Öckerö 2018-06-05

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Tid och plats

Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 13 juni 2019 kl.
17.15, i Stora salen på Nimbus, Öckerö, Björnhuvudsvägen 49
Förmöten: Öckeröalliansen i Lejonet, Kommunhuset
Socialdemokraterna i Fjärholmen, Kommunhuset
Miljöpartiet i Rammen, Kommunhuset

ÄRENDEN

1. Upprop
2. Val av justerare

Jan Utbult (KD), KSO
Oskar Nilsson,
ekonomichef

Hans Andreassson, VD
ÖFAB
Per Karlbäck, mark- och
exploateringsingenjör
Rikard Sporre,
planarkitekt
Rikard Sporre,
planarkitekt

3. Avsägelse från kommunala uppdrag

Bilaga

4. Budget 2020
- Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt
ekonomiska styrprinciper
- Tillägg till ekonomiska styrprinciper,
Kommunstyrelsen ges beslutanderätt gällande
omfördelning av kommunens strategiska reserv
- Förslag till investeringsbudget 2020
- Öckeröalliansens förslag till driftram 2020, taxor,
ekonomisk femårsplan 2020-2024 jämte förslag till
skattesats och upplåning för 2020
5. Information om nämndernas åtgärdsplaner
6. Omfördelning av budgeterade fördelningsposter
7. Överföring av medel från barn- och
utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens
förvaltning verksamhet Fritid och Kultur

Bilaga

8. Begäran från Öckerö fastighets AB om ekonomiskt tillskott
vid låg anslutningsgrad i samband med utbyggnad av
stadsnätsfiber på Hälsö
9. Exploateringsavtal Björkö

Bilaga

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Bilaga

10. Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan
11. Detaljplan för Björkö 1305 och 1294, bostäder norr om
Skarviksvägen
12. Interpellation om rutin för behandling av motioner
13. Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund
14. Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria
mensskydd för flickor 12-23 år
15. Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln
16. Svar på medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö
17. Svar på medborgarförslag om att öka tillgängligheten för
flexlinjen
18. Svar på medborgarförslag om att svara införa
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun
19. Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat
på alla skolor

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

20 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
första kvartalet, till och med 2019-03-31 (KS 4/6)
21. Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
22. Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende
verksamhets år 2018 (KS 4/6)
23. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
24. Anmälan av medborgarförslag om replokaler
25. Anmälan av medborgarförslag om märkning av
skärgårdsleden
26. Mötet avslutas

Ingvar Svensson
Ordförande

Jacob Österlund
Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal.

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
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Dnr 0216/18

Årliga ärenden – årsplan för ledning och styrning, god ekonomisk
hushållning samt ekonomiska styrprinciper
Ärende
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2020, god ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerömodellen och syftar till att
fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som
medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening,
fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut.
Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de
principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av
kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den
Förslag till budgetanvisning år 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen.

2. God ekonomisk hushållning – finansiella mål fastställs i enlighet med
förslag.
3. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020 fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 133

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr 0216/18

Tillägg till ekonomiska styrprinciper
Ärende
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för
oförutsedda kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas
av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.
Bilaga - Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ges beslutanderätt gällande omfördelning av kommunens
strategiska reserv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 134

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 0216/18

Förslag till investeringsbudget 2020 och investeringsplan 20202024
Ärende
Kommunstyrelsen har att ta ställning till investeringsbudget 2020 och investeringsplan för åren 2021-2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar med föreslaget fördelning 2020 och förslag för varje år i investeringsplan 2021-2022 fastställs.

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr
fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk betydelse för kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 135

Sammanträdesdatum
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Dnr 0216/18

Driftram 2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2022 jämte förslag till skattesats och upplåning för 2020
Ärende
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets
slut.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av fem år.
Det föreligger ett förslag; Öckeröalliansens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.
Förslag från Öckeröalliansen.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår att Öckeröalliansens förslag till driftram 2020, taxor,
ekonomisk femårsplan 2020-2024 jämte förslag till skattesats och upplåning för
2020 (enligt bilaga 1) antas.
Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till driftram
2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2024 (enligt bilaga 2) antas.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels Jan Utbults
(KD) förslag, dels Ronnie Bryngelsson (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan
Utbult (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta
protokoll
2. Förändring i taxor för:
-Brukningstaxa och anläggningsavgift
-Avgifter inom vård och omsorg
3. Ekonomisk femårsplan för åren 2020-2024 fastställs.
4. En upplåningsram på 50 mkr godkänns.
5. Nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdragshandlingar för år 2020.

Delat ej i beslutet
Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i förmån
för eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Öckerö 2019-05-27

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Irene Berg
Budget 2020
0216/18

Kommunstyrelsens budgetförslag 2020
•

Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper. Ärendet
årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen.

•

Tillägg till ekonomiska styrprinciper punkt 1.1.2. Kommunstyrelsen ges beslutanderätt
gällande omfördelning av kommunens strategiska reserv.

•

Förslag till investeringsbudget.

•

Kommunstyrelsens förslag till driftram 2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2024
jämte förslag till skattesats och upplåning för 2020.

Expediering av beslut
Kommunfullmäktige
Bilagor
Oskar Nilsson
Ekonomichef
2019-05-27

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

2019-03-29

Budget 2020
God ekonomisk hushållning – finansiella- och verksamhetsmässiga mål
Bakgrund
”för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.” (Kommunallagen 8 kap.5 §)
Det finns ingen tydlig definition vad lagstiftaren menar med begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Varje kommun får själv utifrån sina speciella förutsättningar och
bakgrund besluta om dess innebörd. Lagen är däremot tydlig i fullmäktiges skyldighet att ange mål, finansiella såväl som verksamhetsmässiga. Målen förutsätts leda till
det som kommunen valt att beteckna som god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerö-modellen och syftar till att fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och
restriktion.
De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut.

 God ekonomisk hushållning
Öckerö kommun har ”god ekonomisk hushållning” när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse.
 Finansiella mål
1. Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skattenetto sett över en period av
fem år*.
2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras
med egna medel.
* skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + kommunal fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2019)

 Verksamhetsmässiga mål – (= kf: mål under mandatperioden)





Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka
Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka
Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut
skall uppgå till minst 60%
Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

KF §

Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020
Öckerö kommuns budget för år 2020 samt plan för år 2021-2024 är fastställd av kommunfullmäktige.
Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband
med beslut om budget. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som
gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet.
Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

1. Budget
1.1 Drift
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en driftbudget, som nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i juni ska nämnderna:
 Utforma förslag till uppdrag, baserad på beslutad budget (KF juni), som kommunfullmäktige skall besluta om i november.
Under hösten ska nämnderna göra detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet enligt
kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 12-31.
Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning.
1.1.1. Kapitalkostnader
Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram.
Undantag:
1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen,
budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapitalkostnader för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår.
2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat lokalprojekt , t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost.
1.1.2. Strategisk reserv
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda
kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen.
1.2 Investering
Fullmäktige fastställer i juni nämndernas ramar för skattefinansierade investeringar. Samtidigt beslutar fullmäktige om investeringsbudget för avgiftsfinansierade verksamheter (Öckerö Båttrafik, Kretsloppsenheten och VA-enheten) var för sig, samt för skattefinansierade
Gatuenheten gällande infrastruktur.
För Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten fastställs en investeringsram som
följer budgetens treårsplanfemårsplan. Enheternas investeringstakt tillåts årligen variera
inom total beslutad femtreårsram. Ramen för Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VAenheten ses årligen över.
Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en
tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en
tidplan.
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering
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Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3
år.
Undantag:
 I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln
frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering.
 I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod (vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna
direkt föras till driftredovisningen.
 För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som
driftkostnad.
Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i
förbrukning och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara
väsentlig, skall tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat.
1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt
Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad.
Av begäran skall framgå:
 Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt.
 Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller.
1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte
För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra
överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med
årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad
tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten.
1.2.4 Inventering av anläggningsregistret
Anläggningsregistret inventeras vartannat år och förvaltningschef ansvarar för sin förvaltning.
1.3 Exploateringsverksamhet
Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.
I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen och godkännas av kommunfullmäktige.
Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen.

2. Driftredovisning
Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall
ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 08-31 och bokslut per 12-31.

3. Investeringsredovisning

Sidan 2 av 2

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras
(läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan).
Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning.
Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige.
3.1 Exploateringsredovisning
Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av ekonomienheten efter beslut i kommunstyrelsen.
Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas lämnas i bokslut.

4. Uppföljningar och utvärderingar under året
Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning.
4.1
Sammanställd ekonomisk uppföljning
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter
mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall innehålla följande information:
 Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå
(lägst 3 positioner).
 Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser.



Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti.
Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj
och oktober.

4. 2 Uppföljning av mål och mått
Uppföljning av mål i uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och december. Efter augusti och december skall dessutom avstämningar av mått redovisas.
4. 3 Utfallsrapport av kommunens driftredovisning
Utfallsrapport skickas till politiker (kommunstyrelse- och nämndsledamöter), samt förvaltningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter.

5. Nämndens ansvar
Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i juni skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och begära tilläggsanslag.
Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om

Sidan 3 av 3

åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett separat ärende för godkännande i det fall uppdragshandlingen påverkas.
Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut
skall hanteras, efter förslag från kommundirektören.
Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut
kan tas av kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommundirektören.
Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med ekonomisk rapportering per augusti.

6. Avgiftsfinansierade verksamheter
Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system
och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader)
redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga verksamheter.

Sidan 4 av 4

Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2020
Tidpunkt

Aktivitet och dokument
Vårprocess

december

KS fastställer ”Budgetanvisning för år 2021”.

januarifebruari

Omvärld/Invärld - dialog mellan tjänstemän och politiker där nämndernas
verksamhetsplaner är utgångspunkten.

februarimars

Ekonomienheten tar, i samråd med förvaltning, fram underlag på målgruppsförändringar (BUN/SN) inom gällande uppdrag och vilka ekonomiska effekter detta resulterar i. Materialet skall redovisas för kommunchefen.

januari –
mars

Beslutade fördelningsposter i 2019 års budget skall prövas under första
kvartalet och nytt beslut kan tas av Kommunfullmäktige i mars månad efter
förslag från kommundirektören.

februari

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

mars

Nämnden tar fram förslag rörande eventuella kvalitets- och investeringsprojekt (prioritetsordning) samt taxor.

april

Bokslutsmöte för år 2019 i kommunfullmäktige.

april




Nämndens budgethandlingar för år 2020 och plan 2021-2022 lämnas till ekonomienheten (se mars ovan).
Kommunchefen lämnar tillsammans med förvaltningschefer information till kommunstyrelsen (budgetberedningen) i årets budgetfrågor.

maj

Kommunstyrelsen (budgetberedningen) - konferens. Konferensen är 1,5
dag.

juni

Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2020 och plan 2021-2022
samt finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Höstprocess

juni oktober

Nämnden anpassar Uppdragshandling I till kommunfullmäktiges budgetbeslut samt uppdaterar verksamhetsplan.

oktober

Kommunstyrelsen (budgetberedningen) – konferens/höstuppföljning –
nämndernas uppdrag 2020, avstämning av bl.a. skattenetto m.m.

oktober

Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige.

november

Kommunfullmäktige beslutar om uppdragshandlingar för år 2020.

augusti december

Verksamhetsplan – information till nämnd. Uppdrag 2 inklusive budget beslutas av nämnd.

Investeringar/förslag
Budget 2020 – plan 2021-2022

2019-04-16

I enlighet med kommunfullmäktiges Ekonomiska styrprinciper gäller speciella
rutiner för VA-enhetens och Gatuenhetens (infrastruktur) investeringsramar.
(tkr)

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

avgiftsfinansierad vht

varav:

-VA-enheten

10 000

3 900

3 500

-

-

-

11 300

3 900

3 500

10 000

5 350

5 350

-KS/SB/övrigt**

1 000

450

450

-KS/FK/SS+enheter***

4 150

-

-

-BUN

5 000

1000

1000

-SN

7 650

600

600

27 800

7 400

7 400

3 000

1000

1000

42 100
30 800

12 300
8 400

11 900
8 400

-Kretsloppsenheten
-Öckerö Båttrafik

1 summa

1 300

skattefinansierad vht

varav:

-KS/SB/gatuenheten*

2 summa
3 summa Kommundirektör-reserv
Totalt
varav:

Skattefinansierad vht

*gatuenheten/infrastrukturprojekt
**gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, centralt/zz50000
***fritid och kultur, styr & stöd, besöks- och näringslivsenheten, etablering- och
arbetsmarknadsenheten.

