekommer. 

Eftersom befintliga verksamheter inom området enligt uppgift inte är tillstånds-
pliktiga så påverkas de inte heller av planförslagets genomförande. 

Bild: Bullerutbredning från Hälsövägen.

Trafikbuller

Närmast belägna bostäder ligger ca 40 
meter väster om Hälsövägen. Enligt 
trafikmätningar gjorda 2009 så tra-
fikeras Hälsövägen vid planområdet i 
medeltal av ca 2 700 fordon per dygn. 
Utvecklingen i kommunen och inom 
området Långesand ger inga skäl att 
tro att trafiksituationen förändrats 
nämnvärt. Bullerutbredningen från 
vägen visar att närmast liggande 
bostäder ligger utanför zonen för en 
dygnsekvivalent bullernivå på 55 dB 
eller högre, men inom zonen för en 
nivå som kan överstiga 45 dB dygnse-
kvivalent bullernivå. 

Planförslaget bedöms generera en mindre ökning av trafiken men den tillkom-
mande trafiken kommer ta sig till och från området under dagtid. Risken att den 
marginella trafikökning planförslaget kan alstra ska resultera i störningar utöver 
redan befintlig situation vid vägen bedöms som liten.

Verksamhetsbuller

Användningen Z- verksamheter används för områden med verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. De delar av verksamheterna som skulle kunna 
innehålla eventuella tillfälligt störande moment kommer troligen att bedrivas 
inomhus och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen.
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STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner, baserade på framtida beräknat högvatten. Inom zon 1 (+3,4 
meter) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillåtas inom zon 2 (+2,9 till +3,4 
meter) och zon 3 (+2,4 till +2,9 meter) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (0 till +2,4 meter) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk 
samt t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser. Enligt Stigande vatten, faktablad 
– Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas framtida högsta högvatten år 2100 
i Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 2000 (zon 4). Öckerö kommun använ-
der höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det ca 23 centimeter mellan 
RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 23 centimeter därför 
dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.

Bebyggelsen inom planområdet kan bestå av industri och verksamheter, samt tek-
niska anläggningar i form av pump- och transformatorstationer. Marknivåerna 
inom området är idag högre än 3 meter. Planen reglerar färdigt golv på en nivå 
som motsvarar kraven för zon 1 (+3,4 meter i höjdsystem RH 2000), vilket inne-
bär att inga ytterligare åtgärder krävs för att skydda tillkommande bebyggelse.  

Bild: Utdrag ur Stigande vatten - En handbok. Planen skapar byggrätter för verksamheter och tekniska anläggningar.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I norra delen av området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten. 
Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det befintliga 
ledningsnätet och lämpligen via den gemensamhetsanläggning för väg och un-
derjordiska ledningar som reserveras inom kvartersmark. Mark avsätts för en 
pumpstation för spillvatten i anslutning till lokalgatan i norra delen av planområ-
det. Placeringen är vald med hänsyn till befintliga ledningars dragning samt för 
att säkerställa god tillgänglighet för servicefordon. 

Med den befolkningsökning som förväntas i Öckerö kommun så kommer renings-
verket på Hönö Pinan troligen att nå sitt kapacitetstak. En utredning med syfte 
att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen är 
färdigställd. Utredningen visar på att kapaciteten för kommunens reningsverk 
kommer att behöva utökas. Med anledning av detta så fattade Kommunfullmäk-
tige den 12 december 2019 (KF § 125) ett beslut om att uppgradera det befintliga 
avloppsreningsverket på Pinan till 25 000 pe (personekvivalenter) i två etapper. 
Den första etappen innebär en ökning av kapaciteten till 20 000 pe och projektet 
kring detta har precis påbörjats. 

Öckerö kommuns VA-enhet bedömer att genomförandet av detaljplanen endast 
kommer att ha en försumbar påverkan på reningsverket och då bara genom de 
hygienutrymmen som tillkommer. Detta eftersom tillkommande verksamheter 
inom planområdet i sig måste ha den övriga rening som krävs för verksamheten 
som ska bedrivas.   

El och tele 

Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva utökas och mark är där-
för avsatt för en transformatorstation i anslutning till lokalgatan i norra delen av 
planområdet. Placeringen ska underlätta dragning av jordkabelledningar till nya 
fastigheter och säkerställer även en god tillgänglighet för servicefordon. Nybygg-
da hus ansluts lämpligen via den gemensamhetsanläggning för väg och underjor-
diska ledningar som reserveras inom kvartersmark. 

Öckerö nät har fiberledning i anslutning till lokalgatan i norra delen av planom-
rådet. Eventuell anslutning till nya fastigheter sker vid exploatering och lämpli-
gen via den gemensamhetsanläggning för väg och underjordiska ledningar som 
reserveras inom kvartersmark.

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheterna och sker från plats som 
avtalas med kommunens renhållningsentreprenör.
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Värme

Uppvärmning regleras inte i detaljplan men målsättningen är att uppföra byggna-
der med modern byggteknik vars energibehov är lågt. Bestämmelse i plankartan 
om att tillkommande bebyggelse ska placeras med gavlarna i sydvästlig-nordost-
lig riktning innebär exempelvis goda förutsättningar för att använda solceller. 
Energikrav hanteras i övrigt vid bygglovsgivning.  

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger vid Hälsövägen och ca 50 meter från planområdets 
mitt. Området Långesand tillhör Öckerö stationsområde och insatstiden är enligt 
räddningstjänsten beräknad till mellan 10 och 20 minuter. 

TRAFIK

Biltrafik och varutransporter

Planområdet nås med bil och varutransportfordon via Hälsövägen. Möjliga in- 
och utfarter till område för kvartersmark begränsas genom utfartsförbud i syfte 
att tydliggöra områdets funktioner och öka trafiksäkerheten. 

Kollektivtrafik

Planområdet är beläget i nära anslutning till busshållplatser för lokal kollektivtra-
fik, samt viss direkttrafik till och från Göteborg. Lokaliseringen innebär en god 
tillgänglighet för kollektivtrafikresande till och från verksamhetsområdet.  

Gång- och cykeltrafik

I planområdets nordvästra del reserveras yta för en anslutning till befintlig gång- 
och cykelbana längs Hälsövägen, vilket möjliggör för en bättre och mer säker 
tillgänglighet till området för oskyddade trafikanter. 

Hälsövägen

Ett genomförande av planförslaget kommer generera en viss trafik till och från 
området, men påverkan på Hälsövägen och inom befintligt industriområde be-
döms bli marginell. 

Parkering

Parkering för verksamheter och besökare ska ske inom kvartersmark. Detaljpla-
nen möjliggör ett område för naturparkering i syfte att öka allmänhetens tillgäng-
lighet till natur- och rekreationsområdet söder om planområdet.  
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FRIYTOR

Lek och rekreation

Den norra delen av planområdet används idag för tillfällig masshantering och 
är därför inte lämplig för rekreation. Det finns inte heller några tecken på att 
platsen nyttjas för detta ändamål. Planförslaget innebär ingen negativ påverkan 
på natur- och rekreationsområdet söder om planområdet. Ett genomförande av 
planen stärker tvärtom tillgången till denna plats, då förslaget innebär en ökad 
tillgänglighet för allmänheten i form av tillkommande gata och GC-väg. Förslaget 
innebär också utökade ytor för naturmark i förhållande till gällande detaljplan.

Naturvärden 

Detaljplanen är framtagen med hänsyn till att bevara och stärka de naturvärden 
som finns på platsen. Förslaget är också ämnat att möjliggöra en större tillgång 
för allmänheten till naturområdet. De förändringar planförslaget medger påver-
kar framförallt miljön genom markarbeten i form av utjämning. Behovet av så-
dana markarbeten föreligger främst inom det område där marken sedan tidigare 
är utjämnad för att anlägga den befintliga fotbollsplanen och konsekvenserna av 
planens genomförande bedöms därför bli små. 

Detaljplanen medger att en mindre naturparkering samt en dagvattendamm får 
anläggas inom naturmark, men i övrigt bedöms påverkan på orörd natur inom 
planområdet bli minimal. Berg i dagen inom planområdet påverkas inte av pla-
nens genomförande då det ligger inom användningen Natur.
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STRANDSKYDD

Förutsättningar

Idag gäller inget strandskydd för området men när en ny detaljplan tas fram för ett 
område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en omprövning ske mot 
särskilda skäl för upphävande. Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet 
i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. 
Upphävandet berör all kvartersmark inom planområdet. Strandskyddet upphävs 
inte inom allmän plats.

Bild: Upphävt strandskydd inom planområdet markerat med rött.Bild: Ungefärligt område som berörs av återinträdande strandskydd.
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GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.

Särskilda skäl

7 kap 18 c §, punkt 2 Miljöbalken: Området är genom en väg, järnväg, bebyg-
gelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast 
strandlinjen 

Området mellan strandlinjen och de delar av planområdet där strandskyddet är 
tänkt att upphävas är exploaterat och delvis bebyggt. För de byggrätter som ligger 
längst söderut inom planområdet bedöms exploateringens avskiljande effekt vara 
av en sådan art att allmänheten inte med lätthet kan nå vattnet, då det mellan 
dessa byggrätter och strandlinjen ligger en verksamhetsbyggnad med tillhörande 
tomt. För övriga byggrätter inom planområdet är situationen något annorlunda, 
då ytan som skiljer dem från vattnet inte är bebyggd utan istället utgörs av en 
uppställningsplats för båtar. Den avskiljande effekten är här inte lika stor, men det  
enklaste sättet för allmänheten att ta sig ner till strandlinjen är ändå inte via upp-
ställningsytan för båtar utan norr om denna, där en pir går ut i vattnet. Åtkomsten 
till strandlinjen blir då via lokalgatan inom industriområdet, vilken kommer ligga 
kvar i sitt läge och även utökas något vid ett genomförande av planförslaget.
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Särskilt skäl, punkt 2 - Exploaterade ytor mellan planområdet och strandlinjen: Till vänster möjlig exploatering enligt planförslaget överlagrad 
på flygfoto. Gul pil markerar enklaste och mest naturliga vägen för allmänheten att nå vattnet i planområdets norra del. Till höger exempel på 
avskiljande effekt mot vattnet (källa: Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket/Boverket).

7 kap 18 c §, punkt 5 Miljöbalken: Området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

Öckerö kommun står inför utmaningen att vända en negativ befolkningstillväxt. 
Framtida investeringar behövs för att förmå boende inom kommunen att stanna 
kvar i högre grad men även för att öka inflyttningen. När kommunen planerar för 
detta så är ett utökat och mer varierat bostadsbestånd avgörande, liksom förmå-
gan att bibehålla och utöka den lokala servicen för kommunens invånare. Men 
kommunens attraktivitet är också beroende av ett vitalt näringsliv och brett verk-
samhetsutbud för en robust och långsiktig samhällsutveckling och positiv befolk-
ningstillväxt. Mot bakgrund av detta så bedöms planering av lämpliga verksam-
hetsytor och etableringen av verksamheter inom kommunen utgöra ett angeläget 
allmänt intresse. 

Det lokala näringslivet är en viktig utvecklingsfaktor som bidrar väsentligt till att 
Öckerö kommun kan fortsätta vara en levande skärgårdskommun året runt. En 
fortsatt verksamhetsetablering skapar arbetstillfällen, medför en utökad service 
för kommunens invånare och stärker kommunens betydelse i regionen. Möjlighe-
ten att arbeta lokalt och uträtta ärenden inom orten minskar även utpendlingen 
och medverkar till ett hållbart resande, såväl inom som utanför kommungränsen.  

Eftersom tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen så mås-
te noggranna avvägningar göras vid valet av hur marken ska användas. Hänsyn 
behöver också tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framti-
den. Genom att placera verksamheter i eller nära befintliga verksamhetsområden 
så ökar kommunens möjligheter att reservera andra områden vilka är mer lämpa-
de för andra ändamål, som exempelvis bostäder. 
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Lokaliseringen av verksamheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden 
medför också goda synergieffekter. Möjlighet att samordna ärenden och leveran-
ser samt minskade transporter är några exempel på sådana vinster. Långesand 
och Södra Långesand på Öckerö är välkända industriområden i kommunen. En 
komplettering av verksamhetsområdet i enlighet med förslaget är både naturligt 
och ett gott hushållande med kommunens markreserver.

Behovsunderlag gällande särskilt skäl punkt 5

Behovet av utökade verksamhetsområden och fler verksamhetslokaler inom 
kommunen är stort. Vetskapen om detta är känd sedan tidigare och bekräftas i 
den enkät som skickats ut till kommunens verksamhetsutövare i samband med 
detaljplanens framtagande. Syftet med enkäten är att särskilt undersöka intresset 
för etablering inom planområdet. Resultatet av enkäten understödjer såväl de-
taljplanens syfte som lokalisering. Enkäten bifogas planhandlingarna.

Drygt hälften av de tillfrågade företagen i enkäten uppger att de i dagsläget sak-
nar egen fastighet för sin verksamhet. 65% uppger att de ser ett behov inom de 
närmaste tre åren och 59% att de planerar att förvärva en fastighet för den egna 
verksamheten i framtiden. Lika många, 59%, är intresserade av att förvärva egna 
lokaler på Södra Långesand om detaljplanen antas och genomförs. Noterbart 
är också att ingen av de tillfrågade företagen avser att expandera verksamheten 
utanför Öckerö. 

Behovet förefaller vara störst för små och större lokaler. 41% uppger att lokalbe-
hovet är 100-150 m2 och 37% har ett lokalbehov på 400-600 m2. Två tredjedelar 
av företagen uppger samtidigt att de har behov av lokaler i storleksintervallet 
100-300 m2. Planförslaget svarar väl upp mot det aktuella behovet. Detaljplanen 
medger en byggnadsarea på maximalt 350 m2 per byggrätt och en maximal nock-
höjd motsvarande två våningar. Det innebär att varje enskild byggrätt möjliggör 
lokalytor på upp till 700 m2.    

Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Området närmast strandlinjen berörs inte av planförslaget och om-
fattas därmed även fortsättningsvis av strandskydd där sådant gäller. 

Området mellan strandlinjen och planområdet är ca 50 meter brett. Området är 
exploaterat och delvis bebyggt, men passagen bedöms ändå vara tillräckligt bred 
för att uppfylla strandskyddets syfte om allmänrättslig tillgång till strandområ-
den. Detta gäller i synnerhet för naturområdet söderut, vilket är lättillgängligt och 
innehåller högre ekologiska och sociala värden. 
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Tillkommande allmän plats i förslaget undantas från ett upphävande av strand-
skyddet, vilket ytterligare utökar den zon närmast havet där allmänheten kan röra 
sig fritt. Allmänheten kommer därmed att ha fortsatt tillgång till strandområdet 
oaktat ett upphävande av strandskyddet inom planområdet.

Naturområdet söderut ligger till stora delar utanför planområdet och berörs inte 
av föreslagen exploatering. Förslaget bedöms därmed inte försämra livsvillkoren 
för djur- och växtlivet på platsen.    

Alternativa platser för allmänheten

En inventering av närområdet visar att det finns ett flertal platser som erbjuder 
goda alternativ när det gäller uppfyllandet av strandskyddets syften. Natur- och 
rekreationsområdet söder om planområdet kommer fortsatt vara oexploaterat och 
bedöms ha ett högre värde för allmänheten än föreslaget planområde. Området 
erbjuder fri utsikt över havet och innehåller såväl orörd natur som lättåtkomliga 
strandområden och gångstigar (se bilder). Ett genomförande av planförslaget skul-
le också göra platsen mer tillgänglig för allmänheten genom tillkommande gata 
och GC-väg.