Noteringar:
Budgetförslag enligt risk- och konsekvensanalys, mycket allvarlig risk.
Undantag:
Avgiftsfinansierat
VA 10 mkr
Skattefinansierat
Gata infrastuktur 10 mkr

Öckerö kommun
Budget 2020 - Kommunstyrelsens förslag
Tilldelning Justering
1,0%
Kommunstyrelsen
Ram enheter
Ram vht Fritid och kultur
Ram vht SB skattefin
Ram vht SB avg.fin
Europaval EJ RAMHÖJANDE
Årlig tilldelning
Justering av årlig tilldelning
Bygg- och miljönämnd
Årlig tilldelning
Justering av årlig tilldelning

1,0%

Socialnämnd
Årlig tilldelning
1,0%
Justering av årlig tilldelning
Målgruppsförändringar
Nya Solhöjden EJ RAMHÖJANDE
Förd.post Hyra Nya Solhöjden
Förd.post Kapitalkostnader Nya Solhöjden

2

3

4

5

6

7

8

Rambudget Justeringar
Årlig
Justering av Bud 2020 kf Bud 2020 Kf
2019
och fördeln tilldelning
tilldelning
juni
nov
Övriga just. Budget 2020
140 727
-250
2 398
0
143 124
143 124
0
143 124
57 475
999
0
0
58 474
58 474
0
58 474
24 028
-999
593
0
23 622
23 622
0
23 622
59 224
0
400
0
59 624
59 624
0
59 624
0
0
0
0
0
0
0
0
250
-250
0
0
0
0
0
0
0
0
1 405
0
1 405
1 405
0
1 405
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

1,0%

Barn- och utbildningsnämnd
Årlig tilldelning
1,0%
Justering av årlig tilldelning
Målgruppsförändringar
Förd.post Familjecentral personalförstärkning

1

0,0%

0,0%

0,0%

823
0
0

0

8
8
0

0
0
0

831
8
0

831
8
0

0
0
0

831
8
0

324 727
0
0
0

0
0
0
0

3 247
3 247
0
0
220

0
0
0
0

326 794
3 247
0
-1 400
220

326 794
3 247
0
-1 400
220

0
0
0
0

326 794
3 247
0
-1 400
220

275 905
0
0
0
6 000
0
0

-6 000

13 399
2 699
0
0
0
10 400
300

0
0
0
0
0
0
0

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

0
0
0
0
0
0
0

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

-6 000

Centrala poster
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)
Försäkringar
Medlemsagvifter inkl bidrag
Borgensavgifter
Förändring semesterlöneskuld
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020
Prel förändring PO
Sjöräddningen

15 675
15 839
836
1 350
-2 400
0
0
0
50

3 061
3 111
0
0
0
0
0
0
-50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

9 528

6 000

4 885

-20 413

0

0

0

0

Fördelningsposter ej ramhöjande

300

-300

0

0

0

0

0

0

Återförs ej ramhöjande 2019
Utredning huvudmannaskap vägnät
Kommunens strategiska reserv

300
219

-300
0

0
0

0
10 481

0
10 700

0
10 700

0
0

0
10 700

767 903
-28 895
1 903

2 511
-2 721
145

23 937

-9 932

784 751
-31 616
2 048

784 751
-31 616
2 048

0
0
0

784 751
-31 616
2 048

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

Fördelningsposter ramhöjande

Nettokostnader
Beräknade avskrivn. o internränta
Beräknade intern intäkt avskr o ränta
Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr.
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr
Beräknade avskrivningar
Nettokostnad
Skattenetto
Välfärdstjänster, prel statsbidrag
Finansnetto
Beräknat resultat

-740,9
1,2
-24,2
-764,0
770,7
2,6
-1,4
7,8

0,1
-2,1
20,1
-0,6
0,0

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024
Extern Resultaträkning

Verksamheternas nettokostnader före
avskrivningar

1,0%

1,0%

1

2

3

4

5

Bok
2018

Bud
2019

Bud
2020

Plan
2021

Plan
2022

1,3%

Plan
2023

1,5%

Plan
2024

-682,0

-684,8

-702,3

-708,1

-720,1

-737,6

-759,0

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-43,0

-47,9

-52,8

-59,3

-60,7

-64,4

-68,0

Avskrivningar

-21,0

-24,2

-26,3

-28,3

-30,3

-32,3

-34,3

-3,0

-7,0

1,2

-4,8

-8,1

-10,1

-12,0

-749,0

-764,0

-780,2

-800,6

-819,2

-844,5

-873,3

3,0

2,6

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

739,0

770,7

790,7

810,5

833,3

858,6

889,3

2,0

-1,4

-1,4

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-5,0

7,8

11,0

7,0

11,1

11,1

12,9

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt
2018-2019

26,8

24,2

31,0

23,0

23,0

23,0

23,0

0,0

3,4

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt
2018-2019

19,3

25,6

11,3

19,0

19,0

19,0

19,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Skattesats

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

Upplåning

0,0

25,0

50,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Målgruppsförändringar
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER
Välfärdstjänster - statsbidrag
Skattenetto *
Finansnetto
ÅRETS RESULTAT

KS delegation strategiska fastighetsförvärv

* SKL cirkulär 19:21 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.
Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat
Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31

Taxor och avgifter
Nämnd: SB/VA
Taxa/avgift avser:

Taxa 2019

Taxa 2020

Plan 2021

Plan 2022

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Kommundirektören har, enligt KS § 329, Dnr 215/18, fått i uppdrag att göra en översyn av
Va-taxan för att nå en harmonisering med övriga GR-kommuner och kustkommuner.
VA-enheten har påbörjat arbetet men då taxan är komplex och består av många parametrar
behöver verksamheten tid för att analysera GR-kommunernas taxor och därefter redovisa hur
nuvarande taxa kan förändras.
Förslag till ny Va-taxa 2020 redovisas i samband med budgetens höstprocess.
Ekonomi
Anläggningsavgiften ska, enligt Rådet för kommunal redovisning, periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Vilka de ekonomiska konsekvenserna kan bli av att förändra
en eller flera av parametrarna som ligger till grund för anläggningsavgifterna måste utredas.
Det kan även bli aktuellt med en differentierad taxa för t ex lägenhetsavgifter

Sidan 1

Taxor och avgifter
Nämnd: KS/Kostenheten
Taxa/avgift avser:

Taxa
2019

Taxa
2020

Plan
2021

Plan
2022

Externa besökare Lunch Solhöjden
Pensionärslunch Solhöjden
10 kort lunch pensionär

60
60
600

70
65
610

71
66
625

72
67
640

Personal/Kommunlunch Solhöjden

60

67

69

71

Personal/Kommunlunch Skola/förskola

43

55

56

57

Extra pedagogiska luncher

20

25

28

30

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Portions pris för lunch i våra verksamheter har inte indexjusteras sedan 2012. Det behövs en reglering
som motsvarar något av de ökade kostnaderna på både råvaror och produktionskostnader.
Solhöjden Vi vill måna om pensionärerna som inte vill handa kontanter eller bära med sig kreditkort.
Det är ett uppskattat moment att kunna köpa flera måltider vid ett tillfälle. Detta bör också belönas i
form av en rabatt.

Sidan 1

Mall för budget 2019

Taxor och avgifter
Nämnd: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten
Taxa/avgift avser:
Parkeringar

Taxa 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

240 exkl

265 exkl

300 exk

325 exkl

300 inkl

331,25 inkl

375 inkl

406,25 inkl

360 exkl

385 exkl

410 exkl

435 exkl

450 inkl

481,25 inkl

512,50 inkl

543,75 inkl

p-plats 3:e
efter särskild prövning

720 exkl

745 exkl

770 exkl

795 exkl

900 inkl

906,25 inkl

962,50 inkl

993,75 inkl

El-plats 1:a

324 exkl

349 exkl

374 exkl

399 exkl

405 inkl

436,25 inkl

467,50 inkl

498 inkl

486 exkl

511 exkl

536 exkl

561 exkl

607,50 inkl

638,75 inkl

670 inkl

701,25 inlkl

300 exkl

325 exkl

350 exkl

375 exkl

375 inkl

406,25 inkl

437,50 inkl

468,75 inkl

240 exkl

265 exkl

300 exk

325 exkl

300 inkl

331,25 inkl

375 inkl

406,25 inkl

360/ p-plats
exkl

385/ p-plats
exkl

410/ p-plats
exkl

435/ p- plats
exkl

450/ p-plats
inkl

481,25/ p-plats
inkl

512,50/ p-plats
inkl

543,75 / p-plats
inkl

720 exkl

745 exkl

770 exkl

795 eckl

900 inkl

931,25 inkl

962,50 inkl

993,75 inkl

300 exkl

300 exkl

300 exkl

300 exkl

375 inkl

375 inkl

375 inkl

375 inkl

25 kr

25 kr

25 kr

25 kr

På avgifterna tillkommer
moms 25 %

P-plats 1:a
p-plats 2:a

El-plats 2:a
efter särskild prövning

El-plats / elbil

Verksamheter 1
Verksamheter 2:a

Verksamheter 3:e
efter särskild prövning

Administrationsavgift
moms tillkommer
Tas ut vid tecknande av nytt
bilavtal

Fakturering varje månad

Sidan 1

Mall för budget 2019

Parkeringen på Framnäs Bohus- Björkö, 200 platser + 1 bussplats+ 1 HCP, är avsedd för
boende och verksamheter på Kalvsund och Grötö samt Florentinerskäret då det saknas
biltrafik på öarna.
Byggnation av parkeringsdäck i privat regi har startats och beräknas vara klart i maj 2019,
detta genererar ett tillskott på 42 bilplatser och byggs i första hand för de tillkommande
lägenheterna på Kalvsund, dock finns möjlighet för andra att hyra bilplats om man vill ha en
väderskyddad plats. De befintliga p-platserna kommer att flyttas till p-däckets övre plan.
På Hönö Pinan i anslutning till pendelparkeringen har kommunen 41 bilplatser som hyrs ut
till verksamheter.
Taxan höjdes 2018- 01-01 efter beslut i KF 2017-06-15 utifrån det geografiska läget och
marktillgången samt P-norm beslutad av KF 2012-06-14, § 50, ändrad 2013-10-31, § 89.
Någon höjning innan dess har inte gjorts sedan 2008-12-31, beslut 2008-11-13, KF § 67.
Höjningen görs med 25 kronor per år under tre år för att möta övriga taxor i närbelägna
områden.
För alla parkeringsplatser tillkommer moms och debiteras per kvartal, vill
man ha månadsvis faktura läggs en faktureringskostnad till på 25 kr.
Privat
Avgiften för p-platser höjs med 25 kr, vilket innebär första bilen till 265 exkl
moms och höjs sedan för andra bilen till 385 exkl moms och till 745 exkl
moms för tredje bilen per hushåll.
Max 3 platser per hushåll efter särskild prövning
Max 2 el-platser (motorvärmare) per hushåll efter särskild prövning.
Max 1 elbilsplats per hushåll.
Verksamheter
Tilldelning med fler än två platser sker efter särskild prövning.

Sidan 2

Taxor och avgifter
Nämnd:
Taxa/avgift avser:

Taxa 2020

Plan 2021

Plan 2022

Taxa receptfria läkemedel

**

**

**

Miljöbalkstaxa

**

Strålskyddstaxan

**

**
**

**
**

xxxx

xxxx+PKV* xxxx+PKV*

Timtaxa

Taxa 2019

900

*Prisindex
kommunalverksamhet
** I taxan regleras antal timmar
som ska faktureras för olika
verksamheter baserat kronor
enligt timmtaxan

Bakgrund
Nuvarande timtaxa för miljöbalkstillsyn, strålskydd och läkemedel har sedan 2014 varit 900
kr. Några indexregleringar har inte gjorts då nuvarande taxor inte tillåter det. En översyn av
timtaxan behöver göras så att den täcker de omkostnader och utgifter kommunen har för den
avgiftsfinansierade tillsynen. Vid en ändring av timtaxan behöver taxorna för
miljöbalkstillsyn, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel och tillsyn enligt
strålskyddslagen uppdateras.
Taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen behöver även uppdateras så den stämmer överens
med den nya strålskyddslagen som trädde ikraft den 1 juni 2018. Vid en revidering är det
Sidan 1

också lämpligt att revidera taxan inom miljöbalkens område efter SKL:s nya modell för
behovsstyrd taxa. SKL nya taxemodell gör det möjligt att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet
är störst. Den gör det också möjligt för bättre jämförelser mellan kommuner.
I de nya taxorna som tas fram kommer även möjligheten att indexreglera finnas med.
Arbetet med de nya taxorna har påbörjats men det är komplext och mycket arbete med att
implementera den nya taxemodellen från SKL. Förslag till nya taxor för 2020 redovisas i
samband med budgetens höstprocess.
Ekonomi
Timtaxan ska täcka det omkostnader och utgifter kommunen har för den avgiftsfinansierade
tillsynen inom som ryms inom miljö- och strålskyddstillsynen. Med de senaste årens
löneutveckling ser vi att dagens timtaxa inte täcker de kostnader som den avgiftsfinansierade
tillsynen har.

Sidan 2

BILAGA 3

Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun för år 2020
Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder
baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2019 är 46 500 kronor, vilket fastställs
av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård får uppgå högst till ett belopp motsvarande det så kallade högkostnadsskyddet,
vilket för år 2019 innebär att maxtaxan är 2 089 kronor per månad.
Avgifter

Taxa 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Vård & Omsorg

Maxtaxa/mån

Maxtaxa/mån

Maxtaxa/mån

Maxtaxa/mån

Maxtaxa/mån

Matkostnad

3 300 kr/mån
(110 kr/dag)

3 360 kr/mån
(112 kr/dag)

3 420 kr/mån
(114 kr/dag)

3 480 kr/mån
(116 kr/dag)

3 540 kr/mån
(118 kr/dag)

40 % av
maxtaxan/mån

40 % av
maxtaxan/mån

40 % av
maxtaxan/mån

40 % av
maxtaxan/mån

40 % av
maxtaxan/mån

1 ggr /vecka

1 ggr /vecka

1 ggr /vecka

1 ggr /vecka

1 ggr /vecka

60 % av
maxtaxan/mån

60 % av
maxtaxan/mån

60 % av
maxtaxan/mån

60 % av
maxtaxan/mån

60 % av
maxtaxan/mån

2 ggr / vecka

2 ggr / vecka

2 ggr / vecka

2 ggr / vecka

2 ggr / vecka

100 % av
maxtaxan/mån

100 % av
maxtaxan/mån

100 % av
maxtaxan/mån

100 % av
maxtaxan/mån

100 % av
maxtaxan/mån

> 2 ggr / vecka

> 2 ggr / vecka

> 2 ggr / vecka

> 2 ggr / vecka

> 2 ggr / vecka

Ledsagning enligt
SoL. % av
bruttoinkomsten
dividerat med
fyra/tillfälle.

7,50 %

7,50 %

7,50 %

7,50 %

7,50 %

Trygghetslarm

10 % av
maxtaxan/mån

10 % av
maxtaxan/mån

10 % av
maxtaxan/mån

10 % av
maxtaxan/mån

10 % av
maxtaxan/mån

2,5 % av
maxtaxan/mån
för larm 2

2,5 % av
maxtaxan/mån
för larm 2

2,5 % av
maxtaxan/mån
för larm 2

2,5 % av
maxtaxan/mån
för larm 2

2,5 % av
maxtaxan/mån
för larm 2

Matportion

66 kr

68 kr

70 kr

72 kr

74 kr

Utkörningsavgift,
för de som inte
har hemtjänst

11 kr/tillfälle

11 kr/ tillfälle

11 kr/ tillfälle

11 kr/ tillfälle

11 kr/ tillfälle

Hemsjukvård

476 kr

485 kr

494 kr

503 kr

513 kr

41 kr/st

42 kr/st

43 kr/st

44 kr/st

45 kr/st

Särskilt boende

Ordinärt boende
Hemtjänst nivå 1

Hemtjänst nivå 2

Hemtjänst nivå 3

Lunch i
dagverksamhet
för personer med
demenssjukdom

BILAGA 3
Avgifter

Taxa 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Korttidsboende/växelvård enligt SoL/Hospice samt inom IFO/FH
Boende

160 kr/dygn

163 kr/dygn

166 kr/dygn

169 kr/dygn

172 kr/dygn

Vård & Omsorg

100 % av
maxtaxa/mån

100 % av
maxtaxa/mån

100 % av
maxtaxa/mån

100 % av
maxtaxa/mån

100 % av
maxtaxa/mån

Matavgift

110 kr/dygn

112 kr/dygn

114 kr/dygn

116 kr/dygn

118 kr/dygn

Avgifter

Taxa 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM
Vid vård och
behandling av
missbruk på
behandlingshem,
LVM-hem (HVB)
eller familjehem

Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård

Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård

Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård

Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård

Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård

Vid andra stöd och
hjälp insatser än
vård och
behandling. Det
totala belopp som
anges är en matdel
(110 kr för år
2019) som följer av
avgiften för mat vid
kommunens
särskilda boenden.
Avgiften 65 kr är
för boende och
utgår från SoL
(50% av en
tolftedel av prisbasbel / 30 dygn)

Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp

Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp

Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp

Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp

Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp

BILAGA 3
Avgifter
Taxa 2019
Plan 2020
Plan 2021
Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS

Plan 2022

Plan 2023

Lunch i daglig
verksamhet

0,09 % av prisbasbeloppet

0,09 % av prisbasbeloppet

0,09 % av prisbasbeloppet

0,09 % av prisbasbeloppet

0,09 % av prisbasbeloppet

Avgift för
matkostnad vid
korttidsvistelse
enligt LSS för
vuxna

60 kr/ dygn

61 kr/ dygn

62 kr/ dygn

63 kr/ dygn

64 kr/ dygn

Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt LSS
Avgift för mat vid
korttidstillsyn för
skolungdom över
12 år enligt LSS
Vht 51427
Avgift för
matkostnad vid
korttidsvistelse
enligt LSS för
barn 0-18 år

Frukost 12
kr/st

Frukost 12
kr/st

Frukost 13
kr/st

Frukost 13
kr/st

Frukost 14
kr/st

Mellanmål 12
kr/st

Mellanmål 12
kr/st

Mellanmål 13
kr/st

Mellanmål 13
kr/st

Mellanmål
14kr/st

Lunch 24 kr/st.

Lunch 24 kr/st.

Lunch 25 kr/st.

Lunch 25 kr/st.

Lunch 26 kr/st.

58 kr/dygn

59 kr/dygn

59 kr/dygn

60 kr/dygn

60 kr/dygn

Följer
maxbelopp för
under-hållsstöd
(3,3 %)

Följer
maxbelopp för
under-hållsstöd
(3,3 %)

Följer
maxbelopp för
under-hållsstöd
(3,3

Vht 51425 och
51070
Egenavgift vid placering av barn och unga
0-18 år placering
utanför hemmet.
Följer
maxbelopp för
underhållsstöd(3,3 %)
enligt
Socialförsäkrings
balken
Familjerådgivning
Första gång
gratis sedan 120
kr/gång/fam,
100 kr för en
person

Följer
maxbelopp för
under-hållsstöd
(3,3 %)

Följer
maxbelopp för
under-hållsstöd
(3,3 %)

BILAGA 3
Avgifter
Avgifter Hedens By

Taxa 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Uthyrning av bakstugan för
bakning per heldag

475 kr

485 kr

495 kr

505 kr

515 kr

Uthyrning av bakstugan per
halvdag

290 kr

295 kr

300 kr

305 kr

310 kr

Uthyrning bakstugan,
dagrehab & konferensrum per
heldag

1 150 kr

1 170 kr

1 190 kr

1 210 kr

1 230 kr

Uthyrning bakstugan,
dagrehab & konferensrum per
timme

240 kr

245 kr

250 kr

255 kr

260 kr

Städning av lokal som
lämnats smutsig per tillfälle

345 kr

350 kr

355 kr

360 kr

365 kr

Bastubad per termin

345 kr

350 kr

355 kr

360 kr

365 kr

Bastubad per tillfälle

55 kr

55 kr

60 kr

60 kr

65 kr

Bad avgift vuxen per tillfälle

70 kr

70 kr

75 kr

75 kr

80 kr

Bad avgift barn (från tre år)
per tillfälle

65 kr

65 kr

70 kr

70 kr

75 kr

Bassäng förening eller
kommunal verksamhet per
termin

7 435 kr

7 585 kr

7 740 kr

7 900 kr

8070 kr

Bassäng övriga (ej föreningar
och kommunala förvaltningar)
per termin

9 330 kr

9 510 kr

9 690 kr

9 870 kr

10 050 kr

Bassäng privatperson i grupp
utan ledare per termin och per
person

780 kr

795 kr

810 kr

825 kr

840 kr

Bassäng förening eller
kommunal verksamhet per
timme

505 kr

515 kr

525 kr

535 kr

545 kr

Bassäng övriga (ej föreningar
och kommunala förvaltningar)
per timme

630 kr

640 kr

650 kr

660 kr

670 kr

Bassäng privat per timme

630 kr

640 kr

650 kr

660 kr

670 kr

BUDGET 2020 MED PLAN
2021–2024
Inledning
Öckerö är en kommun att vara stolt över.
Vi har engagerade kommuninvånare, en
fantastisk miljö, nöjda besökare och
dessutom ett av Sveriges bästa
företagsklimat. Även om mycket är bra
finns det också saker som kan förbättras
och göras på nya sätt.

Medarbetare
En av kommunens största utmaningar de
närmaste åren är att trygga den långsiktiga
kompetensförsörjningen. Ett starkt
arbetsgivarvarumärke blir därför allt
viktigare för att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare. Detta
för att kommunen ska kunna säkerställa
sin service gentemot invånare, företagare
och besökare.
Kontinuerlig kompetensutveckling av hög
kvalité spelar en viktig roll för alla
yrkesgrupper i kommunen. Speciellt vill vi
verka för att utveckla ledarskapet hos alla
medarbetare med chefsbefattning. Den allt
större digitaliseringen spelar också en
viktig roll där nya arbetssätt kan ge goda
effekter, både på kort och på lång sikt.
När medarbetarna känner att de trivs,
utvecklas, är delaktiga och har en god
arbetsmiljö skapas de bästa
förutsättningarna för en bra och effektiv
kommunal verksamhet. Medarbetarna är
Öckerö kommuns främsta tillgång.

Skola, barn och familj
Vi vill att barn och unga ska må bra.
Öckerö kommun har ofta bra resultat i
Öckeröalliansens budget 2020 med plan för 2021–2024

mätningar av trygghet, men vi kan också
se en ökande psykisk ohälsa. Några av
förutsättningarna för ökat välbefinnande
är god tillgänglighet till elevhälsa samt
nolltolerans mot mobbing. En skola som
präglas av ordning och reda bidrar till
trygghet. Genom att erbjuda
föräldrastödsprogram, familjerådgivning
och annat stöd för barn och familjer vill vi
på sikt förbättra välmående och
hälsotillstånd hos barn och unga vuxna.
God samverkan mellan skola, socialtjänst,
ungdomsmottagning och psykiatri behövs
för att vara ett effektivt stöd.
Alla elever ska ges så goda förutsättningar
som möjligt för att nå sin fulla potential.
Grundskola och gymnasieskola ska göra
elever väl förberedda för framtida studier
och attraktiva på arbetsmarknaden.
Studiero är viktigt för ett gott resultat.
Läxhjälp och lovskola kan vara en god
hjälp för många.
Vi vill att alla ska nå målen, men även
utvecklas optimalt utifrån sin förmåga. Det
är viktigt att sätta in tidiga insatser när
problem upptäcks, men också stimulans
för att utvecklas ytterligare. Kompetent
personal, där lärare ges förutsättningar att
vara lärare, är en grundförutsättning för
att elever ska nå goda resultat.

Äldre
Vi är stolta över vår äldreomsorg som har
hög nöjdhet hos de äldre. Äldreomsorgen
ska präglas av trygghet, värdighet och
delaktighet. Vår utgångspunkt är att
möjligheten till inflytande och valfrihet bör
vara stort. Varje enskild individs behov
måste alltid stå i fokus och bemötandet
vara värdigt och respektfullt. Det skall
finnas möjlighet för de äldre att ha
inflytande över vad som skall utföras.
Användandet av välfärdsteknologi för
såväl brukare, anhöriga som personal, bör
utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet
och delaktighet samt stärka integritet och
självbestämmande. Kvalitet och valfrihet
ska prägla kosten inom äldreomsorgen.
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Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Miljö

Den med funktionsnedsättning ska
erbjudas ett liv som upplevs vara
meningsfullt, begripligt och hanterbart
utifrån individens förutsättningar. Det kan
handla om tillgänglighet till offentliga
miljöer, lokaler, bostäder och arbete.
Familjen och andra anhöriga har en
central plats i det stöd som behövs.

Den kanske viktigaste miljöfrågan att
arbeta med idag är att motverka ytterligare
temperaturökning på jorden. Kommunen
har en roll i att bygga ett samhälle för
kommande generationer där skadlig
miljöpåverkan minimeras, energin är
förnybar, trafiksystemen är hållbara,
bostadsmiljöer är hållbara och
energismarta och där naturresurser tas
tillvara i ett kretslopp. Havet runt våra öar
har stor betydelse för kommunen. Havet är
också en utmaning inom miljöområdet på
grund av nedskräpning, där mikroplaster
är ett specifikt problem vi vill arbeta med.

För etablering på arbetsmarknaden bör
kommunen vara ett föredöme i att anställa
fler personer med funktionsnedsättning.
Vi ser även att praktik, lärlingsplatser eller
ordinarie arbete ska kunna prövas som
alternativ till daglig verksamhet.

Integration och arbetsmarknad
Delaktighet, tillit och ansvarstagande är
väsentliga delar för ett gott samhälle, och
för en god integration. Att nyanlända
snabbt lär sig språket, når egen försörjning
och får en förståelse för samhällets
grundläggande värderingar är avgörande
för en god integration.
För att nå självförsörjning kan
praktikplatser och mentorsprogram inom
det lokala näringslivet bidra. Föreningar
och enskilda som arbetar aktivt med att
inkludera nyanlända i samhället spelar en
viktig roll och skall aktivt stöttas av
kommunen.