Bilder: Naturområdet söder om planområdet erbjuder fri utsikt över havet, orörd natur och gångstigar.
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LOKALISERINGSPRÖVNING
En lokaliseringsprövning är genomförd i syfte att utreda om det finns andra 
lämpliga platser inom kommunen för planläggning och exploatering enligt försla-
get. Anledningen till prövningen är framför allt att generellt strandskydd återin-
träder inom planområdet vid ny planläggning.

Fyra alternativa områden har identifierats (se kartbild) och beskrivs mer ingå-
ende nedan. Respektive område redovisas med utgångspunkt i ett antal kriterier 
som behöver uppfyllas med hänsyn till planens syften och de behov planen ska 
tillgodose.

 

Bild: Översikt av alternativa områden. Huvudalternativet Södra Långesand är markerat med gult.

Huvudalternativ

Hönö: Lökholmsvägen

Hönö: Sandebacken

Hönö: Södra Sudda

Hälsö: Burövägen



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 28/54

Kriterier vid lokaliseringsprövningen

Markanvändning

Alternativt område ska ligga i anslutning till befintlig industri eller på sådan 
plats där annan typ av exploatering är olämplig.     

Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen och noggranna 
avvägningar måste göras vid valet av hur marken ska användas. Hänsyn behöver 
också tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framtiden. Ge-
nom att placera verksamheter i eller nära befintliga verksamhetsområden så ökar 
kommunens möjligheter att reservera andra områden vilka är mer lämpade för 
andra ändamål som exempelvis bostäder. 

Områdets storlek

Alternativt område bör storleksmässigt motsvara planområdet i huvudalterna-
tivet och ska minst omfatta lika stor area som förslagets yta för kvartersmark. 

Verksamhetsområden är beroende av diverse kringytor för att fungera optimalt. 
De flesta verksamheter har förutom rena lokalytor även behov av ytor för exem-
pelvis parkering samt för leverans- och godstransporter. Planområdet omfattar 
totalt ca 14 600 m2. Av dessa utgör kvartersmark exklusive ytor för tekniska 
anläggningar ca 5 400 m2.

Tillgänglighet

Alternativt område bör ligga nära huvudleden på någon av de fyra samman-
bundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller Fotö. 

En lokalisering på någon av de sammanbundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller 
Fotö är lämpligast, eftersom dessa öar har förutsättningarna att relativt enkel nås 
av ca 80% av kommunens invånare. En placering nära huvudtrafikleden (Burövä-
gen-Hälsövägen-Hönövägen-Öckerövägen) skulle ytterligare öka tillgängligheten 
och minska antalet onödiga trafikrörelser inom tätbebyggda områden. 

Kollektivtrafik

Alternativt område bör ligga i ett kollektivtrafiknära läge där antalet resalter-
nativ är som störst.  

Det är viktigt att kunna nå verksamhetsområdet på andra sätt än med bil, såväl 
för besökare som för anställda. Genom att placera verksamheter i kollektivtra-
fiknära lägen kan antalet onödiga bilresor inom kommunen minimeras.
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Strandskyddets värde

Alternativt område bör ligga där strandskyddets värde bedöms vara lägre än 
vid föreslaget planområde.  

Vid en sammanvägning av övriga kriterier för alternativ lokalisering har kommu-
nen bara funnit ett område som inte omfattas av strandskydd vid ny planlägg-
ning. Eftersom generellt strandskydd återinträder i flertalet redovisade alternativ 
görs en jämförelse över uppskattad skada på strandskyddets syfte i respektive 
alternativ.

ALTERNATIVA OMRÅDEN

1. Område Burövägen

Bild: Burövägen, Hälsö

Området ligger vid korsningen mellan Stuvö och Hälsö. En kilometer norrut 
ligger Burö färjeläge, med anknytningar till Nordöarna. Strax öster om området 
finns en förskola och söderut ligger villabebyggelse. Västerut finns ett strandom-
råde med naturklassificering 2, område med högt naturvärde, enligt Naturvårds-
programmet för Öckerö kommun. Norrut ligger ett område med den något lägre 
naturklassificeringen 3, område med naturvärden. Markanvändningen i gällan-
de byggnadsplan är allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår att 
marken används för naturändamål. Området omfattas inte av strandskydd men 
generellt strandskydd om 100 meter återinträder i den västra delen vid ny plan-
läggning.



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 30/54

Området har tidigare varit havsbotten där utfyllnad har skett gradvis, vilket talar 
för att de geotekniska förutsättningarna kan vara problematiska. Platsen har 
tidigare använts för masshantering och marken innehåller därför troligen en del 
föroreningar, vilket kan medföra behov av sanering vid en annan användning. 

Området ligger inte i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller indu-
striområde och innefattar ca 6 300 m2. En utökning av ytan är inte omöjlig, 
men innebär intrång i naturklassat område och minskat avstånd till närliggande 
förskola. En placering av verksamheter här kan också försvåra möjligheten för 
framtida expansion av skolområdet i anslutning till förskolan. ’

Området ligger till större delen på kommunal mark. En liten del (ca 400 m2) till-
hör fastigheten Hälsö 1:249 som är i privat ägo. Markägofrågan utgör ett potenti-
ellt hinder för full exploatering.

Området ligger vid huvudtrafikleden Burövägen som förbinder Hälsö med de 
andra sammanbundna öarna Hönö, Öckerö och Fotö. Eftersom platsen ligger 
relativt nära Burö färjeläge ökar tillgängligheten för boende på nordöarna Rörö, 
Hyppeln och Källö-Knippla. Däremot är lokaliseringen mindre lämplig i förhål-
lande till övriga sammanbundna öar och skulle innebära onödiga trafikrörelser, 
då de flesta lokala resmålen annars ligger på centrala Öckerö och på Hönö. 

Närmaste busshållplats ligger ca 50 meter söder om området och trafikeras av 
linje 290. Hållplatsläget är därmed något mer gynnsamt än i huvudalternativet 
och trafikeras av samma busslinje. 

Strandskyddets värde

Platsen ligger i direkt anslutning till ett naturområde med orörd natur och gångs-
tigar. Eftersom platsen är en del av ett etablerat rekreationsområde görs bedöm-
ningen att strandskyddets värde är likvärdigt med huvudalternativet.

Sammanfattning

Alternativt område vid Burövägen bedöms som olämpligt för en användning/ex-
ploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt på 
nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder vid ny planläggning och strandskyddets 
värde bedöms vara likvärdigt med huvudalternativet. 

• Placering av verksamheter i anslutning till förskola är olämpligt och försvårar 
en eventuell framtida expansion av skolområdet.  

• Områdets geotekniska förutsättningar tros vara problematiska och marken på 
platsen behöver förmodligen saneras.

• Gällande översiktsplan föreslår att marken används för naturändamål.
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2. Område Lökholmsvägen

Bild: Lökholmsvägen, Hönö

Området är lokaliserat vid brofästet mellan Hönö och Öckerö på den norra delen 
av Hönö. Söder om området ligger en bensinstation med handel och viss bilservi-
ce. En rondell som förbinder Hönövägen, Öckerövägen och Göteborgsvägen (väg 
155) ligger i anslutning till området. Hönö Pinans färjeläge ligger ytterligare en 
dryg kilometer österut. En cykelväg passerar genom den östra delen av området 
idag. Markanvändningen i gällande byggnads- och detaljplaner är allmän plats 
parkmark respektive centrumändamål. Gällande översiktsplan föreslår utveck-
lingsområde för verksamheter, centrum, och kontor m.m. Översiktsplanen pekar 
även ut platsen som utredningsområde för ny lokalisering av räddningstjänstens 
verksamheter i kommunen. Området omfattas av strandskydd i den norra och 
västra delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på hela platsen 
vid ny planläggning.

Tillgänglig yta är ca 6 200 m2 och ligger på kommunal mark. Placeringen i 
anslutning till omkringliggande vägar medför att ytan inte kan utökas, vilket 
innebär svårigheter att genomföra planförslaget fullt ut. Närheten till handel och 
service talar för en exploatering i enlighet med förslaget. Däremot ligger området 
inte i direkt anslutning till övrig industri och marken skulle även kunna användas 
för andra angelägna syften. Den befintliga cykelbanan genom området innebär 
också ett hinder och skulle vid ny planläggning behöva flyttas.
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Området ligger vid huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder Hönö med de 
andra sammanbundna öarna. Området ligger också nära Göteborgsvägen (väg 
155) med anslutning till Hönö Pinans färjeläge. Tillgängligheten är därmed minst 
lika god som till huvudalternativet. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 50-100 meter öster respektive söder om områ-
det och trafikeras av både linje 290 och linje 291. Hållplatslägena är därmed bätt-
re placerade än vid valt planområde och möjligheten till flera resalternativ finns.

Strandskyddets värde

Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
huvudalternativet. 

Sammanfattning

Alternativt område vid Lökholmsvägen bedöms som olämpligt för en använd-
ning/exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig fram-
för allt på nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder för hela området vid ny planläggning. De-
lar av området omfattas redan idag av strandskydd och strandskyddets värde 
bedöms därför vara högre än vid huvudalternativet.  

• Områdets yta är begränsad och kan inte utökas, vilket innebär svårigheter att 
genomföra planförslaget fullt ut.

• Platsen är utpekad som utredningsområde för ny lokalisering av räddnings-
tjänstens verksamheter.

• Befintlig cykelbana i området behöver troligen flyttas vid ny planläggning.
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3. Område Södra Sudda

Bild: Östra Sudda, Hönö

Området är lokaliserat i anslutning till ett idrottsområde på södra delen av Hönö. 
Väster-, öster- och söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse. Huvudtrafikleden 
Öckerövägen går mellan området och bebyggelsen i öster. En och en halv kilome-
ter sydost om området ligger broförbindelsen till Fotö. Hela området har natur-
klassificering 3, område med visst naturvärde, enligt Naturvårdsprogrammet för 
Öckerö kommun. Markanvändningen i gällande detaljplan är allmän plats natur. 
Gällande översiktsplan föreslår natur där exploatering bör undvikas på grund av 
områdets naturvärden. Området omfattas inte av strandskydd och strandskydd 
återinträder inte heller vid ny planläggning.

Tillgänglig yta är ca 6 000 m2 och ligger på kommunal mark. Marken bör i rim-
ligaste mån bevaras för naturändamål eftersom området innehåller särskilt vär-
defull våtmark där rödlistade arter förekommer. Området ligger inte heller i direkt 
anslutning till befintligt verksamhets- eller industriområde. I anslutning till om-
rådet finns en yta som är planlagd för användningen C institutionsbyggnad, med 
möjlighet att uppföra dagcenter eller liknande verksamhet. Platsen ligger låglänt 
och är utsatt för översvämningsrisk. Åtgärder måste därför vidtas för att klimat-
säkra området innan en exploatering i enlighet med förslaget kan ske.  
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Området ligger strax väster om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Österut ligger Bustadsvägen som le-
der vidare till Fotöbron och Fotö. Tillgängligheten är sämre än till huvudalterna-
tivet eftersom avståndet till de sammanbundna öarna Öckerö och Hälsö är större. 
Detta innebär också fler trafikrörelser genom den tätast befolkade ön Hönö, efter-
som såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passera genom hela ön. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter sydväst och 250 meter sydost om 
området och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed också sämre än vid 
huvudalternativet och trafikeras av en busslinje med sämre täckning. 

Strandskyddets värde

Området omfattas inte av strandskydd. Strandskydd återinträder inte vid ny 
planläggning.

Sammanfattning

Alternativt område vid Södra Sudda bedöms som olämpligt för en användning/
exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt 
på nedanstående faktorer:

• Området innehåller särskilt värdefull våtmark där rödlistade arter förekommer. 
Marken bör därför i rimligaste mån bevaras för naturändamål.  

• Platsen ligger låglänt och är utsatt för översvämningsrisk.

• Befintlig plan i anslutning till området möjliggör allmännyttig användning i 
form av dagcenter eller liknande. Placering av verksamheter i anslutning till 
denna typ av användning är olämplig. 
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4. Område Sandebacken

Bild: Sandebacken, Hönö

Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på södra 
delen av Hönö. Österut ligger villabebyggelse och norrut en sporthall med utom-
hustennisbana. Väster- och söderut ligger centrumbebyggelse med industrier, 
lagerbyggnader, handel och kontor. En och en halv kilometer sydost om området 
ligger broförbindelsen till Fotö. Markanvändningen i gällande byggnadsplaner är 
allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för 
verksamheter, centrum, kontor m.m. Området omfattas av strandskydd i södra 
delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på samma yta vid ny 
planläggning.

Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriom-
råde, vilket talar för tänkt exploatering. Inom området finns också diverse de-
taljhandel, ett gym och en lunchrestaurang.

Området är ca 6 200 m2. Ca 60% av området ligger på kommunal mark och reste-
rande del på privatägd mark tillhörande ett dödsbo. Andelen privatägd mark och 
det faktum att marken tillhör ett dödsbo försvårar möjligheterna till en exploate-
ring av hela ytan.
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Området ligger strax söder om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Norrut ligger Bustadsvägen som 
leder vidare till Fotöbron och Fotö. Eftersom avståndet till de sammanbundna 
öarna Öckerö och Hälsö är större och då området inte ligger direkt vid huvudtra-
fikleden så bedöms tillgängligheten vara något sämre än till huvudalternativet. 
Detta innebär också fler trafikrörelser genom den tätast befolkade ön Hönö, efter-
som såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passera genom hela ön. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter sydväst och 250 meter sydost om 
området och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed sämre än vid huvud-
alternativet och trafikeras av en busslinje med sämre täckning. 

Strandskyddets värde

Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
huvudalternativet.

Sammanfattning

Alternativt område vid Sandebacken bedöms som olämpligt för en användning/
exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt 
på nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder för hela området vid ny planläggning. De-
lar av området omfattas redan idag av strandskydd och strandskyddets värde 
bedöms därför vara högre än vid huvudalternativet.

• Andelen privatägd mark inom området är stor och tillhör ett dödsbo, vilket 
försvårar möjligheterna till en utveckling i enlighet med planförslaget.

• Tillgänglighet till platsen för kollektivtrafikresande är sämre än till huvudal-
ternativet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Öckerö, ca 300 meter söder 
om bron mellan Öckerö och Hälsö och i anslutning till det befintliga verksam-
hetsområdet Långesand (se bild). Platsen har tidigare använts för idrottsändamål 
och delar av området används idag för tillfällig masshantering. Söder om platsen 
finns ett naturområde som klassificerats med den lägre klassen, område med 
visst naturvärde, i Öckerö kommuns naturvårdsprogram.

Bild: Industriområdet Långesand på Öckerö markerat med blå linje. Ungefärligt planområde markerat med gul linje

Bild: Kommunal mark och övriga fastigheter inom planområdet. 
Ungefärligt planområde markerat med gul linje

AREAL OCH  
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar ca 14 600 m2 
markyta, varav kommunen äger ca 12 
200 m2.  Resterande 2 400 m2 är i 
privat ägo fördelat på tre fastigheter, 
där två av fastigheterna ligger helt 
inom planområdet och den tredje delvis 
utanför. De privata fastigheterna är 
relativt centralt belägna inom området. 
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PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, an-
tagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), föreslår verksamheter inom 
aktuellt planområde.