Kultur och fritid
Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter
och friluftsliv bidrar till ett samhälle där
det är gott att leva, något som också har
stor betydelse för att skapa en attraktiv
kommun. Civilsamhället; föreningar,
studieförbund, samfund och andra
organisationer har en betydande roll i att
bedriva kultur- och fritidsverksamhet i
Öckerö kommun. Det är viktigt att
kommunen ger ett bra stöd till
föreningarna så att de kan fortsätta
erbjuda våra barn och ungdomar en miljö
där man lär sig laganda och goda
värderingar.
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Näringsliv
Möjligheten för kommunen att skapa
arbetstillfällen inom den privata sektorn är
begränsad. Däremot kan kommunen
verka för en god utveckling av det lokala
näringslivet och bidra till att det blir
lättare att driva företag. Yrkesfiske, marin
verksamhet och företag med koppling till
besöksnäring är stora näringsgrenar i
kommunen och vi vill att kommunen
verkar för att stötta utvecklingen av dessa.
En del i utvecklingen av det lokala
näringslivet tror vi är att satsa på
entreprenörskap i grundskola och
gymnasieskola, exempelvis med stöd av
Ung Företagsamhet. Genom samverkan
mellan företag, föreningar och kommunen
vill vi utveckla besöksnäringen, exempelvis
med event och att tydligare marknadsföra
det utbud som erbjuds.

Ekonomiska förutsättningar 2020–
2024
Sveriges kommuner står inför stora
ekonomiska utmaningar de närmsta åren
och så även vår kommun. SKL skriver i sin
ekonomirapport för december 2018:
"Utifrån vår samhällsekonomiska
bedömning och ett antagande om att
kostnaderna i sektorn ökar i takt med de
demografiska kraven, det vill säga en
oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap
mellan intäkter och kostnader
motsvarande 43 miljarder kronor fram till
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2022. Det innebär omfattande
effektiviseringsbehov och ändrade sätt att
bedriva verksamheten i sektorn, en
utveckling som redan påbörjats."

längre sikt är den strategiska reserven
avsedd att enbart användas till
oförutsedda kostnader och händelser samt
eventuellt minskade intäkter.

De stora satsningar på nya
verksamhetsloker Öckerö kommun gör
under åren 2017 - 2021 innebär att vi
kommer att stå väl rustade i många år
framöver med bra och ändamålsenliga
lokaler för bl.a. äldreboende, skola och
förskola. Men de ökade lokalkostnaderna
medför också en betydande påverkan på
kommunens ekonomi. Framför oss har vi
också stora investeringsbehov i både en ny
kretsloppspark och en utökad kapacitet på
avloppsrening.

Direkt efter budgetbeslutet påbörjar
förvaltningarna, efter dialog med
respektive nämnd, arbetet att göra
justeringar i uppdragshandlingarna.
Nämnderna tar beslut om
uppdragshandlingarna under början av
hösten och kommunfullmäktige fastställer
dessa slutligt under november. Detta enligt
Öckerö kommuns ekonomiska
styrprinciper.

För att klara de ekonomiska utmaningarna
i framtiden måste vi därför se på
möjligheterna att tänka nytt. Samtidigt
som ekonomistyrningen stärks behöver vi
fokusera på uppdrag och uppföljning.
Kommunens systematiska kvalitetsarbete
ska prioriteras och utvecklas. Ökad
digitalisering, ökad samverkan och
långsiktighet är andra förutsättningar för
att vi ska kunna klara framtidens
ekonomiska utmaningar.

Inför budgetarbetet 2021 har
förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en
ny modell till "Årsplan för ledning och
styrning" som kommunfullmäktige tar
beslut om i november.

För Öckeröalliansen
Jan Utbult (KD)
Anders Kjellgren (M)
Göran Ohlsson (L)

Det budgeterade resultatet för år 2020
uppgår 11 mkr. Resultatet följer de
finansiella målen och motsvarar ca 1,5% av
budgeterat skattenetto. Detta resultat är
också en förutsättning för att Öckerö
kommun skall kunna klara likviditeten och
den långsiktiga ekonomin. Nämnderna får
en uppräkning på 1% utifrån 2019 års ram.
Utöver uppräkningen görs även
justeringar för målgruppsförändringar,
både på kort och på lång sikt i 5-årsplanen.
I tidigare budgetar har medel avsatts till
s.k. fördelningsposter. Dessa poster är nu
ersatta av en utökad strategisk reserv som
kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut
om. På kort sikt ingår i den strategiska
reserven kostnader för nyanlända i
gymnasieskola/Komvux, ökade kostnader
för nyanlända i och efter etableringsfasen,
ökad bemanning på Solhöjden Södra samt
för det nya LSS-boendet på Hönö. På
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Öckerö kommun
Budget 2020 - Öckeröalliansens förslag
Tilldelning Justering
1,0%
Kommunstyrelsen
Ram enheter
Ram vht Fritid och kultur
Ram vht SB skattefin
Ram vht SB avg.fin
Europaval EJ RAMHÖJANDE
Årlig tilldelning
Justering av årlig tilldelning
Bygg- och miljönämnd
Årlig tilldelning
Justering av årlig tilldelning

1,0%

Socialnämnd
Årlig tilldelning
1,0%
Justering av årlig tilldelning
Målgruppsförändringar
Nya Solhöjden EJ RAMHÖJANDE
Förd.post Hyra Nya Solhöjden
Förd.post Kapitalkostnader Nya Solhöjden

2

3

4

5

6

7

8

Rambudget Justeringar
Årlig
Justering av Bud 2020 kf Bud 2020 Kf
2019
och fördeln tilldelning
tilldelning
juni
nov
Övriga just. Budget 2020
140 727
-250
2 398
0
143 124
143 124
0
143 124
57 475
999
0
0
58 474
58 474
0
58 474
24 028
-999
593
0
23 622
23 622
0
23 622
59 224
0
400
0
59 624
59 624
0
59 624
0
0
0
0
0
0
0
0
250
-250
0
0
0
0
0
0
0
0
1 405
0
1 405
1 405
0
1 405
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%

1,0%

Barn- och utbildningsnämnd
Årlig tilldelning
1,0%
Justering av årlig tilldelning
Målgruppsförändringar
Förd.post Familjecentral personalförstärkning

1

0,0%

0,0%

0,0%

823
0
0

0

8
8
0

0
0
0

831
8
0

831
8
0

0
0
0

831
8
0

324 727
0
0
0

0
0
0
0

3 247
3 247
0
0
220

0
0
0
0

326 794
3 247
0
-1 400
220

326 794
3 247
0
-1 400
220

0
0
0
0

326 794
3 247
0
-1 400
220

275 905
0
0
0
6 000
0
0

-6 000

13 399
2 699
0
0
0
10 400
300

0
0
0
0
0
0
0

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

0
0
0
0
0
0
0

283 515
2 699
0
211
0
10 400
300

-6 000

Centrala poster
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)
Försäkringar
Medlemsagvifter inkl bidrag
Borgensavgifter
Förändring semesterlöneskuld
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020
Prel förändring PO
Sjöräddningen

15 675
15 839
836
1 350
-2 400
0
0
0
50

3 061
3 111
0
0
0
0
0
0
-50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 786
18 950
836
1 350
-2 400
2 000
-5 000
4 000
50

9 528

6 000

4 885

-20 413

0

0

0

0

Fördelningsposter ej ramhöjande

300

-300

0

0

0

0

0

0

Återförs ej ramhöjande 2019
Utredning huvudmannaskap vägnät
Kommunens strategiska reserv

300
219

-300
0

0
0

0
10 481

0
10 700

0
10 700

0
0

0
10 700

767 903
-28 895
1 903

2 511
-2 721
145

23 937

-9 932

784 751
-31 616
2 048

784 751
-31 616
2 048

0
0
0

784 751
-31 616
2 048

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

Fördelningsposter ramhöjande

Nettokostnader
Beräknade avskrivn. o internränta
Beräknade intern intäkt avskr o ränta
Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr.
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr
Beräknade avskrivningar
Nettokostnad
Skattenetto
Välfärdstjänster, prel statsbidrag
Finansnetto
Beräknat resultat

-740,9
1,2
-24,2
-764,0
770,7
2,6
-1,4
7,8

0,1
-2,1
20,1
-0,6
0,0

-755,2
1,3
-26,3
-780,2
790,7
2,0
-1,4
11,0

5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024
Extern Resultaträkning

Verksamheternas nettokostnader före
avskrivningar

1,0%

1,0%

1

2

3

4

5

Bok
2018

Bud
2019

Bud
2020

Plan
2021

Plan
2022

1,3%

Plan
2023

1,5%

Plan
2024

-682,0

-684,8

-702,3

-708,1

-720,1

-737,6

-759,0

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-43,0

-47,9

-52,8

-59,3

-60,7

-64,4

-68,0

Avskrivningar

-21,0

-24,2

-26,3

-28,3

-30,3

-32,3

-34,3

-3,0

-7,0

1,2

-4,8

-8,1

-10,1

-12,0

-749,0

-764,0

-780,2

-800,6

-819,2

-844,5

-873,3

3,0

2,6

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

739,0

770,7

790,7

810,5

833,3

858,6

889,3

2,0

-1,4

-1,4

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-5,0

7,8

11,0

7,0

11,1

11,1

12,9

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt
2018-2019

26,8

24,2

31,0

23,0

23,0

23,0

23,0

0,0

3,4

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt
2018-2019

19,3

25,6

11,3

19,0

19,0

19,0

19,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Skattesats

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

21,21

Upplåning

0,0

25,0

50,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Målgruppsförändringar
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER
Välfärdstjänster - statsbidrag
Skattenetto *
Finansnetto
ÅRETS RESULTAT

KS delegation strategiska fastighetsförvärv

* SKL cirkulär 19:21 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.
Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat
Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31

Förslag till budget 2020 och femårsplan för Öckerö kommun
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Invånarnas Öckerö
På många sätt har Öckerö varit en förebild för andra kommuner och det har ofta märkts
genom de olika mätningar som görs årligen, där vi kan jämföras med dessa. Inom flera för
samhället viktiga områden har vi nått placeringar som till synes inte är möjliga för en liten
kommun, nära en storstad, att uppnå. Det gäller inom skola, vård och omsorg, men även
inom näringslivsområdet. Också civilsamhället visar på stort engagemang och
sammanhållning, till exempel när det gäller att ordna bostäder för nya svenskar och
asylsökande eller samla in pengar för viktiga syften. Öckerö kommun har varit en bra plats
att växa upp på, att leva och åldras på, men tittar man närmare så så ser vi tydliga tecken på
sociala skillnader och ojämlikheter. Det märks bland annat genom att det är närmast omöjligt
för en familj med en normalinkomst att skaffa ett boende, för att inte tala om dem som har
det sämst ställt: ensamstående föräldrar och äldre.
Socialdemokraternas förslag till budget och femårsplan har som mål att Öckerö ska förbli det
samhälle som öckeröborna tycker om. Förutsättningarna för att nå detta mål är dock
beroende av strukturella faktorer som bör förbättras genom en annan politik än den tidigare
förda.
Förutsättningarna för att lyckas med det är goda, men varierar inom några av de mest
strategiska områdena. Exempelvis riskerar alla samhällen som inte ökar sin befolkning att
tillväxten hotas. Öckerö kommun har en ekonomisk tillväxt som är något lägre än
genomsnittet, beroende av dels en förhållandevis låg inflyttning, dels en ökande andel äldre
invånare. Vi har en större andel av befolkningen som väljer att lämna kommunen efter
avslutad skolgång. Detta sammantaget har lett till att skatteintäkterna inte ökat tillräckligt
mycket på senare år. Men det är inte enbart en ekonomisk utmaning.

Vår politik
Vår politiks långsiktiga mål är ett gott samhälle med god ekonomisk hushållning. Budgetar
som genomförs ska vara finansierade i alla delar. På grund av tidigare orealistiska budgetar
har förvaltningar i åratal misslyckats med att genomföra sin verksamhet inom tilldelad ram
som fastställts av kommunfullmäktige. Det har lett till att den politiska ledningen tvingats till
akuta omdispositioner och även tvingats till försäljningar av kommunens tillgångar och ökad
belåning. Vi har en klar bild av vilka åtgärder som behövs och vilken politik som krävs för att
rätta till detta. I stora drag handlar det om att öka intäkterna och minska kostnaderna för
kommunen.
Vi vill öka möjligheterna att bosätta sig i kommunen, även om man inte vill eller kan äga
bostaden. Vi måste göra det attraktivt för våra ungdomar att förbli öbor, därför måste
balansen i bostadsbyggandet ändras så att även dessa kan erbjudas ändamålsenliga
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bostäder. Det skulle omgående leda till fler skattebetalare i kommunen, vilket är en del av en
restaurering av kommunens ekonomi.
Vi måste också öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Utöver de befintliga och traditionella
arbetsplatserna har besöksnäringen en ännu så länge stor tillväxtpotential i regionen och
även i Öckerö kommun. Vår vackra natur, tillsammans med vår genuina bebyggelse är
något som uppskattas av oss invånare, men också av många besökare. Vi behöver värna de
viktiga resurser som har potential att skapa morgondagens nya arbetstillfällen. Öarnas
västliga miljöer är mycket värdefulla för att realisera detta, liksom våra traditionella
hamnområden. Bostadstillväxten, som är nödvändig för att tillförsäkra en hållbar ekonomi
som en del av det hållbara samhället, får inte leda till att öarnas siluett mot omvärlden
förändras så att skärgårdskaraktären försvinner, men vi måste bygga så resurseffektivt som
möjligt på de ytor som är lämpliga för bostäder.
Bland de största arbetsgivarna i Öckerö finns Öckerö kommun. Öckerö kommun har därmed
ett ansvar i att vara en exemplarisk arbetsgivare, som kan visa på bra exempel på
ledarskap, arbetsmiljö och personalvård. Detta ska utvecklas. Ambitionen måste vara att
ingen anställd ska behöva bli inbeordrad till helg- eller nattjänstgöring mot sin vilja.
Sjukfrånvaron i en del personalgrupper indikerar att akuta åtgärder för att komma tillrätta
med arbetssituationen krävs. Arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen är
ansträngd och har lett till att personal tvingats ta saken i egna händer, för att skydda sin
hälsa. Trots det visar sjukhälsotalen på att situationen är fortsatt kritisk. För Öckerö kommun
är det nu en strategiskt fråga av mycket stor betydelse.
Vi vill skapa möjlighet för verksamheterna, det vill säga kommunens förvaltningar och bolag,
att bygga upp ett så kallat eget kapital. Det skapar incitament för cheferna att nå ett positivt
ekonomiskt resultat, som verksamheten kan utnyttja längre fram. Detta sätt att hantera de
ekonomiska resurserna minskar risken för hastiga och oöverlagda ekonomiska åtgärder och
tydliggör det ekonomiska ansvaret som chefen har för sin verksamhet.
De senaste två, tre åren har drygt hundra personer anställts i kommunens verksamheter.
Det ökar såväl lokal- som lönekostnaderna. Eftersom kommunens intäkter inte ökat i samma
omfattning har detta påverkat kommunens likviditet negativt och kommunen är idag nära att
tvingas låna för att betala löner. Det är självklart helt oacceptabelt. Fram tills dess att en
acceptabel lösning har identifierats och likviditeten återställts till acceptabel nivå måste en
kraftig återhållsamhet på nyanställning genomföras.

Ekonomisk sammanfattning
Revisionen riktade i bokslutsgenomgången, tidigare i vår, allvarlig kritik mot kommunens
ekonomiska utveckling. Skatteunderlaget är idag inte tillräckligt högt för att driva
verksamheterna vidare på samma sätt som tidigare. Det ser vi genom att det uppstår
kvalitetsbrister i form av försämrad arbetsmiljö och ekonomiskt underskott i flera
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verksamheter. Dessutom har Öckerö kommun en pensionsskuld som är fortsatt stor liksom
Öckerö Fastighets AB skuld, vilket innebär att det idag finns ett akut behov av att förstärka
kommunens ekonomi.
Koncernens bolag ska genom sina ägardirektiv bidra till att koncernen som helhet når sina
mål. Det gäller såväl de ekonomiska nyckeltalen som övriga mål. För att bolagen ska klara
det bör deras soliditet stärkas. En allmän rekommendation är att den inte ska understiga
25%. Det innebär att vinstuttag inte bör göras i det korta perspektivet. Även om bolagen gör
vinster ett visst år, är låneskulden för framförallt Öckerö Fastigheter AB, för stor för att
belasta bolaget med vinstuttag i det korta perspektivet. Vi vill dock avisera förväntningar på
att en rimlig avkastning på eget kapital kommer att ske inom femårsplanens tidshorisont.
Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning med 30 öre. Kommunalskatten blir därmed
21:51 kr. Skattehöjningen är nödvändig för att stärka intäktssidan i kommunens ekonomi i
syfte att den ska bli mer robust inför kända kostnadsdrivande faktorer, som ökade hyror för
nybyggda skolor, äldreboenden och bostäder för personer med funktionshinder. Vi står även
inför stora behov av investeringar för nytt ett reningsverk och ny återvinningscentral.
Årlig uppräkning justeras från 3% till 1%. Denna justering innebär att verksamheterna måste
genomföra effektiviseringar på cirka 2%. Justeringen kompletterar den förstärkta intäkten i
syfte att nå en robust ekonomisk situation.
Förvaltningarna ska etablera ett eget kapital. Kommundirektörens strategiska reserv ska inte
användas för att reglera underskott i förvaltningarnas budgetar, utan det egna kapitalet ska
användas för detta. Målsättningen är att verksamhetscheferna ska ansvara för sin del av
kravet på god ekonomisk hushållning.
Sammantaget innebär ovanstående att reformutrymmet är försumbart, intill dess att en
stabilare ekonomisk situation etablerats. En robust ekonomisk situation uppnås genom att
såväl intäkterna stärks, som att kommunens kostnader minskas. De satsningar
socialdemokraterna vill göra under den kommande femårsperioden är inriktad på
förändringsarbete i syfte att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjuktalen och skapa
förutsättningar för effektiviseringar.
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-05-21

KS §109

Sammanträdesdatum

Sida

7

Dnr KS 109/19

Information om nämndernas åtgärdsplaner
Ärende
SN, BUN och KS har beslutat (SN §24-19, BUN §18-19 och KS 80/19) om
åtgärdsplaner för 2019. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på nämndernas möten under resten av året.
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna. Åtgärdsplanerna tar dock inte fasta på hela det prognostiserade underskottet utan fortsatt
arbete med åtgärdsplaner kommer troligtvis att krävas i respektive förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj.
Socialnämnden har behandlat ärendet 24 april, §24.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 11 april.
Bilaga 1 – åtgärdsplan socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 10 april, §18.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 april.
Bilaga 2– åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden.
Bilaga 3 – Uppföljning efter mars Socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Oskar Nilsson
Information om nämndernas åtgärdsplaner
KS 109/19

Information om nämndernas åtgärdsplaner
Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärende

SN, BUN och KS har beslutat (SN §24-19, BUN §18-19 och KS 80/19) om åtgärdsplaner för 2019.
Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på nämndernas möten under resten av året.
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets slut så har
ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna. Åtgärdsplanerna tar dock inte fasta på hela
det prognostiserade underskottet utan fortsatt arbete med åtgärdsplaner kommer troligtvis att
krävas i respektive förvaltning.

Ekonomisk bedömning

Vid befarade underskott i kommunens nämnder ska åtgärdsplaner upprättas. Åtgärdsplanerna
baseras på prognoser gjorda i februari och mars. Då prognoserna är gjorda i tidigt på året finns
naturligt stora osäkerheter, vilket innebär att revideringar i åtgärdsplanerna kan behöva ske
framöver.
Upprättade åtgärdsplaner motsvarar inte heller nämndernas totala befarade underskott innebärande
att nya åtgärdsplaner troligtvis kommer att behövas upprättas.

Expediering

Kommunfullmäktige

Underskrift berörd chef
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
2019-05-19
……………………….

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 KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2019-04-10

BUN § 18

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 42/19

Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019
Ärendet
Utfall efter februari månad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt
17 %. Prognosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan som ger en effekt på 3
900 tkr för 2019.
Enhet

Ekonomisk effekt, 2019

Förvaltningen, centralt

750 000 kr

Bergagårdsskolan

200 000 kr

Bratteberg F-6, Hälsö, Roses

400 000 kr

Bratteberg 7-9

350 000 kr

Fotö

200 000 kr

Förskolor Hönö

214 000 kr

Förskolor Öckerö

100 000 kr

Heden fsk, Hedens skola F-6

845 000 kr

Hedens skola 7-9

400 000 kr

Kompassen, Rörö

120 000 kr

Solhagen, Västergård

150 000 kr

Centrala elevhälsan

0 kr

Kulturskolan

25 000 kr

Gymnasiet och vux

150 000 kr

Totalt

3 904 000 kr

I anslutning till åtgärdsplan har också en konsekvensbeskrivning och riskbedömning tagits fram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03
Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag
till åtgärdsplan.
2. Åtgärdsplanen kommer att följas upp på nämndens möten under resten
av året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig chef

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Katarina Lindgren,
skolchef

Budget

324 727 000 kr

Prognosticerat underskott

-9 256 000 kr

Procent av budget

-2,85%

Verksamhet

Bakgrund för hela Barn- och utbildningsförvaltningen
De små skolenheterna ger konsekvenser för kostnaderna. Delningen av 7 - 9 till två skolor har gett ökade
kostnader p.g.a. minskade möjligheter till samordning.
Om- och tillbyggnationer genererar ökade lokalhyror. Det har också bidragit till ökade sjukskrivningstal.
Enhet
Förvaltningen, centralt
Bergagårdsskolan
Bratteberg F-6, Hälsö, Roses
Bratteberg 7-9
Fotö
Förskolor Hönö
Förskolor Öckerö
Heden fsk, Hedens skola F-6
Hedens skola 7-9
Kompassen, Rörö
Solhagen, Västergård
Centrala elevhälsan
Kulturskolan
Gymnasiet och vux
Totalt

Ekonomisk effekt, 2019

Ekonomisk helårseffekt Kommentar

750 000 kr
200 000 kr
400 000 kr
350 000 kr
150 000 kr
214 000 kr
100 000 kr
845 000 kr
400 000 kr
170 000 kr
150 000 kr
0 kr
25 000 kr
150 000 kr

540 000 kr
400 000 kr
550 000 kr
700 000 kr
300 000 kr
214 000 kr
200 000 kr
1 690 000 kr
650 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
0 kr
50 000 kr
300 000 kr

3 904 000 kr

6 194 000 kr

1 % ca 550 tkr

Polen, vecka 21*
1 % ca 80 tkr
1 %: 160 tkr
Polen, vecka 21*
1 %: 150 tkr
1 %: 190 tkr
1 %: 25 tkr
200 tkr på ÖSGy

Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Barn- och utbildningsförvaltningen
En bedömning är att kvaliteten på undervisningen kommer att försämras.
Lärartätheten minskar och elever i behov av särskilt stöd tvingas in i klassrumsundervisning.
Skolan riskerar då att inte uppfylla skollagens krav på rätt till undervisning, anpassning och särskilt stöd.
Risk för att sjukskrivningstalen ökar.
Åtgärderna vi tagit fram innebär inte några långsiktiga strukturella förändringar. Det behöver vi
arbeta vidare med.

*= (har ej med ht i budget eller prognos): 300 tkr

Öckerö 2019-04-03

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Katarina Lindgren, skolchef
Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019
42/19

Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
åtgärdsplan.
2. Åtgärdsplanen kommer att följas upp på nämndens möten under resten av
året.
Ärendet
Utfall efter februari månad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 17 %.
Prognosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan som ger en effekt på 3 900
tkr för 2019.
Enhet

Ekonomisk effekt, 2019

Förvaltningen, centralt
Bergagårdsskolan
Bratteberg F-6, Hälsö, Roses
Bratteberg 7-9
Fotö
Förskolor Hönö
Förskolor Öckerö
Heden fsk, Hedens skola F-6
Hedens skola 7-9
Kompassen, Rörö
Solhagen, Västergård
Centrala elevhälsan
Kulturskolan
Gymnasiet och vux
Totalt

Postadress

Gatuadress Telefon

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

750 000 kr
200 000 kr
400 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
214 000 kr
100 000 kr
845 000 kr
400 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
0 kr
25 000 kr
150 000 kr
3 904 000 kr

Organisationsnr
031-97 62 00

212000-1280

E-post

Hemsida
kommun@ockero.se

www.ockero.se

I anslutning till åtgärdsplan har också en konsekvensbeskrivning och
riskbedömning tagits fram.
Expediering av beslut
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Underskrift av berörd chef
Katarina Lindgren
Skolchef
2019 – 04 - 03

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-24

SN § 24

Sammanträdesdatum

Sida

2

Dnr: 0040/19

Ekonomisk uppföljning efter mars 2019
Helårsprognosen per mars för Socialnämnden visar på ett underskott om 3 730 tkr.
Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för:
• Gruppboende
• Köpta platser LSS
• Köpt vård barn och unga
• Integrationskostnader till följd av att en stor grupp individer går ur etableringen
och att kostnaderna därmed faller på kommunen
Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare och då krävs mer
personal än den normala bemanningen. Köpta platser LSS är kostnader för köpta korttidsplatser. Köpt vård barn och unga är placeringar av barn i familjehem eller på institution. Integrationskostnader för nyanlända som efter två år i Sverige övergår till
kommunen belastar socialnämndens budget. Socialförvaltningens ansvar består av en
handläggartjänst, ökat ekonomiskt bistånd och ökade boendekostnader som det i dagsläget inte finns någon budget för.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Bilaga 2: Uppföljning efter mars
Bilaga 3: Åtgärdsplan mars
Angående första beslutspunkten
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppföljningen, och finner att så sker.
Angående andra beslutspunkten
Ledamöters förslag under sammanträdet
Thomas Wijk (S) yrkar på att ärendet återremitteras för vidare handläggning, för att
komplettera åtgärdsplanen med risk- och konsekvensanalyser. Ronald Caous (S) och
Kerstin Hirmas (V) ställer sig bakom förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden ska besluta om åtgärdsplanen idag, eller återremittera den för vidare handläggning. Ordförande finner att nämnden beslutar om åtgärdsplanen idag.
Ordförande frågar om nämnden kan anta åtgärdsplanen, och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-24

SN § 24

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr: 0040/19

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter mars inklusive helårsprognosen.
2. Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019.