Detaljplan 

Aktuellt planområde berörs av detaljplan för Del av Långesands industriområde 
(1407-P92/2) som vann laga kraft 23 januari 1992. Gällande detaljplan anger till 
största delen användningen Idrott för aktuellt planområde. Den norra delen ang-
es som Industrigata i gällande detaljplan och innehåller en yta för teknisk anlägg-
ning för transformatorstation, men det finns vid detaljplanens framtagande ingen 
transformatorstation på platsen. Den östra delen av aktuellt planområde utgörs i 
gällande plan av ett smalt stråk med naturmark. Gällande detaljplans genomför-
andetid har utgått. 

STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER

Trafikstrategi

Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument vars övergripande 
uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levande 
skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. vikten 
av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att skapa no-
der där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till fastlan-
det via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14 (”Öckerö 365 
– en levande skärgårdskommun med människan i centrum”), men trafikstrategin 
gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag 
av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom 
kommunen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 
och 2014.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grund-
vatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
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Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret.

Väg 155 och Nordöleden

Öckerö kommun saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö avgår vägfärjor från Burö 
färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet. Väg 155 ansluter 
på fastlandssidan till färjeläget Lilla Varholmen, varifrån färjorna till Hönö och 
Björkö ankommer och avgår. Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens 
lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är 
trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen. 

Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 förslag till 
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Den 
regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har därefter fått 
uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för väg 155 i syfte att utreda lämp-
liga åtgärder. Syftet med studien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 
155 mellan Torslanda/Amhult och Öckerö. Arbetet med åtgärdsvalsstudien pågår 
och förväntas avslutas under år 2021-2022. Trafikverket har även genomfört eller 
är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollek-
tivtrafik på väg 155.

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 

Planområdet

Området består till stora delar av mark vilken tidigare använts som fotbollsplan 
och som idag delvis används för tillfällig masshantering. Marknivåerna inom 
planområdet varierar mellan +3,3 och +6,4 meter i höjdsystem RH 2000. Den 
centrala delen av området är i huvudsak plan med marknivåer på +3,5 till +3,7 
meter i höjdsystem RH 2000. En ca 60 meter bred hårdgjord och delvis bebyggd 
markremsa skiljer planområdet från havet österut. Den norra delen av området 
utgörs också av hårdgjorda ytor i form av en lokal industrigata. Längs med om-
rådets västra sida och parallellt med Hälsövägen finns berg i dagen. Planområdet 
gränsar i söder till orörd naturmark, där växtligheten primärt består av yngre 
träd och buskvegetation. 
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Bilder: 1 = Panoramavy över planområdet från Hälsövägen och österut. 2 = Naturområdet söder om planområdet. 3 = Berg i dagen längs med 
Hälsövägen i västra delen av planområdet.

1

2 3

Bild: Område i anslutning till planområdet med naturklass 3, enligt 
Öckerö kommuns Naturvårdsprogram.

Naturmiljö

Planområdet är inte särskilt utpekat i 
Öckerö kommuns naturvårdsprogram 
men ligger i direkt anslutning till ett 
område som klassificerats med den 
lägre klassen, område med visst natur-
värde (se bild). 

Platsen har även inventerats i sam-
band med framtagandet av kommu-
nens grönstrukturplan. Inventeringen 
visar på ett flertal värden kopplade till 
olika ekosystemtjänster, huvudsakli-
gen i de oexploaterade delarna söder 
om den befintliga fotbollsplanen som 
ligger inom planområdet. Den samlade 
bedömningen är att området söderut, 
och i synnerhet strandmiljön i de södra 
delarna, är särskilt bevarandevärda.  
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Bild: Ytavrinning och lågpunkter inom området.

Dagvatten

Det finns inga kommunala dagvatten-
ledningar inom planområdet. Regn-
vatten som inte infiltreras i marken 
rinner ytledes från närliggande vägar 
samt berg- och naturmark vidare till 
havet. De naturliga avvattningsstrå-
ken löper primärt från norr till söder i 
den västra och östra delen av planom-
rådet. Hälsövägen avvattnas via dike 
och slänt längs med vägen. Vid basen 
av berget öster om Hälsövägen finns 
en lågpunkt där dagvatten troligtvis 
samlas vid riklig nederbörd. 

Föroreningar

I Länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden (EBH-stödet) 
finns ingen information om föroreningar på platsen. Utförda provtagningar inom 
området visar generellt låga halter av föroreningar, vilket var väntat då platsen 
tidigare endast använts för idrottsändamål. Samtliga markprover hade vid prov-
tagningstillfället 2017 uppmätta halter under Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvänding (KM), med undantag för ett prov där halterna låg strax 
över. Situationen kan ha förändrats i och med att platsen efter provtagningstill-
fället använts för tillfällig mellanlagring av fyllnadsmassor.

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd (se kartbild), men ligger inom 
100 meter från strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens 
ska därför genomföras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

Bild: Gällande strandskydd i området.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Jordlagren i området består av ett 0,1-0,3 meter tjockt lager av vegetationsjord, 
som överlagrar löst lagrad sand och finsand med en mäktighet av 2-3 meter. Un-
der sanden består jordlagren av lös lera, med inslag av snäckskal, med en mäktig-
het av upp till 6 meter. Totalstabiliteten mot havet bedöms som tillfredsställande 
då berget går i dagen utefter hela östra sidan av området. Den lokala stabiliteten 
har beräknats och visar att marken kan belastas med maximalt 50 kPa inom det 
område som används för mellanlagring av fyllnadsmassor. Marken har delvis 
hårdgjorts inom samma område i syfte kunna trafikera ytan med tunga lastfor-
don och kommer vid arrendets utgång vara helt hårdgjord inom hela ytan.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Öckerö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Om det konstateras att marken innehåller radon ska 
byggnader grundläggas radonsäkrat. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. Intilliggande industriområde är bebyggt med industri-
fastigheter av varierad karaktär. Väster om planområdet och Hälsövägen finns ett 
bostadsområde med bebyggelse som i huvudsak härrör från 1970- och 80-talen.

1

3 4

Bilder: 1-3 = Befintlig industribebyggelse i området. 4 = Bostadsbebyggelse väster om Hälsövägen.

2
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KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Långesands industriområde har gradvis byggts ut med olika verksamheter och är 
idag ett utpräglat industriområde. Området berörs inte av någon kulturmiljö och 
det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

LEDNINGAR
Ledningskoll har genomförts. Inom planområdet finns spänningskablar för el, 
lokaliserade i den norra delen av planområdet. Öckerö nät har fiberledning inom 
föreslaget område. I området finns även kommunala ledningar för vatten och 
spillvatten (tryckavlopp). 

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande finns inga ledningar inom 
förslagets planerade område för kvartersmark. 

SERVICE
Det finns ingen kommersiell service i närområdet. En livsmedelsbutik ligger inom 
ett avstånd av en kilometer söderut. Öckerö centrum med bl.a. servicebutiker, 
apotek och vårdcentral ligger ca 1,5 kilometer söder om området.

TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken längs Hälsövägen består av lokala resor, viss pendeltrafik till och från 
kommunen samt av bussar i linjetrafik och transporter till och från verksamhets-
området Långesand. 

Kollektivtrafik

Området trafikeras av lokalbussar samt av busslinje 290 till och från Göteborg. 
Hållplatser för kollektivtrafik ligger på Hälsövägen inom 100 respektive 200 me-
ter från planområdets mitt.

Parkering

Området innehåller ingen allmän parkering. Parkering för områdets befintliga 
verksamheter sker inom kvartersmark.
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GESTALTNINGSPROGRAM

SYFTE OCH MÅL
Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra 
Långesands industriområde. Programmet förtydligar detaljplanens intentioner 
och utgör underlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser. Plan-
kartan reglerar markanvändning, utnyttjandegrad, begränsningar av markens 
bebyggande, byggnaders höjd och taklutning.

Eftersom planförslaget medför en förändring i form av markarbeten och exploa-
tering så blir gestaltningen av området och dess byggnader viktig. Gestaltnings-
principerna ska bidra till ett omsorgsfullt utformat planområde. Syftet är att 
särskilt beakta områdets läge och garantera en långsiktigt god helhetsupplevelse. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
De egenskaper som beskrivs nedan är vägledande för plankartans utformnings-
bestämmelse Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas. Principerna 
ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar samt för lovfria åtgär-
der. Nya byggnader och anläggningar ska utformas med hänsyn till nedanstående 
aspekter. Föreslagna åtgärder som överensstämmer med dessa ska godtas vid 
bygglov. Liten avvikelse bör kunna ske om man uppnår syftets mål och kvalitet. 

Landskapspåverkan

Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet ska 
bebyggelse och anlagd miljö gestaltas med enhetligt formspråk, samordnat mate-
rial- och kulörval samt ha likvärdig karaktär i både form och volym.

Landskapet i och kring kvartersmarken utformas på ordnat sätt, speciellt med av-
seende på parkanläggning. Verksamhetsområdet får troligen en stor andel hård-
gjord mark, där plantering av träd och buskar är ett kompletterande inslag främst 
för att omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer bör följa ett 
samlat mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. 

Natur

Vid utformning av element rörande landskapsbild, grönska, vatten och annan 
yttre miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på 
land- och vattenmiljöer, beaktas och tillvaratas.
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Byggnader

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Entréer utförs väl 
synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak och takkupor med mera får inte 
ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. 

Tak ska utformas som sadeltak och i kulör som överensstämmer med byggnadens 
övriga delar. Röda eller bruna tak bör undvikas. Solenergianläggningar, exempel-
vis solcellspaneler, som inte följer byggnadens form kan kräva bygglov.

Fasadmaterial ska huvudsakligen utgöras av naturliga material, företrädesvis 
träpanel. Plåtfasad medges inte, med undantag för lastportar eller enstaka partier 
där sådant material krävs av tekniska anledningar. Transparenta byggnader ska 
undvikas. Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala 
ribbor över glaspartier eller som skärmar. 

Färg

Färgsättning utgår från ljus till mellanmörk grå kulör. Det gäller främst byggna-
der men även skärmar, plank, containers och andra volymer som färgsätts, såsom 
upplag med ensilage för packade restprodukter. Stuprör och hängrännor bör vara 
av typ alu-zink. 

Plank och upplag

Enligt detaljplanens bestämmelser får prickad mark inte upplåtas för upplag. 
Tillfälliga upplag placeras och utformas med hänsyn till blickfång från vägar och 
samt områdets in- och utfarter. Sopkärl och övrig avfallshantering samt tillfällig 
uppställning av containers ska döljas av plank i naturfärgat trä. 

Stängsel/avskärmning i tomtgräns

Stängsel och grindar ska vara förzinkade och utan taggtråd. 

Murar och slänter

Sprängkanter och slänter ska undvikas så långt det är möjligt. Där sådana ändå 
behövs ska höjderna minimeras. Maximal höjd för stödmurar bör inte överstiga 
1,2 meter. Vid behov av högre stödmurar kan marken terrasseras med flera murar 
där plats medges.

Markbeläggning

Hårdgjorda ytor ska utgöras av asfalt som kan kompletteras med markplattor 
närmast byggnaders fasader. Natursten bör markera övergången till naturmark 
och berg. Parkeringsplatser ska beläggas med asfalt med markerade platser av 
betongsten eller liknande.
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Skyltar

Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) krävs inom område med detaljplan 
bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar. Utöver vad som anges här 
ska riktlinjer för skyltar och skyltning i övrigt inhämtas från dokumentet ”Skylt-
program för Öckerö Kommun”. 

Skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för trafiksäkerheten, hinder för 
framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller 
hinder för räddningstjänsten, snöröjning eller renhållning. Entréer betonas och 
takskyltar tillåts inte. Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid 
varje infart. Höjden för pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner ska vara 
placerade med samma avstånd och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig 
skyltning ska vara i fasad med entrédörr. 

Skyltar ska linjera med glaspartier, portar och dörrar. Vid annan placering ska 
samråd ske med plan- och byggnadsenheten.

Flaggstänger

Max 3 st flaggstänger i grupp placeras med lika avstånd till infart på varje fastig-
het. Utseende lika belysningsstolpar.

Belysning

Belysningen ska ha rätt placering och placeras på rätt avstånd i förhållande till 
det som ska belysas. Med placering avses även höjder. Samtlig belysning ska vara 
nedåtriktad för att undvika bländning mot såväl väg som sjöfart. Detta gäller 
även för arbetsbelysning under anläggningsskedet. 

Ljuskällan och/eller armaturen ska vara bländfri. Belysningsarmaturer planeras 
övergripande för hela området, så att armaturer och färgtemperaturer harmonie-
ras. Armaturer ska vara galvaniserade, aluminium natur eller varmförzinkade. 
På fasad placeras armatur med kort arm eller utan arm, övrig belysning ska vara 
på stolpe eller pollare. Maxhöjden på stolpar ska vara 6 meter. Denna höjd gäller 
även placering på byggnader som kan vara högre. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               2:a-3:e kvartalet 2020 
Granskning        1:a kvartalet 2021 
Antagande          2:a-3:e kvartalet 2021 
Laga kraft           3:e kvartalet 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för 
exempelvis förlorad byggrätt.

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, gång- och cykelbana samt na-
turmark. Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, är även 
huvudman för och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av teknisk anlägg-
ning i form av dagvattendamm.

Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, samt för 
VA-ledningar i gemensamhetsanläggning. 

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

Ellevio är ansvarig för elledningar, transformatorstationer och elleverans.

Skanova ansvarar för huvudledningar för tele.

Öckerö Nät ansvarar för fiber inom området samt för fiberanslutning till fastighe-
terna. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Öckerö kommun äger vid planens framtagande drygt 80 
procent av all mark inom planområdet. Diskussioner om kommunalt förvärvande 
av resterande mark pågår med övriga fastighetsägare inom planområdet.

Inlösen av mark

Inlösen av mark kan bli aktuell för delar av privata fastigheter som ligger inom 
detaljplanens område för allmän platsmark. 

Fastighetsbildning 

Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 

Exploatör ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga 
kraft. Fastighetsindelning kan regleras av Lantmäteriet när detaljplanen vunnit 
laga kraft.

Servitut

Avtalsservitut för kraftledning finns inom planområdet. Servitutet belastar fast-
ighet Öckerö 1:552. Ytterligare servitut bedöms inte bli aktuella vid ett genomför-
ande av detaljplanen.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning behöver upprättas inom planerad kvartersmark. Syftet 
med gemensamhetsanläggningen är att säkerställa markreservat för gemensam 
in- och utfart, väg och underjordiska ledningar till nya fastigheter.

Ledningsrätt

Det ankommer på respektive huvudman att initiera en ledningsförrättning för att 
säkerställa utrymmen i planen. Samordning av ledningsrätter och samförlägg-
ning av aktuella ledningar bör då ske. 

Idag går det kommunala VA-ledningar genom planområdet. VA-ledningarna lig-
ger i förslaget förlagda på allmän plats Gata. För ledningar som behöver förläggas 
inom kvartersmark införs markreservat i form av gemensamhetsanläggning.

Nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya byggnader. Den som begär om-
byggnad eller ändring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader.
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TEKNISKA FRÅGOR OCH UTREDNINGAR

Behov av utredningar

• En VA-utredning kan komma att behövas inför granskning av detaljplanen.
• En markmiljöutredning kan komma att behövas i ett senare skede för att sä-

kerställa att marken inte förorenats när den använts för masshantering.

Redovisning av utredningar 

Inför samråd har följande utredningar tagits fram eller använts:

• Geoteknisk utredning med tillhörande markteknisk undersökningsrapport 
(COWI 2015-11-13). Utredningen togs fram i samband med upplåtelse av om-
rådet för tillfällig masshantering.

• Markmiljöundersökning med provtagning och tillhörande analysrapport från 
Eurofins, Hönö Schakt AB (2017-10-23). Utredningen togs fram i samband 
med upplåtelse av området för tillfällig masshantering.

• Strategisk miljöbedömning/Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2019-12-18)

Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 

Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av kom-
munen. Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatör ska stå för alla 
kostnader som projektet direkt medför.

Finansiering och följdinvesteringar

Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och 
eventuella investeringar i allmän platsmark enligt avsnittet ”gatukostnader och 
övriga avgifter” nedan. 

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom planområdet, 
samt all förändring av transformatorer och omläggning av ledningar bekostas av 
exploatören. 

Driftkostnader

Öckerö kommun är huvudman för gatunätet och ansvarar för dess drift. Kommu-
nen har kostnader för drift och skötsel av allmän plats gata, gång- och cykelbanor 
samt naturmark. 

Gatukostnader och övriga avgifter

Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvud-
sakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.
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AVTAL

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande upprättas inför antagande 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och 
respektive exploatörs ansvar avseende genomförandefrågor.

Avtal om lägenhetsarrende

Ett arrendeavtal med syfte att upplåta mark för tillfällig mellanlagring av fyll-
nadsmassor finns för delar av planområdet. Avtalet behöver sägas upp innan 
planen kan genomföras. Uppsägningstiden är sex månader. 

Avtalet föreskriver bland annat att arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verk-
samhet inte bedrivs i samband med brukandet av området. Villkor i avtalet anger 
också att arrendatorn ska svara för eventuella kostnader som kan föranledas av de 
åtgärder som kan påföras enligt gällande hälsovårds- och miljöskyddslagstiftning. 
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ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Strandskydd – en vägledning för planering och prövning - Naturvårdsver-

ket/Boverket, Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012.

• Strandskydd - råd till kommunerna i Västra Götalands län avseende särskil-
da skäl för upphävande av strandskydd - Länsstyrelsen, Rapport 2019:37

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom 
delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-06.

• Karaktäristiska vattenstånd, Öckerö - SMHI 2018-02-16

• Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden - Länsstyrelsen 2011

• Utblick Öckerö - En inblick i framtiden - Öckerö översiktsplan 2018
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     1:552 Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

Stödmur
Staket

Kärr

Belysningsstolpe

Ägoslagsgräns

Häck

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth,  mätningsingenjör
Metria AB

Fastighetsgräns

Väg och körbana
Gång- och cykelbana mm

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-12-06
Detaljskiktets aktualitet: 2019-12-06

        ga:3 Registernummer gemensamhetsanläggning

Registernummer samfällighetS:2

Ledningsrättsgräns

2,7

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Nivåkurvor kommer från RH2000
Text vid nivåkurvor är justerade till RH00
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Reviderad ÅÅÅÅ-MM-DD

Planarkitekt
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Plan- Bygg- och Miljöchef
Andreas Beutler

RH 00 Sweref 99 12 00

1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

2019-11-12 KS § 253 /19

ÅÅÅÅ-MM-DD KS § XXX /ÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD KS § XXX /ÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD KF § XXX /ÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

---
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SKALA 1:1000

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.
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Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Utförande
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Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
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Illustration som visar möjlig utformning av planområdet enligt förslaget (ej juridiskt bindande).
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Öckerö kommun har COWI AB utfört geotekniska undersökningar 

på fastigheten Öckerö 1:552, i syfte att utreda möjligheten att använda den 

befintliga fotbollsplanen som mellanupplag för jordmassor.  

2 Utförda undersökningar 

Geotekniska undersökningar har redovisas i markteknisk undersökningsrapport 

MUR daterad 2015-11-13 med projektnummer A076478 och dokumentnummer 

RAP-001.  

3 Styrande dokument 

EN 1997-1 kapitel 6. 

4 Sammanfattning 

Det undersökta området består av en plan gräsyta med marknivåer på +3,5 till + 3,7 

i höjdsystemet RH 2000 . 

Jordlagren består av ett 0,1-0,3m tjockt lager av vegetationsjord, som överlagrar 

löst lagrad sand och finsand med en mäktighet av 2-3m. De översta lagren med 

sand har klassificerats till materialgrupp 2 och 3B. Under sanden består jordlagren 

av lös lera, med inslag av snäckskal, med en mäktighet av upp till 6m. 

Totalstabiliteten mot havet är tillfredställande, emedan berget går i dagen utefter 

hela östra sidan av planen. 

Den lokala stabiliteten har beräknats (se bilaga 1) och visar att marken kan belastas 

med maximalt 50 kPa (säkerhetsfaktor av lägst 1,5 med antagande av 

karakteristiska materialparametrar och grundvattenytan 0,5m under markytan).       

För att ytan skall kunna trafikeras med tunga lastfordon måste ytan hårdgöras. Ett 

minst 600mm tjockt lager av krossmaterial utlägges på en geotextil (vävd i 

bruksklass 3) som utlagds på terrassytan sedan vegetationsjordlagret bortschaktats.  

Ytan får inte användas till förorenade massor.   
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5 Topografi och jordlager 

Området består av en plan gräsyta med marknivåer på +3,5 till 3,7 i höjdsystemet 

RH 2000. 

Överst består jordlagren av vegetationsjord med en tjocklek av 0,1-0,3m som 

överlagrar löst lagrad sand och finsand med en mäktighet av 2-3m. Sandens inre 

friktionsvinkel, under grundvattenytan, uppmättes med CPT till ca 25o,  men är 

högre ovan grundvattenytan. Sanden tillhör materialgrupp 2 och 3B. 

Sanden överlagrar lös lera, med inslag av snäckskal, och har en mäktighet av upp 

till 6m. Lerans skjuvhållfasthet uppmättes till 15-20 kPa i borrhål CW 3. Med 

CPT-sonderingen i borrhål CW 6 erhölls skjuvhållfastheter på 10-15 kPa. Lerans 

konflygräns WF har uppmätts till 40  viktsprocent. 

För bärighetsanalysen har det antagits ett karakteristiskt värde av 10 kPa i överkant 

av lerlagret med en ökning mot djupet av 1 kPa/m.          

6 Grundvattenförhållanden 

Grundvattenytan har observerats på ett djup av 1,0-1,6m under markytan men kan 

sannolikt periodvis ligga högre eftersom mätningen utfördes under en torr 

oktobermånad. För bärighetsanalysen antas grundvattenytan ligga 1m under 

markytan. 

7 Bedömningar och rekommendationer 

7.1 Stabilitet  

Totalstabiliteten mot havet är tillfredställande, emedan berget går i dagen utefter 

hela östra sidan av planen. 

Den lokala bärigheten har beräknats i datorprogrammet SLOPE och visar att 

marken kan belastas med maximalt 50 kPa ( ca 2,5m jord) med en säkerhetsfaktor 

av lägst 1,5 med antagande av karakteristiska materialparametrar enligt ovan och 

grundvattnet 0,5m under markytan.    

 

7.2 Körytor  

För att ytan skall kunna trafikeras med tunga lastfordon måste ytan hårdgöras. Ett 

minst 600mm tjockt lager av krossmaterial utlägges på en geotextil (vävd i 



  
l  

 

9 

bruksklass 3) som utlagts på terrassytan sedan vegetationsjordlagret bortschaktats. 

Materialval och packning utföres enligt AMA. 

7.3 Jordmassor 

Inga förorenade massor får lagras, eftersom urlakning av gifter kan transporteras 

till havet, i naturliga sandlager och i befintliga dräneringssystemet för bollplanen.  
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1 Objekt 

På uppdrag av Öckerö kommun, har COWI AB utfört geotekniska undersökningar 

på fastigheten Öckerö 1:552. 

Den aktuella ytan är ca 60x60m och utgör en del av en före detta fotbollsplan.    

2 Syfte 

Syftet med undersökningarna är att utgöra underlag för bedömning av möjligheten 

att använda ytan som mellanupplag för jordmassor.  

3 Underlag för undersökningen 

Borrpunkternas lägen har bestämts av COWI AB på en av beställaren, erhållen 

koordinatsatt plan.  

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer 

information gällande styrande dokument för specifika fält- och 

laboratorieundersökningar se tabell 1 till tabell 3 nedan. 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SGF Rapport 1:96 Geoteknisk fälthandbok samt  

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 



   
8 

 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Trycksondering SGF Metodblad 2008-01-28, TrT med viktsondspets 

CPT-sondering SGF Information nr 15 samt SGF Rapport 1:93, SGF 

rekommenderad standard för CPT-sondering (EN 

ISO 22476-1). 

 CPT-sonderingen har utvärderats med 

dataprogrammet Conrad 3.1. 

Skruvprovtagning 

 

 

Kolvprovtagning 

 

 

 

Vingförsök 

 

Slagsondering 

SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok  

(EN ISO 22475-1:2006) 

 

SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning för 

provtagning med standardkolvprovtagare (EN ISO 

22475- 1:2006) 

 

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för 

vingförsök i fält (SS-EN ISO 22476-9) 

 

SGF Metodblad 2006-10-01, Tung slagsondering 

 

Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning, 

beskrivning och klassificering 

 

Vattenkvot 

 

Konflytgräns 

 

Skrymdensitet 

 

Konförsök 

SS-EN-ISO 14688-1:2002, SS-EN-ISO 14688-

2:2004 samt BFR T21:1982 

 

SS 027116, utgåva 3 

 

SS 027120, utgåva 2 

 

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 

 

SIS-SEN ISO/TS 179892-6:2007 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 

Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport 6:2008. 



  
l  

 

9 

6 Arkivmaterial 

Jordartskartan från SGU.. 

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Ytan är plan och är gräsbevuxen, samt är beläget mellan havet och Hälsövägen. 

Berget går i dagen både mot havet och vid Hälsövägen.  

8 Positionering 

Borrpunkterna har mätts in i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem 

RH 2000. 

9 Geotekniska fältundersökningar 

 Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningar G01 i plan och G02 i 

sektioner, samt laboratoriearbeten i bilaga 1 och CPT-utvärdering i bilaga  

9.1 Utförda sonderingar och insitu-försök 

I tabell 4 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 4 Antalet utförda sonderingar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

  

Slagsondering 

Trycksondering 

Vingsondering 

CPT-sondering 

4 

8 

1 

2 
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9.2 Utförda provtagningar mätningar 

I tabell 5 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 5 Antalet utförda provtagningar  och mätningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

  

Skruvprovtagning 

 

4 

 

 

9.3 Undersökningsperiod 

De geotekniska fältundersökningarna utfördes under Oktober månad 2015.  

9.4 Fältingenjör 

Fältarbetena utfördes av Peter Strindberg, COWI AB. 

9.5 Kalibrering och certifiering 

Kalibrering för borrbandvagn finns hos COWI AB, och skickas till beställaren vid 

förfrågning.  

9.6 Provhantering 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 

Geoteknisk Fälthandbok. 

10 Geotekniska laboratorieundersökningar 

Störda jordprover upptagna med skruvprovtagare har rutinundersökts på WSP 

geotekniska laboratorium och redovisas i bilaga 1. 
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11 Värdering av undersökning 

11.1 Generellt 

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller 

laboratorieundersökningarna. 







Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Öckerö 1:552
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A076478-001

Borrhål CW2
Fältundersökning PST Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-11-06 AZ
 X   Ansvarig laboratorietekniker Alma Zerem Hrvat

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torrt 2015-10-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   
0,3  

     
0,3   
0,8  

     
0,8   
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

gråbrun ngt grusig SAND

gråbrun grusig SAND ( stenig enl. fälttekn. )

2015-10-292015-10-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

L:\5250\COWI AB\10000668\Öckerö 1-552 A076478-001\



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Öckerö 1:552
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A076478-001

Borrhål CW3
Fältundersökning PST Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-11-06 AZ
 X   Ansvarig laboratorietekniker Alma Zerem Hrvat

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,6 m u my  2015-10-28 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
0,3  

     
0,3   2 1
1,1  

     
1,1   
1,5  

     
1,5   
2,0  

     
2,0   
3,2  

     
3,2 32 31  
4,0  

     
4,0    
5,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  

grått sandigt siltigt SKALGRUS

grå ngt grusig lerig SAND, skalrester

grå grusig SAND, skalrester ( ngt stenig enl. fälttekn. 
)

grå grusig siltig SAND, skalrester

2015-10-292015-10-28
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

grå ngt grusig sandig siltig LERA, skalrester

ngt sandig LERA, skalrester (enl.fälttekn.)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

L:\5250\COWI AB\10000668\Öckerö 1-552 A076478-001\



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Öckerö 1:552
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A076478-001

Borrhål CW6
Fältundersökning PST Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-11-06 AZ
 X   Ansvarig laboratorietekniker Alma Zerem Hrvat

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,4 m u my  2015-10-28 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   3B 2
0,5  

     
0,5   2 1
1,0  

     
1,0   
2,0  

     
2,0   
2,2  

     
2,2 49 42  
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-10-292015-10-28
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå siltig SAND

grå lerig SAND, skalrester

grå ngt sandig siltig LERA, enstaka gruskorn, 
skalrester

gråbrun grusig SAND

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

L:\5250\COWI AB\10000668\Öckerö 1-552 A076478-001\



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Öckerö 1:552
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A076478-001

Borrhål CW7
Fältundersökning PST Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-11-06 AZ
 X   Ansvarig laboratorietekniker Alma Zerem Hrvat

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,0 m u my  2015-10-28 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   
0,5  

     
0,5   
0,9  

     
0,9   
1,3  

     
1,3   
2,2  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-10-292015-10-28
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå siltig SAND

grå ngt sandig siltig LERA, skalrester

 

grå grusig SAND ( ngt stenig enl. fälttekn. )

grå ngt lerig grusig siltig SAND, skalrester

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

L:\5250\COWI AB\10000668\Öckerö 1-552 A076478-001\















Provtagningsplan Långesand Öckerö 1:552 
 

 

Hönö schakt kommer att utföra en markundersökning inom arrenderad mark 

på fastigheten Öckerö 1:552. 

Syfte med undersökningen är att ta reda på bakgrundshalterna i marken innan 

området kommer att användas som en masshanteringsplats efter ök med 

Öckerö kommun,  

Marken som undersöks är en före detta fotbollsplan, med inga kända 

föroreningar, därför sker en enklare undersökning med tanke på bakgrunden av 

marken. 

Undersökningen utförs av Hönö schakt, den sker med hjälp av en grävmaskin, 

där vi kommer att gräva 9 punkter över ytan, i dessa punkter kommer 2 prov 

tas, ett på ytan direkt under gräset, samt ett prov på sjösanden som beräknas 

ligga 30–70 under markytan, med tanke på bakgrunden av marken så utförs 

inga djupare prover, Efter analys av utförda prover så tas beslut om vi behöver 

gå djupare. Provpunkterna märks ut med stagkäppar efter utförd provtagning 

för eventuell extra provtagning. 

Arbetet dokumenteras med bilder. 

Med tanke på hur många punkter som provtas kommer vi att lämna in 4 st. 

samlingsprover, 2 st. ifrån ytan och 2 ifrån sjösanden,  

En ritning på provpunkter bifogas till denna plan. 

En analysmall bifogas. 