Protokollsanteckning
Thomas Wijk (S), för Socialdemokraterna, önskar nedanstående antecknat i protokollet.
Vi Socialdemokrater känner en stor oro för den ekonomiska situationen som uppstått i
socialnämndens verksamheter, och instämmer i att åtgärder måste vidtas för att nå en
budget i balans.
Vi anser att det är ytterst anmärkningsvärt att det inte finns någon risk och konsekvensanalys framtagen.
För att vi ska kunna fatta bra beslut, p kort och lång sikt, menar vi att det borde tagits
fram en risk och konsekvensanalys till de föreslagna åtgärderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-04-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Malin Tisell, Rebecka Jonsson
Ekonomisk uppföljning efter februari

Ekonomisk uppföljning efter mars 2019
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter mars inklusive helårsprognosen.
2. Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019.

Ärendet (sammanfattning)

Ekonomisk rapport efter mars månad.

Utfall och prognos 19-03
Helårsprognosen per mars för Socialnämnden visar på ett underskott om 3 730 tkr.
Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för:
•

Gruppboende

•

Köpta platser LSS

•

Köpt vård barn och unga

•

Integrationskostnader till följd av att en stor grupp individer går ur etableringen och att
kostnaderna därmed faller på kommunen

Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare och då krävs mer personal än
den normala bemanningen. Köpta platser LSS är kostnader för köpta korttidsplatser. Köpt vård barn
och unga är placeringar av barn i familjehem eller på institution. Integrationskostnader för
nyanlända som efter två år i Sverige övergår till kommunen belastar socialnämndens budget.
Socialförvaltningens ansvar består av en handläggartjänst, ökat ekonomiskt bistånd och ökade
boendekostnader som det i dagsläget inte finns någon budget för.

Underskrift av berörd chef
_____________________
Malin Tisell
Socialchef
2019-04-11

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

2019-06-05

Uppföljning efter mars
Socialnämnden
Jan-Mar 2019

1

2019-06-05

Innehållsförteckning
1 EKONOMISK KOMMENTAR ..............................................................................................................3
1.1

Socialnämnden.............................................................................................................................................. 4

1.2

Handlingsplan för en ekonomi i balans .......................................................................................................... 5

2 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................5
2.1

Socialnämnden.............................................................................................................................................. 5

2

2019-06-05

1 EKONOMISK KOMMENTAR
Utfall och prognos 2019-03
Förvaltningsledning
Prognosen per mars visar på ett totalt underskott för Socialnämnden med 3 730 tkr. Detta är en
förbättring mot föregående prognos med ca 700 tkr. Denna förbättring beror på att förvaltningschefen
har upplöst sin buffert och förvaltningsledning visar därmed en positiv prognos på 2 078 tkr.
IFO/FH
Totalt underskott IFO/FH är 5 808 tkr. Underskottet beror till största delen på LSS i egen regi (513).
Alla gruppbostäder har svårt att hålla budgeten för personalkostnaderna. Främst är det två boenden
som har mycket vårdtunga brukare och därmed överskrider personalkostnaderna budgeten med
ca 2 000 tkr i helårsprognosen. Övriga boenden överskrider budgeten med ca 540 tkr. Inom personlig
assistans som också tillhör LSS så överskrids budgeten för personalkostnader med 793 tkr på grund av
ett nytt ärende som inte finns i budgeten.
En annan del i underskottet inom LSS är köpta platser för barn och unga (514). Det är inom köpta
korttidsplatser som budgeten överskrids med ca 1 150 tkr.
Inom IFO så är det placeringar av barn på institution (554) som drar över budgeten, detta vägs dock
upp något av att barn placerade i familjehem (557) istället har ett litet överskott. Tillsammans blir det
ett underskott på 713 tkr
Ekonomiskt bistånd (575) och kostnader för jour och korttidsboende (558) förväntas överskrida
budget som en följd av att fler personer än tidigare väntas gå ur etableringen. Personerna som har
ingått i etableringen får vara där i två år och därefter är det kommunens ansvar att se till att de har mat
och husrum. På grund av denna ökning behöver socialkontoret anställa en socialsekreterare som inte
finns i budgeten. Dessa kostnader tillsammans väntas överskrida budgeten med ca 700 tkr.
Äldreomsorgen
Gemensamt äldreomsorg (500) uppvisar ett överskott på 1 562 tkr vilket beror på att bufferten hos
Verksamhetschefen har lösts upp samt att lönekostnaderna för administrationen har varit något lägre.
Vård och omsorg enl Sol/HSL (510) uppvisar ett överskott på 1 617 tkr vilket beror på hemtagning av
vårdtagare i februari.
Hemtjänsten och HSL (511) prognostiserar ett samlat underskott om 2 754 tkr. Hemtjänstens totala
underskott ca 2 800 tkr kan härledas till ökade hemtjänsttimmar framförallt på hemtjänstområde 1. (2
100 tkr) vilket inkluderar Hönö där volymen är som störst. Beviljade biståndsbedömda timmar
överensstämmer inte med lagd budget. Hemtjänstområde 3 prognostiserar ett underskott på
ca 600 tkr vilket orsakas av ökade timmar framförallt på Öckerö. Assistansliknade hemtjänst ökade
markant 2018 (350 tkr 2018) beräknad kostnad 2019 är 800 tkr vilket bidrar till ökning av
hemtjänsttimmarna. Även bristen på äldreboendeplatser frambringar utökningen av hemtjänsttimmar
då fler insatser behöver beviljas för att möjliggöra kvarboende.
Särskilt boende (512) prognostiserar ett underskott om 396 tkr. Solhöjden 1 och 2 prognostiserar
budget i balans. Solhöjden 3 prognostiserar ett underskott på 350 tkr vilket kan härledas till hög
sjukfrånvaro och höga rehabiliteringskostnader. Bemanningskvoten på avdelning Fyren är inte
anpassad för vård av dementa personer med utåtagerande beteende vilket bidragit till ökade
personalkostnader.
Räddningstjänsten
Prognosen för räddningstjänsten är att budgeten kommer att hållas. Förra prognosen visade
räddningstjänsten på en positiv prognos som nu har ändrats. Anledningen till det är att den vakanta
tjänsten för Tillsyn har tillsatts och tillträder omedelbart. Även underhåll av brandstationerna behöver
göras under året och påverkar därför prognosen.
Administrativ enhet
Budget i balans även för den administrativa enheten.
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1.1 Socialnämnden
Vht 3 pos SN

Nettokostn tkr

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Förbr %

Fg
prongnos

279 635

275 905

-3 730

69 082

25

280 310

904

847

-57

265

31

858

300

SN
Förvaltningsledning

100

Nämndsverksamhet

590

Socialförv. gemensamt

3 917

6 052

2 135

942

16

5 647

Summa Nettokostn tkr

4 821

6 899

2 078

1 207

17

6 506

2 897

3 004

107

842

28

2 899

301

Individ Familj
Funkt.hind

510

Vård o oms. enl SoL
/HSL

511

Vård o oms. ord. boende

336

491

155

71

14

339

512

Vård o oms.särs. boende

684

685

1

171

25

684

513

Insatser LSS egen regi

62 660

58 615

-4 045

15 604

27

61 825

514

Köpt vht LSS

10 784

9 634

-1 150

2 531

26

11 286

535

Öppen verksamhet

751

753

2

-80

-11

742

552

Inst.vård vuxna
missbruk.

1 411

1 462

51

34

2

1 179

554

Inst.vård barn och unga

3 648

2 522

-1 126

883

35

3 464

557

Fam.hemsvård barn o
unga

8 659

9 072

413

2 558

28

9 089

558

Öppna ins. vuxna
missbruk

1 904

1 389

-515

595

43

1 872

568

Övr. insats. barn o unga

2 407

1 796

-611

680

38

2 256

571

Övrig vuxenvård

575

Ekonomiskt bistånd

580

Individ&familjeomsorg,tot

585

Familjerätt

600

Flyktingmottagande
Summa Nettokostn tkr

225

269

44

36

13

320

6 717

6 300

-417

1 729

27

6 713

11 712

12 371

659

2 923

24

11 684

338

346

8

93

27

337

-616

0

616

-616

0

-616

114 517

108 709

-5 808

28 054

26

114 074

5 223

6 785

1 562

1 088

16

5 032

305

Äldreomsorg

500

Gemensamt
äldreomsorg

510

Vård o oms. enl SoL
/HSL

383

2 000

1 617

108

5

970

511

Vård o oms. ord. boende

79 225

76 471

-2 754

19 746

26

78 683

512

Vård o oms.särs. boende

56 614

56 218

-396

14 894

26

56 758

535

Öppen verksamhet

2 400

2 371

-29

552

23

2 404

143 845

143 845

0

36 388

25

143 847

1 142

892

-250

485

54

1 150

Summa Nettokostn tkr
307

Räddningstjänst

270

Säkerhet och trygghet
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Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Förbr %

Fg
prongnos

8 775

8 962

187

1 551

17

8 438

271

Riskhantering

275

Totalförsv. o samhällssk

540

603

63

0

0

300

Summa Nettokostn tkr

10 457

10 457

0

2 036

19

9 888

771

755

-16

207

27

761

308

Administrativ enhet

511

Vård o oms. ord. boende

590

Socialförv. gemensamt

5 224

5 240

16

1 190

23

5 234

Summa Nettokostn tkr

5 995

5 995

0

1 397

23

5 995

1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans
Ansvarig chef

Malin Tisell

Verksamhet

Socialförvaltningen

Område för åtgärd

Socialförvaltningen Äldreomsorg och IFO /FH

Aktiviteter

IFO/ FH Minska köpt vård barn och unga, 500 tkr

Aktivitet

IFO/ FH Minska köpt vård, 500 tkr

Aktivitet

IFO /FH Minska en metodutvecklartjänst, 250 tkr

Aktivitet

ÄO Avveckla Knytpunkten 1 juni, 430 tkr

Aktivitet

ÄO Hembesök hos äldre flyttas till 2020, 350 tkr

Aktivitet

ÄO Översyn av beställningar hemtjänst, 1 000 tkr

Ekonomisk effekt
innevarande år

3 030 tkr

Ekonomisk helårseffekt

4 090 tkr

Ansvarig för åtgärd

Angelica Francisca IFO /FH

Ansvarig för åtgärd

Arto Niskala Äldreomsorgen

Aktivitet slutförd
Ansvarig för uppföljning

Malin Tisell

Tidpunkt för uppföljning
Konsekvensbeskrivning och
riskbedömning

2 INVESTERINGAR
Prognosen för Socialnämndens investeringsbudget visar på ett överskott mot budget med 630 tkr.
Detta beror på att de investeringsmedel som är avsatt för inventarier till en ny gruppbostad inte
kommer att användas under 2019. Gruppbostaden beräknas vara klar för inflytt under 2020.