Markundersökning för att ta reda på bakgrundshalter i marken 

Öckerö 1:552 

 

Enligt föreläggande om försiktighetsmått för mellanlagring av avfall, 

användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Öckerö 1:552, har 

vi utfört en undersökning enligt följande: 

 

 Provtagningsplan som beskriver syfte och tillvägagångssätt har inlämnats 

till miljöenheten och godkänts  

 Provtagningen utfördes 2017-10-11 enligt planen, med tillägg att 4 st. 

prover togs istället för 2. 

 Provtagningen dokumenterades med bilder 

 Miljöenheten (Linda Skåål) var med under första delen av provtagningen 

 Proverna 4 st. har inlämnats för analys hos Eurofinns 

 Analyssvaren har skickat per mail till Hönö schakt 

 Analyssvaren har skickats in till miljöenheten i Öckerö kommun 

 Svaren visade att generellt är det låga värden. Samtliga ligger under KM 

förutom Summa PAH med hög molekylvikt för ena ytlagrets resultat som 

ligger strax över KM. 

 Detta medför att avfall/ massor, som skall användas till 

anläggningsändamål på platsen bör ha låga värden av föroreningar, 

under KM. 

 

 

 

 

 

Provtagare: Mattias Olofsson Hönö Schakt AB 

Grävmaskinist: Daniel Englund Hönö Bygg & Mark AB 

 

Hönö 2017-10-23 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-193294-01

EUSELI2-00471528
Í%R%^Â!Gb'$Î

Analysrapport

Hönö Schakt AB 

Mattias Olofsson

Andvägen 10

475 40 HÖNÖ

Kundnummer: SL7640696

Provbeskrivning:

177-2017-10120189Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

10 cm

Mattias Olofsson

2017-10-11

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-11

Utskriftsdatum: 2017-10-16

Provmärkning: Ytan jorden nr1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.092Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



AR-17-SL-193294-01

Í%R%^Â!Gb'$Î

EUSELI2-00471528

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.43Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.94Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.7Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts40Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-194445-01

EUSELI2-00471528
Í%R%^Â!Go>&Î

Analysrapport

Hönö Schakt AB 

Mattias Olofsson

Andvägen 10

475 40 HÖNÖ

Kundnummer: SL7640696

Provbeskrivning:

177-2017-10120190Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

10 cm

Mattias Olofsson

2017-10-11

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-11

Utskriftsdatum: 2017-10-17

Provmärkning: ytan jorden nr 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.21Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



AR-17-SL-194445-01

Í%R%^Â!Go>&Î

EUSELI2-00471528

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.66Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.81Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.1Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts45Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-194446-01

EUSELI2-00471528
Í%R%^Â!Go?/Î

Analysrapport

Hönö Schakt AB 

Mattias Olofsson

Andvägen 10

475 40 HÖNÖ

Kundnummer: SL7640696

Provbeskrivning:

177-2017-10120191Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

40 cm

Mattias Olofsson

2017-10-11

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-11

Utskriftsdatum: 2017-10-17

Provmärkning: sanden -30-70 nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



AR-17-SL-194446-01

Í%R%^Â!Go?/Î

EUSELI2-00471528

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-193295-01

EUSELI2-00471528
Í%R%^Â!Gb(-Î

Analysrapport

Hönö Schakt AB 

Mattias Olofsson

Andvägen 10

475 40 HÖNÖ

Kundnummer: SL7640696

Provbeskrivning:

177-2017-10120192Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

40 cm

Mattias Olofsson

2017-10-11

Provet ankom:

JordMatris:

2017-10-11

Utskriftsdatum: 2017-10-16

Provmärkning: sanden -30-70 nr 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



AR-17-SL-193295-01

Í%R%^Â!Gb(-Î

EUSELI2-00471528

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v46



Enkät till företag i Öckerö kommun angående ny detaljplan
på södra Långesand Pågående
Enkät detaljplan Långesand

Webbadress: https://ui.uglnk.com/Surveys/fd9d28b2-6c56-4f70-ac49-96f297fd60e1

Svar

 34
Svarande

 1
 Påbörjad: 2020-02-19 14:29   Redigerad 2020-02-19 14:29 

https://ui.uglnk.com/Surveys/fd9d28b2-6c56-4f70-ac49-96f297fd60e1


Endast ett alternativ valbart

1. 1. Har ert företag egen fastighet för sin verksamhet idag?

Svar

 34
Svarande

 1
Besvarad av

 100%
Medelvärde

3.47

Ja
Antal: 16 (47%)

Nej
Antal: 18 (53%)



Endast ett alternativ valbart

2. 2. Ser ni ett behov de närmaste tre åren av nya lokaler för er verksamhet?

Svar

 34
Svarande

 1
Besvarad av

 100%
Medelvärde

3.24

Ja
Antal: 17 (50%)

Nej
Antal: 10 (29%)

Troligen
Antal: 5 (15%)

Vet ej
Antal: 2 (6%)



Endast ett alternativ valbart

3. 3. Hur stora lokaler ser ni att ert behov kommer att vara?
Ange behovet enligt storleksintervallen nedan

Svar

 27
Svarande

 1
Besvarad av

 79%
Medelvärde

1.67

100-150 kvm
Antal: 11 (41%)

200 -300 kvm
Antal: 4 (15%)

300 - 500 kvm
Antal: 2 (7%)

400 - 600 kvm
Antal: 10 (37%)



Endast ett alternativ valbart

4. 4.Har ni planer at tförvärva egen fastighet för er verksamhet i framtiden?

Svar

 34
Svarande

 1
Besvarad av

 100%
Medelvärde

2.53

Ja
Antal: 20 (59%)

Nej
Antal: 12 (35%)

Vet ej
Antal: 2 (6%)



Endast ett alternativ valbart

5. 5. Skulle det �nnas intresse att förvärva egna lokaler på södra Långesand, Öckerö
om ovanstående detaljplan tas fram?
Svar

 34
Svarande

 1
Besvarad av

 100%
Medelvärde

3.44

Ja
Antal: 20 (59%)

Nej, 
Antal: 9 (26%)

Nej Öckerö fungerar inte
för oss...

Antal: 5 (15%)

Nej Expansion sker utanför
Öckerö...

Antal: 0 (0%)



Fritext

6. Önskar ni tillägga något annat?

Svar

 9
Svarande

 1
Besvarad av

 26%



UNDERSÖKNING
av behovet att upprätta en
strategisk miljöbedömning

DETALJPLAN FÖR

INDUSTRIOMRÅDE SÖDRA LÅNGESAND 

ÖCKERÖ 1:552 M.FL, ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN

2019-12-18   |   Diarienummer SB 0124/19



Bild: Planområdet (markerat med gul linje) ligger i anslutning till ett befintligt industriområde. Naturområdet söder om platsen markerat med grönt.

Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl.   |   Undersökningssamråd 2019-12-18   |   Dnr SB 0124/19

Sida 2/8

Vad är en undersökning?
Enligt 6 kap 3 § Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk miljöbe-
dömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande 
miljöpåverkan. För att kunna avgöra om en detaljplan ska miljöbedömas eller 
inte ska kommunen genomföra ett undersökningssamråd (MB 6 kap 5 §). Under-
sökningssamrådet utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilken typ av 
miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en even-
tuell strategisk miljöbedömning. Genom undersökningssamrådet ska kommunen 
identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan 
och samråda frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som 
kan antas bli berörda av planen eller programmet. Om undersökningssamrådet 
visar på en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras (en-
ligt 4 kap 34  § Plan- och bygglagen) parallellt med den fortsatta planprocessen. 
Miljöbedömningen är en integrerad process i arbetet med att ta fram planer och 
program. Miljökonsekvensbeskrivning används för att redovisa miljöeffekter och 
de skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ i planarbetet. 

Platsens förutsättningar
Planområdet omfattar totalt ca 14 300 m2 och är beläget på den norra delen av 
Öckerö, i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet Södra Långesand. 
Platsen har tidigare använts för idrottsändamål och används idag för tillfällig 
masshantering. Söder om platsen finns ett naturområde som klassificerats med 
den lägre klassen (område med visst naturvärde) i Öckerö kommuns naturvårds-
program.
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Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhets-
område Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande/lätt industri av 
mindre eller medelstor art. 

Sammanvägd bedömning
Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland genomfördes 18 december 2019 till 
20 januari 2020. 

Utifrån nuvarande kunskap visar undersökningen på att planförslaget inte med-
för risk för betydande miljöpåverkan. Kommunen gör den sammanvägda bedöm-
ningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande mil-
jöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte behöver utföras.

Kommunens ställningstagande baseras på nedanstående bedömningsgrunder.

Ett genomförande av planen:

• Bedöms inte negativt påverka platsens förutsättningar.

• Bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

• Bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

• Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regio-
nala miljömål.

• Bedöms inte påverka några områden eller natur som har erkänd nationell 
eller internationell skyddsstatus, t ex Natura 2000, riksintressen eller natur-
reservat.

Källor till undersökningen
Bedömningen ovan grundar sig på allmän information som kommit fram under 
planarbetet, övriga planeringsförutsättningar samt genom en bedömning av plat-
sens förutsättningar.

Petter Leyman

Planarkitekt, Öckerö kommun
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Riksintressen och särskilda hus-
hållningsbestämmelser  
(3-4 kap MB) X

Hela Öckerö kommun ligger inom 
riksintresse högexploaterad kust 
enligt MB 4 kap 4 §. Utbyggnaden 
av befintlig tätort står inte i konflikt 
med bestämmelserna i 4 kap MB. 

Internationella konventioner  
(Natura 2000, UNESCO Världsarv etc.)

X

Skyddad natur/kultur enl. 7 kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, vattenskydds-

område natur-/kulturreservat etc.)

X

Strandskyddet är upphävt inom 
planområdet idag. Vid upprättan-
de av ny detaljplan återinträder 
generellt strandskydd för delar av 
området. Planförslaget innebär an-
vändningar som kräver att strand-
skyddet upphävs inom de delar av 
planområdet som berörs.

Kulturhistorisk värdefull miljö  
(t.ex. områden som ingår i kommunens 
bevarandeprogram eller program för 
kulturmiljövård)

X

Ekologiskt känsliga område  
(områden som enl. ÖP är ekologiskt särskilt 

känsliga eller opåverkade)

X

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, kraftledning-
ar etc.)

X

Övriga störningar 
(buller, ljus, lukt, strålning etc.)

X

Geotekniska svårigheter eller föro-
renad mark

X

Området har tidigare använts för 
idrottsändamål och används idag 
för tillfällig masshantering, vilket 
talar för att de geotekniska förut-
sättningarna är goda. Någon  
geoteknisk utredning har dock inte 
genomförts.

Överskridna miljökvalitetsnormer X
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Förordnanden och skydd  
(Naturreservat, landskapsbild, om-
råde med geografiska bestämmelser, 
skyddsområde ex. vattentäkt, kulturre-
servat, byggnadsminnen, fornminnen, 
skyddsområde)

X

Planens karakteristiska egenskaper

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter eller 
ett iordningställande av planom-
rådet som kräver anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken 

X

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter som 
finns angivna i PBL 4 kap 34 §

X
Planen kommer medge lättare indu-
striverksamhet.

Planen har betydelse för andra 
planers miljöpåverkan

X

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning 
(gäller t.ex. vattendirektivet). 

X
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Påverkan på marken 
(instabilitet, sättningar, ras, skred, erosion, 

vibrationer, föroreningar, skada på värde-

full geologisk formation etc.). 
X

Området används idag för tillfäl-
lig masshantering. Tillkommande 
bebyggelse bedöms därför endast 
innebära liten påverkan avseende 
instabilitet, sättningar, ras eller 
skred.

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, temperatur, 

luftfuktighet, ljusförhållanden etc.)

X

Förändringar av grund-  
eller ytvattnet 
(kvalitet, flödesriktningar, nivåer, mängd, 

etc.)
X

Dagvattenflöde och flödesrikt-
ningar kan delvis förändras inom 
tillkommande kvartersmark, men 
huvudsaklig naturlig avrinning 
avses behållas inom övriga delar av 
området.  

Risk för översvämningar

X

Planområdet ligger högre än 3,4 
meter över nollpunkten i höjdsys-
tem RH 2000, vilket innebär att 
området inte berörs av framtida 
beräknat högvatten.

Svårigheter att lokalt omhänderta 
dagvattnet

X

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 

hotade arter etc.)

X

Söder om planområdet finns ett na-
turområde som klassificerats med 
den lägre klassen (område med visst 
naturvärde) i Öckerö kommuns 
naturvårdsprogram. Naturområdet 
bedöms inte påverkas negativt av 
planens genomförande.

Försämrad kvalitet eller kvantitet 
på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, fri-

luftsanläggning etc)

X

Tillgängligheten till intilliggande 
ströv- och rekreationsområde avses 
stärkas.
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Påverkan på landskapsbilden/stads-
bilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.)

X

Siktlinjer mellan tillkommande 
byggnader inom kvartersmark avses 
säkerställas inom planområdet. 
Höjder på tillkommande byggnader 
avses anpassas till övrig bebyggelse 
inom befintligt industriområde.

Barriäreffekter X

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds

X

Ökad användning av icke förnyelse-
bar energi

X

Uttömmande av någon ej förnyelse-
bar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.)

X

Ökad fordonstrafik / Ändrade tra-
fikförhållanden X

Viss påverkan lokalt i form av besö-
kande samt transporter till och från 
planområdet.

Effekter som strider mot långsik-
tiga centrala, regionala eller lokala 
miljömål

X

Överskridna miljökvalitetsnormer 
(5 kap. MB)

X

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.)

X

Obehaglig lukt X

Risker för människors säkerhet  och 
hälsa

X

Påverkan på den sociala miljön 
(sammansättning av befolkning, delaktig-

het, jämställdhet, trygghet etc.)

X

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.)

X

Viss utbyggnad av lokalgator samt 
möjlig utbyggnad och/eller förstärk-
ning av VA-ledningar och eventuella 
VA-anläggningar inom området.
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Ställningstagande

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Platsens förutsättningar är sådana 
att strategisk miljöbedömning krävs

X

Planens karakteristiska egenskaper 
ställer krav på strategisk miljöbe-
dömning

X

Ett genomförande av planen inne-
bär en betydande miljöpåverkan

X

Ett genomförande av planen inne-
bär negativa effekter som kan vara 
betydande

X
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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. 
 
 



        

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

 

Öckerö 2020-04-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre   

Ärende: Begäran om planbesked – Röd 1:195, 1:196, 1:162 och 
1:253 

Diarienummer: 0027/20 

 

Begäran om planbesked för Röd 1:195 m.fl.  
 
Förslag till beslut 
Sökande meddelas negativt planbesked för fastigheterna Röd 1:195, 1:196, 1:162 och 1:253.  

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
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.  
  
 
Beredning 
 
Planförhållande 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar aktuella fastigheter som natur. 
• Gällande byggnadsplan från 1961 anger för planområdet: Bf1 – Område för bostadsändamål, 

fristående hus i högst en våning. Minsta tomtarea är 1000 m2. Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 60 m2, ytterligare 10 m2 får enligt plan tillåtas av byggnadsnämnden. Största 
byggnadshöjd är 2,8 meter och högst tillåtna taklutning är 30 grader. Byggnad får inte uppföras med 
källare. 

• Planområdet berörs inte av något strandskydd, vid framtagande av ny detaljplan återinträder ett utökat 
strandskydd om 300 meter från havet och ett generellt strandskydd om 100 meter från intilliggande 
damm.   

• Aktuella fastigheter angränsar till en damm som är utpekad i Öckerö kommuns naturvårdsprogram. 
Inom dammen finns mindre vattensalamander samt stora landskapsekologiska värden. Dammen är 
utpekad som område med högt naturvärde klass 2. 