2.1 Socialnämnden
SN Investeringsrapport
3

Socialnämnd

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Fg prognos

4 757

5 387

630

137

4 757
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Summa
Nettokost tkr

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Fg prognos

4 757

5 387

630

137

4 757

6

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Socialnämnden

Verksamhet
Ansvarig chef
Budget
Prognosticerat underskott
Procent av budget

Socialförvaltningen
Malin Tisell
275 905 tkr
-3 730 tkr
-1,35%

Bakgrund för hela Socialförvaltningen

Enhet
Förvaltningsledning

Ekonomisk effekt, 2019

IFO FH

Äldreomsorg
Administrativa enheten
Räddningstjänsten

Ekonomisk helårseffekt
0 tkr

0 tkr

1 250 tkr

Minskade kostnader köpt vård barn och
unga, 1 Metodutvecklartjänst, minska
2 000 tkr köpt vård

1 780 tkr
0 tkr
0 tkr

Avveckla Knytpunkten, flytta hembesök
hos äldre till 2020, översyn av
2 090 tkr beställningar hemtjänsten
0 tkr
0 tkr

3 030 tkr
Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Socialförvaltningen

Kommentar

4 090 tkr

Ok

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-05-21

KS §110

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 0108/19

Omfördelning av budgeterade fördelningsposter
Ärende
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna
för att finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa av investeringar kommer
inte att vara färdigställda under 2019 och fungerar därför som en buffert för
kommunen som helhet.
Detta yrkande föreslår att sammantaget 11 000 tkr kronor omfördelas från fördelningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden med anledning av de negativa prognoser som senast redovisats avseende dessa nämnder. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande.
Beslutsunderlag
Öckeröalliansens yrkande daterad den 6 maj 2019.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) Och Maria Brauer (S) föreslår följande förslag;
5 000 tkr omfördelas från fördelningsposterna Nya Björkö skola samt Migrationskostnader till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019.
6 000 tkr omfördelas från fördelningspost Nya Solhöjden till Socialnämnden
för täcka platsbristkostnader i avvaktan på Solhöjdens äldreboendeavseende
2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) och Maria Brauers (S) förslag kan
antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
5 000 tkr omfördelas från fördelningsposterna Nya Björkö skola samt Migrationskostnader till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019.
6 000 tkr omfördelas från fördelningspost Nya Solhöjden till Socialnämnden
för täcka platsbristkostnader i avvaktan på Solhöjdens äldreboende avseende
2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-06

Yrkande omfördelning av budgeterade
fördelningsposter
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna för att finansiera
kommande nyinvesteringar. Vissa av investeringar kommer inte att vara färdigställda under 2019 och
fungerar därför som en buffert för kommunen som helhet.
Detta yrkande föreslår att sammantaget 11 000 tkr kronor omfördelas från fördelningsposter under
2019 för att täcka engångskostnader inom Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden med
anledning av de negativa prognoser som senast redovisats avseende dessa nämnder. Justeringen
avser enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande.
Förslag till beslut
•
•

5 000 tkr omfördelas till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019.
6 000 tkr omfördelas till Socialnämnden för täcka platsbristkostnader i avvaktan på
Solhöjdens äldreboendeavseende 2019.

Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens ordförande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS § 84

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 0093/19

Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur
Ärende
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun
och föreningslivet i kommunen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars, §4.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår tilläggsförslaget ;
Att det förtydligas att budgetposten ska gå till studieförbundet
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner
att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunens bidrag till studieförbunden, 270 000 (tvåhundrasjuttiotusen)
kronor, förs över från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och kultur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-20

BUN § 4

Sammanträdesdatum

Sida

3

Dnr 28/19

Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur
Ärendet
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun
och föreningslivet i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och kultur.
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-03-04

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Katarina Lindgren
Överföring av medel från Barn- och Utbildningsförvaltningen till
kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur
0028/19

Överföring av medel från barn- och
utbildningsförvaltningens budget till
kommunstyrelsens förvaltning verksamhet
Fritid och Kultur
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och
utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och
kultur.
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Ärendet
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet
Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun och
föreningslivet i kommunen.
Ekonomi
Beslutet innebär en minskning av Barn- och Utbildningsförvaltningens budget med
270 000 kr och en ökning av Fritid och Kulturs budget med motsvarande summa.
Expediering av beslut
Ekonomiavdelningen Öckerö kommun
Kommunsekreterare kommunstyrelsen

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

E-post
kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Bilagor
Inga bilagor

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 136

Sammanträdesdatum

Sida

9

Dnr KS 100/19

Begäran från Öckerö fastighets AB om ekonomiskt tillskott vid låg
anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnätsfiber på
Hälsö
Ärende
År 2011 fick Öckerö Fastighets AB i uppdrag av ägaren Öckerö kommun att
bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapade bolaget affärsområdet Öckerö Nät som ansvarar för byggnationen av ett helt öppet stadsnät
av fiberoptik. Fullmäktige har beslutat att samtliga öar ska vara anslutna till
det framtidssäkrade fibernätet senast år 2020. Idag kan alla boende på Hönö,
Öckerö och Fotö ansluta sig till ett framtidssäkrat fibernät. Vid årets slut ska
även Björkö, Källö-Knippla, Rörö, Hyppeln och Kalvsund vara utbyggda.Under
2018 genomfördes marknadsföringsinsatser av fiber på Hälsö med kravet om
70 % anslutningsgrad för att kunna få ekonomi i projektet över tid. För Björkö,
Fotö, Källö-Knippla, Hyppeln och Kalvsund har fullmäktige tidigare beslutat
att täcka det underskott som uppstått då inte tillräcklig anslutningsgrad kunnat uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2019.
Bilaga 1 – skrivelse Öckerö Fastighets AB
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Hälsö resulterar i underskott för bolaget.
Öckerö Fastigheter AB skall årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen
hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna för samtliga
öar.
Bidrag/finansiering från kommunens sida skall endast ske i det fall projektet
totalt sett redovisar underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare: Oskar Nilsson
Ärende: Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt tillskott vid låg
anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnät/fiber Hälsö
Diarienummer: KS 100/19

Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt
tillskott vid låg anslutningsgrad i samband med
utbyggnad av stadsnät/fiber Hälsö
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i
det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Hälsö resulterar i underskott för
bolaget.
Öckerö Fastigheter AB skall årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur
utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna för samtliga öar.
Bidrag/finansiering från kommunens sida skall endast ske i det fall projektet totalt
sett redovisar underskott.
Ärende
År 2011 fick Öckerö Fastighets AB i uppdrag av ägaren Öckerö kommun att bygga
och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapade bolaget affärsområdet
Öckerö Nät som ansvarar för byggnationen av ett helt öppet stadsnät av fiberoptik.
Fullmäktige har beslutat att samtliga öar ska vara anslutna till det framtidssäkrade
fibernätet senast år 2020. Idag kan alla boende på Hönö, Öckerö och Fotö ansluta
sig till ett framtidssäkrat fibernät. Vid årets slut ska även Björkö, Källö-Knippla,
Rörö, Hyppeln och Kalvsund vara utbyggda.
Under 2018 genomfördes marknadsföringsinsatser av fiber på Hälsö med kravet om
70 % anslutningsgrad för att kunna få ekonomi i projektet över tid. För Björkö, Fotö,
Källö-Knippla, Hyppeln och Kalvsund har fullmäktige tidigare beslutat att täcka det
underskott som uppstått då inte tillräcklig anslutningsgrad kunnat uppnås.
Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Anslutningsgraderna på Hälsö ligger kring 55 % efter det att de sträckor där
beställningar saknats räknats bort från underlaget. Bolaget anför att vid nuvarande
införsäljningsnivå kan inte projektet finansieras via den ersättning som kommer
dels från anslutningsavgifter och dels från månatlig ersättning från
kommunikationsoperatören. Bolaget begär därför att fullmäktige täcker det årliga
underskott som uppstår vid låg anslutningsgrad. Underskottet som beräknas till 105
tkr med dagens anslutningsgrad. Årlig beräkning bör ske efterhand som
anslutningsgraden ökar till målet om 70 procent.
Ekonomi och bedömning
Förvaltningens förslag är att ÖFAB/Öckerö Nät årligen följer upp och rapporterar, i
ärende, till kommunstyrelsen utvecklingen av fiberutbyggnaden och
anslutningsgrad på aktuella samt prognos över ekonomiskt utfall. Detta skall göras
under kvartal 1. Eventuell faktura (årlig) vid negativ slutredovisning av projektet
skall tillställas kommunstyrelsen och betalas ur budget för ”övrig politisk
verksamhet” (vht 13990). Denna budgetpost skall observeras i kommande
budgetprocesser.
Intresset bland fastighetsägare och därmed anslutningsgraden är osäkert.
Kommunen tar i och med detta förslag på sig en ekonomisk risk och kostnaden är
svår att uppskatta när utbyggnaden fortgår ö för ö. Ett positivt inlägg är att
utbyggnaden i sig skulle kunna genererar ett ökat intresse, tillsammans med olika
former av marknadsföring, vilket skulle kunna ge full ekonomisk täckning för
ÖFAB.
Expediering
Öckerö Fastighets AB
Kommunchef

Underskrift berörd chef
……………………….

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

Sammanträdesdatum

KS § 140

Sida
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Exploateringsavtal Björkö
Ärende
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och fastighetsägarnas
åtaganden/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens
antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslutsförslagsförslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal Björkö 1:305 och 1:294 antas.
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Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan
Ärende
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses
skyddas i detaljplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
Plankarta
Illustrationsritning
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta
Trafikbullerutredning
Antikvarisk förundersökning
Trafikberäkning
PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk
JÄV
Jan Utbult (KD) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan
daterad 2019-05-20 med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS
2010:900).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad
Handläggare:

Rikard Sporre

Ärende:

Antagande – Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan

Diarienummer:

0024/18

Förslag till beslut om granskning
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan daterad 2019-0520 och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5
kap 27 § (SFS 2010:900).

Detaljplanens syfte

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67. Vidare
är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att
möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyddas i detaljplanen.

Granskning
Kommunstyrelsen godkände den 23 april 2019 huvuddragen i granskningshandlingar
daterade 2019-04-08 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar
innan granskning.
Planförslaget var föremål för granskning mellan 24 april – 16 maj 2019. Under granskningstiden inkom det totalt 8 yttranden.

Sammanfattning av granskningsyttranden:

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas
av Länsstyrelsen om den antas.
Lantmäteriet anser att kommunen felaktigt placerat ett utfartsförbud i planområdesgräns
och att det bör justeras. Vidare uttrycker de att en planbestämmelse bör förtydligas för att
öka tydligheten i detaljplanen.
Stadsdelsnämnden västra Hisingen trycker på vikten av att Öckerö kommun arbetar för att
trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med nybyggnationen.

Bilagor
Plankarta
Illustrationsritning
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta
Trafikbullerutredning
Antikvarisk förundersökning
Trafikberäkning
PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk

Övriga ej bifogade handlingar:
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning

………………………………………..
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
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2015-04-21
2019-04-03
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Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef
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INLEDNING
BAKGRUND
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 2017-12-19 (KS § 313) att lämna
positivt planbesked för fastigheterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skede
vid positivt planbesked. Efter uppstart av detaljplanearbetet kom kommunen och
exploatören överens om att utesluta fastighet Hönö 2:384 ifrån detaljplanearbetet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i
detaljplanen.

MILJÖBEDÖMNING
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget
medger inte användning av planområdet för ett av de ändamål som anges i PBL
4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt
beaktas.
Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2018-05-02. Länsstyrelsen har skrivit ett
yttrande över behovsbedömningen där de påtalar tre frågor. Dessa frågor handlar
om kulturmiljö, reningsverket på Pinans kapacitet och trafikbuller.
I planen har bullerpåverkan belysts i en trafikbullerutredning som sammanfattas
under rubriken ”Risker, störningar”. En antikvarisk förundersökning har tagits
fram för att redovisa skolans byggnadshistoria och dess kulturhistoriska värde.
Resultatet redovisas under rubriken ”Befintlig bebyggelse och kulturhistoria”.
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM för att belysa planens påverkan på
reningsverket på Pinan. Resultatet redovisas under rubriken ”Vatten och avlopp”.
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PLANDATA
PROCESS OCH TILLÄMPAD LAGSTIFTNING
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som
möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande.

Synpunkter

Planstart

Samråd

Synpunkter

Granskning

Antagande

PLANHANDLINGAR
Samrådshandlingar består av:
•

Plankarta med bestämmelser

2019-05-17

•

Planbeskrivning (denna handling)

2019-05-17

Övriga handlingar:
•

Illustrationsritning

2019-05-17

•

Grundkarta,

2019-03-11

•

Fastighetsförteckning,

2019-04- 03

•

Samrådsredogörelse

2019-04-08

•

Granskningsutlåtande

2019-05-17

Utredningar:
•

Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-07-12

•

Antikvarisk förundersökning, Tyréns, 2018-11-15

•

Trafikberäkning, 2019-03-15

•

PM nya anslutningar till Pinans reningsverk
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LÄGE, AREAL
Planområdet är beläget centralt på Hönö norr om Gårdavägen, ca 2 km ifrån färjeläget Hönö pinan.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse
Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden som
finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
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tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark,
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i ytoch grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Åtgärdsvalsstudie för väg 155
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla
Varholmens färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. 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.
Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera åtgärder för en
ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. Planerat busskörfält på
sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på obestämd tid på
grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad
som tidigare beräknats.
VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportinfrastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av
de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har påbörjat
arbete med att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda –Öckerö i syfte att utreda lämpliga
åtgärder. Öckerö kommun är delaktiga i arbetet med ÅVS:en. Arbetet förväntas
pågå under år 2018 och 2019.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö - en inblick i framtiden) antagen 14 juni 2018 anger planområdet som bostäder, service och arbetsplatser.
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Detaljplan
För området gäller detaljplan för del av Hönö omfattande västra vägen - Gårdavägen m.m, som vann laga kraft 1989-02-16. Planområdet redovisas i gällande
detaljplan som A, allmänt ändamål. Byggnadsplanen saknar genomförandetid
men gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med ny enligt PBL.