 
Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Fastigheterna är belägna längst ut på Ersdalsvägen direkt öster om naturreservatet Ersdalen. Området är beläget 
naturskönt mellan 200 – 300 meter ifrån vattenkanten. Fastigheterna utgörs av öppna gräsytor med berg i dagen 
och mindre växtlighet i varierad form. Från vattenkanten stiger marken försiktigt och befintlig bebyggelse 
smälter in väl i området med dess småskalighet.  
 
Området nås med bil via Ersdalsvägen som är en smal grusväg, ca 3 meter bred (efter korsningen vid 
Sandviksvägen).  



 
 

 

Närmaste busshållplats, Hönö Röd, är belägen ca 1 km fågelvägen ifrån fastigheterna. Byggnationen är sedan 
tidigare ansluten till kommunalt VA och till el-nätet. Området ligger dock utanför VA:s verksamhetsområde.  
Kretsloppsenheten sköter renhållningen i området.  
 
 
Ansökan 
Sökande uppger i ansökan att de vill möjliggöra för utökade byggrätt på Röd 1:195 genom påbyggnad av ett 
halvt plan på befintlig byggnad och därigenom motverka trångbeboddhet. För övriga fastigheter vill de endast 
att fastigheterna förses med ett s.k. planstöd för åretruntboende i detaljplan. 
 
Remissvar 
Ärendet har skickats på remiss till följande kommunala instanser: 

• Byggenheten 
• Miljöenheten 
• Mark och exploateringsenheten 
• VA-enheten 
• Gatuenheten 
• Kretsloppsenheten 
• Räddningstjänstverksamheten 

 
Ekonomi 
Planbeskedsansökan bedöms vara en medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat 
på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv eller genom andra 
diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter utifrån barnperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen kan fatta beslut om negativt planbesked. Vid beslut om positivt planbesked ska beslut fattas 
av kommunfullmäktige då åtgärden inte har stöd kommunens gällande översiktsplan.   
 
Bedömning 
Ett av syftena med aktuell begäran om planbesked är att genom att ändra befintlig plan förse fastigheterna med 
ett s.k. planstöd för åretruntboende för fastigheterna Röd 1:195, 1:196, 1:162 och 1:253. Gällande plan 
möjliggör för bostadsändamål. Av namnet på byggnadsplanen framkommer det att avsikten med planen är att 
området ska nyttjas för fritidsbebyggelse. I en detaljplan är det endast möjligt att reglera sådant som har stöd i 
fjärde kapitlet plan- och bygglagen. Fjärde kapitlet i plan- och bygglagen omfattar reglering av exempelvis 
användning av mark, omfattning av byggnation, utformning, placering m.m. Det finns inte stöd i fjärde kapitlet 
plan- och bygglagen att reglera exempelvis upplåtelseform, ägande och/eller folkbokföring.  
 
Av byggnadsplanen framkommer att byggnad med en användning som kräver avlopp inte får uppföras. 
Området är enligt ansökan sedan några år tillbaka påkopplat på det kommunala VA-nätet. Området ingår dock 
inte i VA:s verksamhetsområde, utan det finns ett avtal mellan kommunen och föreningen i området rörande 
VA. Planbestämmelsen i sig motsätter inte att boendet nyttjas som åretruntboende. Avlopp kan hanteras 
exempelvis på andra sätt, exempelvis med mulltoa, vilket går att använda även för ett åretruntboende. Det finns 
med hänvisning till ovanstående inga hinder att nyttja befintliga bostäder som åretruntboende. 
 
Sökande beskriver i ansökan att de vill ändra gällande plan för att motverka en trångboddhet. Gällande plan 
möjliggör för en maximal byggnadsarea på 60 m2 per tomtplats och en möjlighet till att bygga 10 m2 uthus om 
byggnadsnämnden medger det. Av bygglovsritning från två av fastigheterna framkommer det att 
byggnadsarean för de fastigheterna är 118 m2 (Röd 1:195) exklusive komplementbyggnad och 110 m2 (Röd 



 
 

 

1:253). De återstående fastigheterna har en uppskattad byggnadsarea (inmätt i spatial map) på ca 120 m2 
exklusive komplementbyggnad (Röd 1:196) och ca 80 m2 (Röd 1:162).  
   
Trångboddhet kan definieras på olika sätt och det finns flera samtidigt gällande riktlinjer för vad trångboddhet 
är. Det finns exempelvis tre stycken trångboddhetsnormer (den senaste fastställdes 1986), riktlinjer från EU 
och socialstyrelsen som fastställer vad som kan betecknas som trångboddhet. Det går även att mäta 
trångboddhet genom en genomsnittliga kvadratmeteryta per boende. Beroende på vilken mätmetod eller norm 
som används kan resultatet se annorlunda ut. Boverket har i rapporten Trångboddhet i storstadsregionerna 
använt trångboddhetsnorm 2. Enligt trångboddhetsnorm 2 ska det vara högst 2 personer per rum för att en 
bostad inte ska räknas som trångbebodd. Det ska dessutom finnas ett kök och ett vardagsrum.  
 
Av äldre bygglovsritningar för Röd 1:195 framgår det att det i bostaden finns ett vardagsrum, ett kök och två 
stycken sovrum. Röd 1:253 har enligt bygglovsansökan vardagsrum, kök och tre stycken sovrum. För övriga 
fastigheter är antalet rum okända. Med tanke på byggnadernas byggnadsarea är det troligt att rumsfördelningen 
är snarlik. Enligt trångboddhetsnorm 2 anses med andra ord inte befintlig byggnation skapa trångboddhet för 
familjer bestående av mellan 4 – 6 personer. Enligt Boverkets rapport Trångboddheten i storstadsregionerna är 
det framförallt i mindre lägenheter, så som ettor och tvåor, det förekommer trångboddhet. Av rapporten går det 
även att utlösa att Öckerö kommun är en av de kommunerna i regionen med lägst trångboddhet, vilket 
motsvarar 0 – 5 trångbodda personer per församling.  
 
Vägen ut mot området är idag cirka 3 meter bred. Från Ersdalens besöksparkering och ut mot fastigheterna är 
vägen uppförd genom en gemensamhetsanläggning. I anläggningsbeslutet framgår att vägen ska ha en sådan 
standard att den ska kunna trafikeras året runt och med motorfordon samt att den ska vara minst 3 meter bred. 
Vägsträckan mellan Ersdalens besöksparkering fram till strax innan korsningen vid 
Ersdalsvägen/Sandviksvägen, har kommunalt huvudmannaskap. Framkomligheten är mycket begränsad och är 
ett befintligt problem för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har yttrat sig om att det ofta är problem eller 
omöjligt att ta sig förbi bilar som parkerat i vägrenen längs vägen, speciellt sommartid då många badgäster 
besöker området. Framkomligheten måste säkerställas bl.a. med tanke på vägens bredd och tyngden på 
brandfordonen. En förutsättning för att säkerställa framkomligheten är antingen att befintlig 
gemensamhetsanläggning omprövas, eller att vägområdet ingår i en framtida detaljplan och att en breddning 
och utbyggnad av vägen säkerställs genom planändringen. Området behöver också förses med en brandpost så 
att släckvattenförsörjningen kan garanteras. Det blir ca 500 meter från nuvarande brandpost. Oavsett det 
slutgiltiga beslutet i planbeskedsärendet bör frågan utredas vidare.  
 
Området berörs idag inte av strandskydd. När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet och en 
prövning mot skäl för upphävande/dispens ska därför prövas. För aktuella fastigheter bedöms strandskyddet 
återinträda från två riktningar, ett utökat strandskydd om 300 meter från havet och ett generellt strandskydd om 
100 meter från intilliggande damm. För befintliga volymer bedöms särskilt skäl 1 (Miljöbalken 7 kap. 18 c §) 
vara tillämpbart, att området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Områdets höga naturvärden kan dock innebära problem vid dispens eller upphävande av strandskyddet 
för de åtgärder som krävs för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till området.  
 
Planlistan, som bestämmer vilka planarbeten och när planenheten ska påbörja planärenden, sträcker sig fram 
till år 2040. Samhällsbyggnadsverksamheten anser att kommunens resurser i första hand ska nyttjas till 
planarbeten som tillskapar ett större antal bostäder eller andra allmännyttiga ändamål. Aktuell ansökan är av 
enskilt intresse och syftet med ansökan är i dagsläget redan uppfyllt. Det är också tveksamt om det är lämpligt 
att lämna positivt planbesked för ett ärende om ett planarbete inte kan påbörjas för ens om 20 år.   
 
I övrigt bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att småskaligheten i området är viktig för områdets karaktär. 
Att höja våningsantalet kommer starkt påverka områdets karaktär negativt. Sammantaget föreslår 
samhällsbyggnadsverksamheten med hänvisning till ovanstående att sökande meddelas negativt planbesked. 
Samhällsbyggnadsverksamheten vill också understryka att bygglov ska föregås av detaljplan och inte vice 
versa. Aktuella fastigheter har medgivits bygglov med stora avvikelser.    
 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
- Sökande 

 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan med komplettering samt bilagor 
2. Remissvar 
3. Bild- och kartmaterial 
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---------------------------                                            ----------------------------- 
Andreas Beutler                                                                         Anna Dannjé Brocker   
 
Plan- bygg- & miljöchef                                                           T.f. kommundirektör 
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rikard.sporre@ockero.se 
 
 
Öckerö 2020-04-24 
Delegationsbeslut 2020-95 
Diarienummer 2020-173 
 
Yttrande angående planbesked på fastigheterna Röd 1:162, Röd 1:253, 
Röd 1:195 och Röd 1:196, Öckerö kommun. 

Miljöenheten har följande synpunkter: 

 Osäkerhet råder gällande strandskyddet, om det är så att det återinträder eller 
inte och om det är strandskydd runt dammen. 

 Det är inte lämpligt med en plan som medger fler eller större byggnader då 
området ligger intill ett naturreservat och strandskyddat område. 

 
 
 
Theres Benito 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

H
an

dl
in

ge
n 

är
 e

le
kt

ro
ni

sk
t s

ig
ne

ra
d 

av
 T

he
re

s 
Be

ni
to

 2
02

0-
04

-2
4

mailto:kommun@ockero.se


 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
 
 
 

   
  

REMISSVAR/YTTRANDE  
Begäran om planbesked 

Ändring av befintlig detaljplan 
Röd 1:195 , Röd 1:196 , Röd 1:162 , Röd 1:253 

Tomas Turner , Ersdalsvägen 62 
 

  

 
Ansökan om ändring av befintlig plan 
 
Röd 1:162 , Röd 1:195 ,Röd 1:196 och Röd 1:253 
 
 
Räddningstjänstens yttrande: 
 

• Framkomlighet för Räddningstjänsten måste säkerställas med tanke på vägens 
bredd och tyngden på brandfordonen .  

• Området måste förses med brandpost så att släckvattenförsörjningen kan 
garanteras . Det blir ca 500 meter från nuvarande brandpost . 

• Det är ofta problem eller omöjligt att ta sig förbi bilar som parkerat i vägrenen 
längs vägen .  Speciellt sommartid då många badgäster besöker området.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf Kagelind 
Räddningstjänsten Öckerö Kommun 



Ortofoto - Röd 1:195, 1:196, 1:162 och 1:253© Lantmäteriet, © Öckerö kommun



Byggnad på fastighet Röd 1:195



Byggnad på fastighet Röd 1:196



Byggnad på fastighet Röd 1:162



Byggnad på fastighet Röd 1:253
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Rikard Sporre

Från: Rikard Sporre
Skickat: den 14 februari 2020 08:15
Till: 'Thomas Turner'
Ämne: SV: Begäran om planbesked för Röd 1:162, Röd 1:195, Röd 1:196 och Röd 1:253 

Hej,  
 
Då har jag den informationen som jag behöver för att hantera ärendet. Här med får du en bekräftelse om att 
ärendet är komplett och att ärendet kommer att  hanteras inom 4 månader.  
 
De fastigheter som har nya planer i området är Röd 1:163, Röd 1:134 ‐ 1:138 och Röd 1:140.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Rikard Sporre 
Planarkitekt 
Öckerö kommun 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
E‐post: Rikard.sporre@ockero.se 
Telefon: 031‐976356 alt växeln 031‐976200 
Webb: http://www.ockero.se/ 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Sockenvägen 13. Öckerö 
 

 
 
 
 

Från: Thomas Turner <turner‐thomas@outlook.com>  
Skickat: den 13 februari 2020 21:13 
Till: Rikard Sporre <Rikard.Sporre@ockero.se> 
Ämne: RE: Begäran om planbesked för Röd 1:162, Röd 1:195, Röd 1:196 och Röd 1:253  
 
Hej igen Rikard, 
 
Då går vi ihop och ansöker om en detaljplan för alla 4 fastigheter då det är både mer kostnads‐ och tidseffektivt. 
 
Plankostnadsavtalet blir enklast att jag själv tecknar med kommunen och därmed blir en part. Vi tecknar sedan ett 
eget avtal mellan fastigheterna för hantering av det ekonomiska bitarna.  
 
Vi bor själva året‐runt idag och det fungerar men det blir trångbott med dagens plan för en familj i längden, därav 
ansöker vi om utökning av byggrätten i form av ett halvplan. 
 
En eller båda planerna som ligger sydost om vår fastighet och ingår i den större och äldre detaljplanen för 
fritidsboende har uppdaterats sedan tidigare.  
Misstänker att planen med 4 fastigheter (troligtvis Röd 1:134, Röd 1:136, Röd 1:137 och Röd 1:138) är uppdaterad 
medans jag är mer osäker på planen för de 3 fastigheter, troligtvis ligger dom kvar på den äldre 
planen som även vi har idag. Kanske du ser vilken plan med tillhörande fastigheter som är uppdaterad ? 
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Vi ansöker om en likvärdig plan som den redan uppdaterade planen. 
 
Med vänlig hälsning 
Thomas Turner 
 

From: Rikard Sporre [mailto:Rikard.Sporre@ockero.se]  
Sent: Thursday, February 13, 2020 9:01 AM 
To: Thomas Turner 
Subject: SV: Begäran om planbesked för Röd 1:162, Röd 1:195, Röd 1:196 och Röd 1:253  
 
Hej igen Thomas,  
 
Tack för informationen. Kompletteringen räcker för att hantera ärendet det finns några saker bör fundera kring, se 
nedan.  
Vänligen återkoppla om nedanstående och ange om ni vill fortsätta med ansökan som den ser ut med 
kompletteringarna.  
 
Hur ser det ut för våra grannar (Röd 1:134 – 1:138) som redan har en ny detaljplan för sina fastigheter, är det en 
plan för alla fem eller en plan för varje fastighet ?  
Hur påverkar det två alternativen kostnaderna för ansökan och planarbete ? 
 
Det finns sydost om din fastighet två planer där en plan möjliggör för 4 fastigheter/bostäder och den andra 3 
stycken. När det kommer till kostnaderna så bedömer jag att det är mer kostnadseffektivt om ni går ihop och 
bekostar framtagandet av en detaljplan snarare än 4. I och med att planerna behöver gå igenom samma process 
oavsett så är det dessutom mer tidseffektivt.  
 
Om planbeskedet blir positivt och kommunen avser starta en planläggning så skrivs plankostnadsavtal mellan 
exploatör och kommun. Där ser kommunen helst att avtal skrivs med en part, d.v.s. att fakturering sker gentemot en 
part. Det kan exempelvis lösas genom att ni bildar ett bolag för ändamålet eller att en av er tecknar 
plankostnadsavtal med kommunen och att ni sedan har ett eget avtal för hur ni ska hantera de ekonomiska bitarna. 
Om ni väljer att söka för varje fastighet enskilt bör resterande personer inkomma med egna ansökningar, 
hanteringen av planbesked debiteras då också separat.  
 
Vi ser hellre att större områden planläggs och att ni söker för hela området. Det är dock upp till er hur ni vill ansöka.  
 
Övriga fastigheter har inga planer i dagsläget, det vill bara ha en detaljplan som möjliggör ett året‐runt‐boende i 
framtiden 
Detaljplan anger som du uppger fritidsboende, det finns dock inga hinder från att nyttja boendet som 
åretruntboende. Åretruntboende ställer dock andra krav när det kommer till exempelvis tillgänglighet m.m. Det är 
dock frågor som inte behöver hanteras genom ny planläggning. Detaljplanen behöver med andra ord inte ändras för 
att nyttja fastigheterna för åretruntboende. Om avsikten är att utöka byggrätten behövs det dock en ändring av 
detaljplanen.  
 
Övrig synpunkt:  
Föreslagen åtgärd går emot kommunens översiktsplan, som pekar ut området som natur. Genom översiktsplanen 
har kommunen pekat ut den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är styrande för vår 
verksamhet när vi gör våra bedömningar om planbesked och hur planläggning ska hanteras.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Rikard Sporre 
Planarkitekt 
Öckerö kommun 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
E‐post: Rikard.sporre@ockero.se 
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Telefon: 031‐976356 alt växeln 031‐976200 
Webb: http://www.ockero.se/ 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Sockenvägen 13. Öckerö 
 

 
 
 
 

Från: Thomas Turner <turner‐thomas@outlook.com>  
Skickat: den 12 februari 2020 19:03 
Till: Rikard Sporre <Rikard.Sporre@ockero.se> 
Ämne: RE: Begäran om planbesked för Röd 1:162, Röd 1:195, Röd 1:196 och Röd 1:253  
 
Hej Rikard, 
 
Tack för ditt mail och bekräftelse att ni mottagit ansökan. 
 
Nedan har jag svarat så gott det går i röd text. Återkom gärna om du vill ha mer svar på frågorna. 
 
Med vänlig hälsning 
Thomas Turner 
 

From: Rikard Sporre [mailto:Rikard.Sporre@ockero.se]  
Sent: Wednesday, February 12, 2020 3:23 PM 
To: turner-thomas@outlook.com 
Subject: Begäran om planbesked för Röd 1:162, Röd 1:195, Röd 1:196 och Röd 1:253  
 
Hej Thomas,  
 
Öckerö kommun har mottagit din begäran om planbesked för rubricerade fastigheter. Ärendet behöver 
kompletteras med information för att vi ska kunna göra en bedömning. Vänligen inkom med nedanstående 
information samt besvara nedanstående frågor:  
 
Komplettering av  information:  
Exploateringsgrad (d.v.s. tänkt byggnadsarea, våningsantal, höjd på byggnationen) 
I vårt fall (Röd 1:195) har vi tänkt behålla befintlig byggnad och lägga på ett halvplan med förhöjt väggliv ca 1‐1,30m. 
Övriga fastigheter har inga planer i dagsläget, det vill bara ha en detalplan som möjliggör ett året‐runt‐boende i 
framtiden.  
 
En enkel skiss på husens placering om dessa är planerade att förändras (kartmaterialet som ni bifogade i ansökan 
går bra att använda för en enkel skiss). Om tanken är att nyttja befintlig byggnation får ni gärna förtydliga det.  
Lite samma svar som ovan. I vårt fall (Röd 1:195) är tanken är att nyttja befintlig byggnad. Övriga har inga planer i 
dagsläget. 
 
Hur många parkeringsplatser planerar ni för?  
Inga fler än vi redan har. I vårt fall 3 parkeringsplatser. Övriga fastigheter har idag 2‐3 parkeringsplatser. 
 
Hur tänker ni kring renhållningen?  
Idag har vi redan renhållning från Öckerö Kommun. 
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I ansökan beskrivs det att ansökan gäller komplettering av ytterligare fyra planuppdateringar. Ansöker ni om att 
upprätta en detaljplan för de fyra fastigheterna, eller ansöker ni om att planlägga varje fastighet var för sig?  
Hur ser det ut för våra grannar (Röd 1:134 – 1:138) som redan har en ny detaljplan för sina fastigheter, är det en 
plan för alla fem eller en plan för varje fastighet ?  
Hur påverkar det två alternativen kostnaderna för ansökan och planarbete ?  
 
Med vänliga hälsningar 
Rikard Sporre 
Planarkitekt 
Öckerö kommun 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
E‐post: Rikard.sporre@ockero.se 
Telefon: 031‐976356 alt växeln 031‐976200 
Webb: http://www.ockero.se/ 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Sockenvägen 13. Öckerö 
 

 
 



        

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

 

Öckerö 2020-06-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Johannes Wallgren och Andreas Beutler 
Ärende: Kretsloppsenhetens framtida organisation 
Diarienummer: SB 93/20   

 

Utredning kring kretsloppsenhetens framtida 
organisation 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga alternativ  
till kretsloppsenhetens framtida organisation. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Öckerö kommun bedriver idag insamlingen av hushållsavfall i egen regi. I dag finns 
kommande investeringsbehov (ny kretsloppspark alternativt upprusta befintlig). 
Nuvarande återvinningscentral på Kärrsvik/Öckerö är otidsenlig och uppfyller 
varken nuvarande eller kommande lagkrav på en framtida avfallshantering. 
Förutsättningarna för byggnation av en ny kretsloppspark på Hönö Pinan är 
utredda och har presenterats för kommunstyrelsen.  
 
Frågan om en eventuell organisationsförändring gällande insamling av 
hushållsavfall är viktig inför framtida krav då kretsloppsenheten utgör en så pass 
liten organisation som skapar risker då redundansen är nära obefintlig.   
 
Beredning 
Byggnation av ny kretsloppark på Hönö Pinan är under utredning. Diskussioner 
med Renova AB kring eventuell byggnation och drift har förts men tagit en paus i 
avvaktan på tillsättning av ny samhällsbyggnadschef.   
 
Öckerö kommun är, tillsamman med 10 andra kommuner, delägare i Renova AB.  
Renova AB har som ändamål för sin verksamhet att utföra direkttilldelade uppdrag 
för ägarkommunerna. Genom aktieägaravtalet har kommunerna möjligheten att 
direkttilldela tjänsten sophämtning. I ägardirektivet anges för Renova AB:s uppdrag 
att bolaget aktivt ska medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra 
prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet. 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till 



 
 

 

direkttilldelade uppdrag och i enlighet med ägarkommunernas lokala och regionala 
avfallsplaner. Ägarkommunerna har inflytande och insyn i Renova koncernen 
genom tre, i aktieägaravtalet reglerade, organ: Styrelsen, ägarrådet och 
chefsnätverket. 
 
Det är bara Mölndals Stad och Öckerö kommun, av Renovas ägarkommuner, som 
fortfarande driver renhållningen i egen regi. De övriga 8 kommunerna har 
direkttilldelat Renova AB detta uppdrag.  
 
Samtal Med Renova AB angående byggnation av ny kretsloppspark samt att internt 
utreda för- och nackdelar med att direkttilldela den framtida insamlingen av 
hushållsavfall till Renova AB föreslås inledas. 
 
Parallellt föreslås även att utreda för- och nackdelar med att driva och utveckla 
insamlingen av hushållsavfall i fortsatt kommunal regi. 
 
Ekonomi 
Utredningen ryms inom ram. Tanken är att utredningen ska påvisa ekonomiska 
konsekvenser av en eventuell organisationsförändring. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv, ej 
heller eller utifrån några andra diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Det bedöms vara ett optimalt tillfälle att i samband pensionsavgång (ledningsresurs) 
utreda en eventuell organisationsförändring kring kretsloppsverksamhetens 
framtida regi.  
 
Expediering av beslut 
 
Bilagor 
 
Underskrift 
 
 
 
Johannes Wallgren                             Anna D-Brocker   
Samhällsbyggnadschef                       Tf. Kommundirektör 
 
 
Datum                                                    Datum    
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Öckerö 2020-06-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Utnämnande av dataskyddsombud 
Diarienummer: 0098/20 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud enligt 
dataskyddsförordningen för kommunstyrelsen, valnämnden, krisledningsnämnden, 
arbetslöshetsnämnden, överförmyndaren samt kommunrevisionen, från och med 2020-08-
01. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till 
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för krisledningsnämnden, 
arbetslöshetsnämnden, överförmyndaren samt kommunrevisionen. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.2 
Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen3 utnämndes Madeleine Andersson Wäli, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
valnämnden4, utifrån samverkansavtalet för regionalt dataskyddsombud5 som Öckerö 
kommun tecknade med Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Partille, 
Lerum och Härryda. 
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson Wäli 
kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 2020-08-31. 
Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal kommuner som ingår 

                                                           
1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 Dataskyddsförordningen EU 2016/617 
4 KS 0145/17; SN 0035/18; BUN 0032/18; BMN 0079/19; KS 0083/18 
5 KS 0145/17 



 
 

 

samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund – Alingsås, Ale, Lilla Edet 
och Stenungsund. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt vara huvudansvarigt dataskyddsombud för 
verksamheterna inom Öckerö kommun, men kommer bistås av Johan Borre i sitt arbete. 
Med anledning av detta behöver nämnderna i Öckerö kommun utnämna även Johan Borre 
till dataskyddsombud, för att möjliggöra anförda arbetsfördelning. 
 
Då Madeleine enbart utnämndes till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, 
socialnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
valnämnden, behöver hon även utnämnas till dataskyddsombud för resterande nämnder. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreterare på enheten för juridik och kansli. 
 
Vid tidigare utnämnande av dataskyddsombud i Öckerö kommun fattades besluten av de 
enskilda nämnderna. Denna ordning fordrar att samtliga nämnder utser dataskyddsombud 
själva. Detta inkluderar även vilande nämnder, som endast aktualiseras under specifika 
omständigheter. En sådan ordning vore möjlig men något opraktisk, då nämnder i så fall 
behöver sammankallas endast för att besluta om utnämnande av dataskyddsombud. Frågan 
utreddes därför om det finns någon möjlighet att låta kommunstyrelsen fatta beslut om 
utnämnande av dataskyddsombud för samtliga nämnder. Detta skulle bland annat innebära 
att alla nämnder omgående omfattades, även vilande sådana, och att ändring av 
dataskyddsombud, dennes roll eller dylikt, skulle kunna ske genom endast ett beslut.  
 
Huvudregeln enligt dataskyddsförordningen anger att när behandlingen av personuppgifter 
genomförs av en myndighet, och detta inte är del av domstolars dömande verksamhet, ska 
den personuppgiftsansvarige under alla omständigheter utnämna dataskyddsombudet.6 
Eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig, enligt ovan, borde skyldigheten att 
utnämna dataskyddsombud ligga hos den specifika nämnden, och således inte kunna ske 
kollektivt. Det finns en regel som anger att ett enda dataskyddsombud får utnämnas för 
flera myndigheter, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek, om den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ.7 Denna regel tar dock 
snarare fasta på att samma dataskyddsombud ska kunna vara dataskyddsombud för flera 
myndigheter samtidigt.   
 
Kommunstyrelsen är i och för sig formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för 
samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.8 Eftersom kommunstyrelsen har ett 
samordningsansvar och kan anses som ”högsta förvaltande organ” i en kommun, torde det 
innebära att kommunstyrelsen ytterst är kommunens personuppgiftsansvarige och därmed 
eventuellt skulle kunna utse dataskyddsombud för samtliga nämnder. Denna lösning skulle 
därför kunna användas för de kommunala nämnder som är vilande och inte sammanträder 
på regelbunden basis. På så vis kan man slippa sammankalla den enbart för att besluta om 
utnämnande av dataskyddsombud. 
 
Det finns alltså eventuellt utrymme att låta kommunstyrelsen utnämna dataskyddsombud 
för samtliga kommunens nämnder, men då nämnderna är primärt personuppgiftsansvariga 
för sina egna verksamheter, bedöms det ändå lämpligast att kommunens större nämnder 

                                                           
6 Dataskyddsförordningen art 37 st 1 p a 
7 Dataskyddsförordningen art 37 st 3 
8 Kommunallag, 6 kap 1 § 



 
 

 

utser dataskyddsombud själva. Förvaltningen förespråkar därför att varje nämnd som 
sammanträder regelbundet utnämner dataskyddsombud för sig, och att kommunstyrelsen 
utser dataskyddsombud för övriga nämnder. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Även om 
dataskyddsombuden blir två istället för en avses inte den totala arbetsbelastningen hos 
Öckerö kommun förändras, och kostnaderna förblir desamma som innan, i enlighet med 
samverkansavtalet. 
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen är som personuppgiftsansvarig behörig att utnämna dataskyddsombud 
för sin verksamhet avseende dataskyddsförordningen, 37 art 1 p dataskyddsförordningen. 
 
Bedömning 
För att kunna uppfylla kommunstyrelsens lagstadgade skyldighet att ha ett 
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen, bör kommunstyrelsen förhålla sig till 
Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse Johan Borre till 
dataskyddsombud, samt utse Madeleine Arvidsson Wäli till dataskyddsombud för de 
nämnder hon inte redan är dataskyddsombud för. 
 
Expediering av beslut 
Datainspektionen 
Dataskyddsombud, Johan Borre, Göteborgsregionen 
Dataskyddsombud, Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionen 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Göteborgsregionen 
Ordförande kommunstyrelsen, Jan Utbult  
Tf kommundirektör, Anna Dannjé-Brocker 
 
 
Bilagor 
Samverkansavtal regionalt dataskyddsombud 
 
Underskrift 
 
Anna Dannjé-Brocker 
 
Tf. kommundirektör 
 
Datum  
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Samverkansavtal årl,*'

Re gi o nalt datasLydds o mbu d

Ny dataskyddslagstifbring träder i kraft den 25 rnaj2018, om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Inför ikraftträdandet av förordningen har Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö

kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som

personuppgiftsansvariga kommit överens om att gemensamt bära kostnadema och fördela
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud - DSO- enligt följande;

Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en

grundsten i parternas möjlighet till efterle',¡nad av dataskyddslagstiftningen.

Detta Samverkansavtal utgör partemas gemensaÍuna avsikt om ett långsiktigt och väl
fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud.

Parter

Göteborgsregionens kommunalftirbund (GR) - även som arbetsgivare ftir datasþddsombudet

Postadress: Box 5073, 402 2}GÖTEBORG

Or g anis ationsnumme r : 222000 -0265

Telefonnummer: 031-335 50 00

Webb: www.grkom.se

Kontaktperson för detta avtal: Helena Söderbäck

Kontaktpersons telefonnummer: 031-335 5L96

Kontaktpersons e-postadress: helena.soderback@grkom.se

Partille Kommun

Postadress : 433 82 Partille

Organisationsnurune r : 212000 -127 2

Telefonnummer: 031-792 10 00

Webb: www.partille.se

Kontakþerson för detta avtal: Johanna Rössberger

- -' AleAlingsåsGóteborgHärrydaKungsbackaKungälvLerumL¡llaEdetMölndalPartilleStenungsundTjôrnOckerö

Göteborgsreglonens kommunalförbund (Gn¡ . g"tö* onders Personsgatan 8

Post Box 5073,4O2 22 Göteborg . Tel 031-335 50 00 . e-post gr@grkom.se . www.grkom.se
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Kontaktpersons telefonnumm er: 031-792 11 95

Kontakþersons e-postadress: johanna.rossberger@partille.se

Lerums Kommun

Postadress : 443 80 Lerum

Or ganis ationsnunune r : 212000 -1447

Telefonnummer: 0302-52 10 00

Webb: www.lerum.se

Kontaktperson för detta avtal: Maria Egerlund Fletcher

Kontaktpersons telefonnumm er : 0302-52 17 14

Kontaktpersons e-postadress: maria.egerlund.fl etcher@lerum.se

Härryda Kommun

Postadress: 435 80 Mölnlycke

Organisationsnurune r : 272000 -1264

Telefonnumm er: 031-7 24 61 00

Webb: www.harryda.se

Kontaktperson för detta avtal: Madeleine Wiik

Kontaktpersons telefonnummer: 031- 724 87 41

Kontakþersons e-postadress:

Öckerö Kommun

Postadress : 475 80 Öckerö

Or ganis ationsnunune r : 212000 - 1280

Telefonnumm er : 031-97 62 00

Webb: www.ockero.se

Kontaktperson för detta avtal: Gull-Britt Eide

Kontaktpersons telefonnum rner : 031,-97 6 200

Kontaktpersons e-postadress: gullbritt.eide@ockero.se

w

Nedan enskilt även kallade part/-ema eller kommun/-ema.
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1. Syfte och omfattning
Detta samverkansavtal (" Avtall-et") vilar på följande gemensaruna syften i huvudsak;

att gemensamt etablera och anställa ett heltidsanställt dataskyddsombud för att långsiktigt
tryggabehovet av stöd i respektive parts verksamhet och uppfyllande av tillämplig
dataskyddslagstiftring på området.

att dataskyddsombudet formellt är anställt inom Göteborgsregionens kommunalförbund,
och ingår i deras personalprogram, och arbetar på uppdrag av GR:s förbundsdirektör.
Uppdraget genomförs i nära samarbete med parterna i samverkansavtalet.

att dataskyddsombudet ska ha sin arbetsplats och placering inom GR:s lokaliteter.

att parterna ska fördela kostnadema för dataskyddsombudets lön mellan sig och annat som
är förenat med anställningen och dess utförande,

att part ska ha tillgång till dataskyddsombudets kompetens och medverkan i den omfattring
och på det sätt som anges i Avtalef

2. Beslut och omröstning

Beslut om tillämpning och prioriteringar inom r¿ünen för Avtalet fattas gemensamt i en
grupp bestående av förbundsdirektören för GR och respektive kommundirektör i de fyra
kommunerna. Beslut förutsätts fattas i enighet men om det inte är möjligt krävs enkel
majoritet av parterna som undertecknat Avtalet bifaller beslutet. Vardera parten har en röst.

3. Dataskyddsombudet

3.1 Behov och fÌirdelning

Parternas behov av ett gemensamt dataskyddsombud bedöms bli tillgodosett med en
tillvidaretjåinst på heltid (100%), inom ramen för Avtalet.

Om DSO under ett kalenderår redovisar större arbetsinsats i timmar räknaÇ utöver ordinarie
arbetstid, ska orsaken till övertiden utredas. Om det därvid visar sig att övertiden beror på
omständigheter håinförliga till att någon eller några av parterna under kalenderåret påkallat
oproportionellt större arbetsinsats än vad avtalet ursprungligen var avsett att tillgodose, ska

samtliga parter uppta samtal och söka lösning i hur kostnaderna bör fördelas
fortsättningsvis utifrån partemas behov och nyttjandegrad.

3.2 Ersättare vid frånvaro

Om DSO är frånvarande eller förväntas bli borta under längre tid från sin tjåinst ska partema
omgående vidta alternativa lösningar för att täcka vakansen. Att fördela tjåinsten på två
personer som DSO utgör en möjlighet, antingen genom anstälhring eller genom att uppdra åt
extern person att fullgöra uppgiften.

3.3 Ytterligare behov

Om det langsiktigt konstateras att befintlig DSO, inte kan täcka part eller partemas samlade
behov av tillgång på DSO, ska samtal upptas om hur det ökade behovet ska tillgodoses.

3.4. Arbetsuppgifter och arbetsledning

M
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Parter och arbetsgivare ska tillse att dataskyddsombudet ges en självständig roll utifrån de
rättsliga krav på efterlevnad av laglighet som ställs på partema. Med självståindig roll avses
att tid och resurser ställs till ombudets förfogande och med integritet få utforma sin tjåinst på
ett åindamålsenligt och lagligt sätt.

I rollen som dataskyddsombud ingår bland annat att;

a) vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd tilt partema om innehåll och tillämplighet av
gällande dataskyddsskyddslagstiftning och angränsande regler som aktualiseras,

b)fungera som kontaktpunkt för och mellan tillsynsmyndigheten, och vid behov genomföra
förhandssamråd.

c) rapportera till respektive kommuns ledning angående dataskyddsfrågor, organisatoriska
brister och utvecklingsbehov och liknande frågor, när så är påkallaf

d) arbeta för organisatoriska säkerhetsskyddsåtgärder,

e) identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende
dataskyddslagstiftningen samt övervaka den intema efterle'¿naden av organisationens
strategi för dataskydd,

f) bistå i utredningen av misstänkta dataintrång,

g) ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka
genomförande av denna,

h) omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstifturingerç

i) övervaka den intema efterle'¡rnaden av dataskyddslagstingen hos de kommuner som ingått
Avtalet.

4. Arbetsplan för DSO

Partema ska tillse att det vid var tid finns en uppdaterad arbetsplan för DSO:s arbete, av
vilken det bland annat ska framgå en lämplig prioritetsordning för DSO:s arbetsuppgifter
visavi parternas överenskommelse om fördelning av dennes resurser, och hur DSO
rapporterar utförda åtgärder och insatser till huvudmännerç kontaktvägar, kontaktuppgifter,
tid och sätt för tillgänglighet intemt och extem, etcetera.

Dataskyddsombud får inte ha uppdrag eller utföra andra uppgifter, intemt inom berörda
parters verksamheter eller i omvärlden, som innebär att en intressekonflikt kan uppstå med
hens uppdrag som DSO.

5. Kostnader

5.1 Kostnader att ftirdela

Kommunema som parter svarar för dataskyddsombudets

lönekostrader, inkl semesterersättning och sociala kostrader,

resekostnader i tjänsten

GR svarar för övriga kostnader och förmåner, som sedvanligt är förenat med en anställning
som tjänsteman hos GR; såsom kontorsutrymme, kontorsmateriaf data- och

oh
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mobilutrustning, personalförmåner och kosûrader för rättigheter och andra förmiåner som
följer av lag, etc. GR svarar även för kostnader kopplade till kompetensutveckling för DSO

inom ramen för uppdraget.

GR åtar sig att utrusta DSO med lämplig och uppdaterad teknologi som gör DSO nåbar och

tillgänglig för kommunerna och andra intressenter som berörs av dataskyddslagstiftrringen.
Detta inbegriper även att GR ska informera partema om kontaktvàgar, tillgänglighet och sätt

att dokumentera historik och pågående håindelser.

5.2 Fördelning av kostnader für DSO

Kostnader enligt punkt 5.1, a-d)), ovan fördelas per part enligt följande

Partille kommun 27 %

Lerum kommun 27 %

Härryda kommun 27 %

Öckerö kommun 19 %

Kostnader i övrigt för GR framgår av punkt 5.1, andra stycket.

6. Betalningsvillkor

GR fakturerar partema förskottsvis kvartalsvis i efterskott. Fakturerat belopp exklusive
moms.

7. Fördelning av t¡llgängliga resurser DSO

Vid detta avtals undertecknande har parterna uppskattat sitt behov av DSO:s tjänster och

resurser i andel till varandra under årsbasis, enligt följande:

Partille kommun 23%

Lerums kommun 23%

Härryda kommun 23%

Öckerö kommun 23%

GR 8%

Parterna är införstådda med att denna fördelning per part och år av DSO:s tillgängliga
resurser kan visa sig behöva korrigeras efter att man utvärderat erfarenhetema av avtalet
och då även hur mycket part ska vara med och dela på kostnaderna enligt punkt 5.1 ovan.

Sådan utvärdering bör normalt ske tidigast hösten 2020 dä avtalet varit i kraft i tvä är, såvida

det inte är uppenbart att fördehringen mellan resurser / kostnader är väsentligt ojämnt
fördelade.

8. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare och kan sägas upp skriftligerç till upphörande tlugofyra (24)

kalendermånader från uppsägning.

w
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Om någondera part sagt upp avtalet ska kvarvarande parter omgående påkalla förhandling
om avtalets fortsatta bestånd och innehåll och möjlighetema till fortsatt finansiering av DSO.
Kan partema inte enas om fortsatt bestånd eller innehåll, och detta dokumenterats skriftligt i
Semensamt undertecknad handling, ska samverkansavtalet bestå i sex (6) mårrader tilf efter
dagen för undertecknandet, om kvarvarande parter inte skriftligt kommer överens om annat.

9. Omförhandling
Detta avtal har tillkommit i avsikt att vara tillämpligt under lång tid, samtliga parter till
gagn.Därför är det viktigt att partema kan påkalla omförhandling kring innehållet i vart fall
vartannat år. Kan parterna efter begärd och genomförd omförhandling inte enas om annat
innehåll eller tillämpning ska avtalet gälla oförändrat till sin ordalydelse som det var när
omförhandlingen begärdes.

Om ytterligare parter önskas ingå i samverkansavtalet ska detta avgöras i samförstånd
mellan befintliga parter.

10. Ändringar och tillägg
Andringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga för att gälla.
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Detta avtal är upprättat i fem originalexemplar av vilka partema tar var sitt.

kommunalförbund Partille kommun

0fe)fl?O
och datum Ort och datum

L

Namn Namn

tha rl,
ti

Namnförtydligande

Härryda Kommun

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Lerums kommun

Ort och datum

Namn

NamnförtydligandeNamnförtydligande

öckerö kommun

Ort och datum

N

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

 

Öckerö  

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annica Nykvist Thomas Wijk 

Ärende: 
Motion gällande källsortering inom socialnämndens 
verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommu  

Diarienummer: 0292/19   

 

Motion gällande källsortering inom 
socialnämndens verksamheter och övriga 
verksamheter inom Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Motionen skall med hänsyn till nedanstående anses besvarat 
 
 
Ärendet  
Maria Brauer, socialdemokraterna och Anna Skrapste, miljöpartiet föreslår i sin 
motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen 
inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och 
säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.   
 
Beredning 
Att källsortera sitt avfall är ett lagkrav som är reglerat i Miljöbalken. Detta gäller 
såväl privatpersoner som verksamheter. Återvinning av avfall är efter att förebygga 
och återanvända det viktigaste steget på den s.k. avfallstrappan. Det är då viktigt att 
kommunens verksamheter föregår med gott exempel.  
 
Bedömning 
I dagsläget erbjuder kretsloppsenheten att hämta källsorterade förpackningar från 
kommunala verksamheter. Vi gör detta på uppdrag av FTI och så länge som vi har 
ett avtal med dem. 
 
Ekonomi 
Berörd verksamhet bekostar själva inköp av utrustning för att kunna källsortera. 
Kretsloppsenheten debiterar transportkostnad per hämtning. 
 



 
 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
ÖFAB 
 
 
 
 
Andreas Beutler                                                                       Gull-Britt Eide 
 
Tf Samhällsbyggnadschef                                                              Förvaltningschef 
 
Datum                                                                                                Datum 
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Öckerö 2020-04-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson, utredare  

Ärende: Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämnden  
verksamheter 

Diarienummer: 0050/20 

 
Svar på motion till KS om källsortering inom 
socialnämndens verksamheter 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda 
förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 
föreslagit att 
 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som 
ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala 
verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 

 
Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.  
 
Beredning 
I nuläget källsorterar två av socialnämndens verksamheter, Bergmans gruppboende 
och Solhöjden Södra. Även Solhöjden Norra kommer att påbörja källsortering under 
2020.  
 
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för 
en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. 
Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De 
verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten 
(Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.  
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Den ekonomiska uträkningen baseras på en uppskattning av vad respektive 
verksamhet förbrukar samt antal hämtningar av avfall från kretsloppsenheten. 
Uträkningen innehåller även en engångskostnad för att köpa in kärl.  
 
Sammanlagt kostnad för inköp: ca 48 000 kr 
Sammanlagt kostnad för hämtning per år: ca 115 000 kr 
 
Bedömning 
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad 
budget inte möjligt att genomföra. 
 
Expediering av beslut  
Maria Brauer, Socialdemokraterna 
Anna Skraste, Miljöpartiet 
Kommunstyrelsen, kommunsekreterare 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Tora Wilhelmsson, vik. Utredare socialförvaltningen 
 
Bilagor 
 

1. Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga 
verksamheter inom Öckerö kommun 

2. Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom 
socialnämndens alla verksamheter 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
Malin Tisell  
Chef socialförvaltningen  
2020-04-16 
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Socialnämnden 2020-04-23 7 

   
   
SN §  24 Dnr: SOC 0050/20  
   
 
Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämndens 
verksamheter 
 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 före-
slagit att 
 
- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering 
inom socialnämndens alla verksamheter 
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte 
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förut-
sättningar att källsortera. 
 
Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden. 
 
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för en 
uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. Uträk-
ningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De verksam-
heter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten (Hedens By) samt 
personalen inom räddningstjänsten. 
 
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad budget 
inte möjligt att genomföra. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-16 
Bilaga 2: Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verk-
samheter inom Öckerö kommun, 2019-12-12 
Bilaga 3: Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom social-
nämndens alla verksamheter, 2020-04-16 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda förut-
sättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter. 
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Öckerö 2020-03-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren  

Ärende: 
Svar på motion om källsortering inom socialnämndens 
verksamheter och övriga  
verksamheter inom Öckerö Kommun 

Diarienummer: BOU 13/20   

 

Svar på motion om källsortering inom 
socialnämndens verksamheter och övriga  
verksamheter inom Öckerö Kommun 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna Skrapste 
och Maria Brauer, en motion som yrkade på  
 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

 
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som 

ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala 
verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 
 

Beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att källsortering ska finnas inom 
samtliga verksamheter. Än finns inte källsortering överallt, men arbetet fortgår och 
förbättringar sker succesivt, bland annat då Kaprifolens förskola flyttas till Hedens 
nya förskola. 
 
Bedömning 
I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens första 
att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden. 
 



 
 

 

 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Rektorer 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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BUN § 8 Dnr BOU 13/20  
   
 
Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter 
och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun 
 
 
Ärende 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna 
Skrapste och Maria Brauer, en motion som yrkade på  

 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

 

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter 
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kom-
munala verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 

 
I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens 
första att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09 
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 20 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Motionen anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
 



 
 
 
 
 
Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12 
 
Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter 
inom Öckerö kommun 
 
Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande 
miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: 
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att 
livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. 
Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att 
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”  
 
Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt 
fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet 
med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom 
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling. 
 
Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av 
avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver 
också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för 
Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget 
på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med 
all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens 
personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett 
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i 
framkant inom detta område.  
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta  
 

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom 
socialnämndens alla verksamheter 
 
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte 
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges 
förutsättningar att källsortera. 
 
 
Miljöpartiet    Socialdemokraterna 
 
Anna Skraste   Maria Brauer    
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