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020.
Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inriktningen för hur kommunen vill
att boendet ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya tillväxtmål. Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120
personer per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör
vara runt 40-60 bostäder per år. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet i kommunen består av småhus ska nybyggnation i första hand ske genom ett byggande
av flerbostadshus med lägenheter. Planförslaget bedöms ligga i linje med bostadsförsörjningsprogrammets mål.

Trafikstrategi och trafikprognos
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och
miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.
Trafikprognos Öckerö kommun är ett planeringsdokument som föreslår konkreta
åtgärder som gör att fler väljer att andra färdmedel än den egna bilen för resor
från Öckeröarna till Göteborg. Syftet är att minska trafikmängden på väg 155.
En del av de förslag som redovisas i trafikprognosen kan inte behandlas inom ramen för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparkeringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet
och öka användandet av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen.

Kulturmiljöprogram
Planområdet omfattas av Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 2012. I programmet beskrivs att planområdet är
beläget inom den sammanhängande kulturmiljön Gårda. Kulturmiljön Gårda och
Hult bedöms vara av stort värde som miljö och ska bevaras och underhållas så
att dess äldre karaktär inte förvanskas. Stengärdesgårdar, staket och trädgårdar
ska så långt som möjligt bevaras. Ny bebyggelse ska exteriört underordnas den
äldre bebyggelsen inom området. Vid förtätning ska den exteriöra utformningen
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underordnas den äldre byggnadstraditionen beträffande volym, taklutning, färgsättning och material.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
MARK OCH VEGETATION
Platsen består av berg i dagen och planmark. Befintlig byggnad inom fastigheten
ligger på den planare delen av tomten, ca + 5,1 - 5,6 meter över till planen hörande grundkartas nollplan (RH00).

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH KULTURHISTORIA
Inom planområdet finns en gammal skolbyggnad som uppfördes på Hönö år 1857.
Byggnaden hade ursprungligen stått på Grötö men införskaffades av socknen som
en följd till folkskolereformen 1842. Socknen beslutade att byggnaden skulle flyttas till den folkrikaste ön som var Hönö. Byggnaden var en timmerbyggnad som
skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 x 5 meter. Till det fanns det också
en lärarbostad. Att byggnaden är den första skolan som uppfördes i kommunen
har ett stort kulturhistoriskt värde.

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från

Gårdavägen. Foto cirka 1900.

Hönö Hembygdsförening.

Bygglov 1986, fasad mot väster.

Bygglov 2018, fasad mot väster. Nytt entréparti
och trädäck framför fasaden
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Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen under dess 160 års långa historia. Av
de tidiga bilder som finns kan en se att tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900
gjordes med höga arkitektoniska ambitioner (se bilder nedan). Det vi idag skulle
kalla förvanskning, att byggnadens värden skadas eller går förlorade, skedde i
mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades och fick nya mindre fönster.

Befintlig byggnad från söder

Befintlig byggnad från väster

Befintlig byggnad från öst

Befintlig byggnad och del av Hönö hembygdsförening från norr

Gårdaskolan har 2018 ljusmålade träfasader i enkel ohyvlad locklistpanel med
vita fönster och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad vilket syns genom att
träpanelen går längre ut än sockeln och att fönstren har djupa nischer. Takfallen
har rött betongtegel förutom den låga tillbyggnaden längst fram från 2008 som är
täckt med röd bandplåt. Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader som skolbyggnaden genomgått under alla år. I bakgrunden syns det brutna takfallet med
röda tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed
fasaden. Fasaduttrycket på den östra gaveln domineras av det brutna takfallet.
Fasaden mot väster visar två gavelmotiv med det brutna höga taket och det lägre
på tillbyggnaden. Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En stor balkong i
tryckimpregnerat trä med höga stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har balkongdörrar och fönster med låg
bröstning.
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Mur
Mot Gårdavägen sträcker sig en stenmur
som fungerar som tomtavsilkjare. Murstenen utgörs av sprängsten blandad med
fältsten av bohusgranit i blandade storlekar
som skiftar i såväl grått som rött. Muren är
i sin helhet fortfarande i relativt gott skick.
Partiellt är den i sämre skick med utkalvade delar med kil- och fyllnadssten som
fallit ur sina ursprungliga lägen. I murens
kröntäckning finns sprickbildningar som
vittnar om murens rörelser. Orsaken till
skadeproblematiken kan bero på många års
ovarsamma omfogningar med cementhaltiga bruk med frostsprängningar som följd.

Mur mot Gårdavägen.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Nordväst om planområdet i direkt anslutning till fastigheten finns ett, i gällande
detaljplan utpekat, naturområde på ca
5000 m2 som ger goda möjligheter till
rekreation. Möjligheten till friluftsliv är
begränsad i närområdet och sker främst på
nordvästra Hönö i exempelvis Ersdalens
naturreservat.

Mur i anslutning till grundmur.

FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns i området.
Skada i muren sedd uppifrån

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marklagren utgörs till största del av urberg medan en mindre del utgörs av postglacial sand enligt SGU:s jordartskarta. De geotekniska förhållandena bedöms
som goda inom planområdet.
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SERVICE

Vårdcentral

Planområdet är beläget centralt på Hönö med
goda avstånd till både kommunal och kommersiell service. För- och grundskola är belägen ca
300 meter ifrån planområdet. Närmaste vårdcentral, bank och livsmedelsbutik är belägna ca
700 meter ifrån planområdet.
Övrig service är främst koncentrerad till Hönö
Klåva ca 1,5 - 2 km sydväst om planområdet.

Livsmedelsbutik

Bank
Behandling och
rehabilitering
Förskola

Grundskola

Planområde

Förskola

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet.

Hönö Klåva

El, tele, fiber, bredband
El- och teleledningar är utbyggda i området.
Området är anslutet till Öckerö näts fibernät.
Planområdets läge i förhållande till kommunal
och kommersiell service

RISKER, STÖRNINGAR
Buller

De potentiella störningar som har identifierats i samband med planarbetet rör
trafikbuller ifrån Gårdavägen.
Se vidare under rubriken ”Buller” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och
konsekvenser”.

Radon
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag
av delar av Björkö. I kommunens radonundersökning, framtagen 1993, gjordes en
provtagning sydväst om planområdet. Enligt provtagningen är radiumhalten 30
bq/kg eller lägre, vilket klassas som lågriskområde.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenerande.
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
ÄNDRAD MARKANVÄNDNING
Detaljplanen innebär att markanvändningen inom aktuell fastighet ändras från
A - allmänt ändamål till B - bostad.

Bostäder och övrig bebyggelse
Planförslaget möjliggör att den gamla skolbyggnaden kan byggas om till ca 8
lägenheter. Byggnadsarean regleras till 460 m2 vilket ungefärligt motsvarar
befintlig byggnads fotavtryck. Byggnaden regleras med en högsta nockhöjd + 16,3
meter över grundkartans nollplan. Det innebär att byggnaden inte kan byggas
högre än befintlig byggnad.
Inom delar av den gamla skolgården möjliggörs det för 2 mindre bostäder som
kan sammanbyggas med en komplementbyggnad. Huskroppen placeras mot
berghällen i sydväst, där berget har bearbetats, med en vinkel längs Gårdavägen.
Byggrätten omgärdas med prickmark för att minimera påverkan på den gamla
skolgården. Den nya byggnadskroppen ges en karaktär och volym som delvis
överensstämmer med äldre uthusbebygglese för att smälta in i området och exteriört underordna sig befintlig bebyggelse. Byggnaden uppförs med sadeltak och
lertegel samt falufärgad träfasad vilket stämmer överens med hur uthusbebyggelse traditionellt sätt har utformats.

Vy från sydöst som visar volymen av tillkommande byggnation.
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SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER
Plankartan har utformats för att tydliggöra och säkerställa att den gamla skolbyggnadens och fastighetens kulturhistoriska värden bevaras. För att säkerställa
detta har skolbyggnaden och muren mot Gårdavägen försetts med skydds- och
varsamhetsbestämmelse. Den gamla skolgården förses delvis med prickmark.
Karaktäristiskt för en skola är att det finns en skolgård. Även att det kommer
vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan förstå att det har varit
en skola. Skolgården är då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö kommuns
första skola.

Gamla skolbyggnaden
Att Gårdaskolan är Öckerö kommuns första allmänna skola har ett stort kulturhistoriskt värde. En stor del av byggnadens ursprungliga kulturhistoriska
och arkitektoniska värden har genom åren gått förlorade på grund av ovarsamma tillbyggnader. Tillbyggnaderna som genomfördes 1986 och framåt är ur ett
kulturhistoriskt perspektiv inte viktiga att bevara. Delarna av byggnaden innan
tillbyggnaderna 1986 bedöms som viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv och förses i plankartan med en skyddsbestämmelse.

Mur
Muren mot Gårdavägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt
bidrar den till att bibehålla vägens och områdets ålderdomliga agrara karaktär.
Gemensamt med skolbyggnaden och anliggande skolgård besitter muren ett
högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de lokala fysiska uttryck som
uppstod som följd av 1842 års statliga folkskolereform och gör det möjligt för
människor att utläsa och förstå platsens funktion och användning sedan mitten
av 1800-talet. Muren skyddas på plankartan med skydds- och underhållsbestämmelse
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Avsnitt 1 - Förtydligande av vilka delar av byggnaden som ska bevaras relaterat till skyddsbestämmelse q2:
De delarna av den gamla skolbyggnaden som ska bevaras är byggnaden innan
beviljat bygglov 1986. Ålderslegend och foto nedan beskriver omfattningen.

NORR

Ålderslegend
1857 - Troligen upptog inte den första
byggnaden hela denna ytan utan endast en
mindre del.

VÄ ST ER

Slutet av 1800-talet.

ÖS TE R

Slutet av 1900-talet.

1986

2008

SÖDER

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från
Hönö Hembygdsförening.
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Avsnitt 2 - Att särskilt beakta vid underhåll av mur relaterat till varsamhetsbestämmelse k1:
I kritiska punkter som början/avslut ska bindare som ökar murens hållfasthet användas. Murstenen fogas med hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. Beslut
om eventuell kröntäckning sker genom samråd med antikvarisk expertis. Sly och
vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.

Avsnitt 3 - Att särskilt beakta vid underhåll och ändring av byggnad relaterat till varsamhetsbestämmelse k2:
Vid kommande åtgärder på skolan bör man överväga att återställa fasaderna eller
del av fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Ursprungligt utseende och utförande ska eftersträvas. Det skulle innebära en återgång till fönster
av korspostmodell och en träfasad med gesims och fönsteromfattningar. Färgsättningen bör också vara i harmoni med det som fanns i början av 1900-talet.

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE
Planförslaget bedöms inte påverka det kommunala serviceutbudet negativt. Detaljplanen medför ett större underlag till det kommersiella serviceutbudet.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Detaljplanen pekar inte ut något område inom planområdet för lek. Nordväst om
planområdet är marken planlagd som natur och kan används som yta för lek och
rekreation. Möjligheten för allmänheten att ta sig dit och vistas där blir oförändrad i och med ett genomförande av detaljplanen.

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ
Den västra delen av planområdet består i stora delar av orört berg som tillför
kvaliteter till fastigheten. En planbestämmelse har införts på plankartan som säkerställer att berget och karaktären som skapas finns kvar efter en exploatering.
Som tillägg till bestämmelsen finns även en administrativ bestämmelse som höjer
marklovsplikten för dessa former av åtgärder.
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TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Ett sammanhängande gång- och cykelnät, som sträcker sig från Burö färjeläge
i norr till Fotö i söder, nås vid Rödvägen ca 80 meter nordöst om planområdet.
En asfalterad gångstig förbinder Rödvägen med planområdet. Planområdets läge
i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter för de boende inom
området att använda gång eller cykel som färdmedel lokalt.

Kollektivtrafik
I närområdet finns två stycken busshållplatser placerade mindre än 75 meter
ifrån planområdet. Närmaste busshållplats är belägen ca 50 meter söder om planområdet vid Gårdavägen. Busshållplatsen trafikeras av buss 291 med halvtimmestrafik från klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. Restiden in
till centrala Göteborg är cirka en timma. De trafikrörelser som förväntas tillskapas i och med en exploatering bedöms kunna rymmas i dagens kollektivtrafiksystem. Planområdets kollektivtrafiknära läge innebär att möjligheten för de boende
att välja kollektivtrafik som färdsätt är mycket god.

Biltrafik
Biltrafikanter når planområdet från Rödvägen genom att parkera på befintlig parkering ca 55 meter ifrån fastigheten och får sedan promenera längs en asfalterad
gångstig som förbinder parkeringen och fastigheten. Vid Gårdavägen, söder om
planområdet, är det i gällande detaljplan ut- och infartsförbud till fastighet Hönö
2:67. Förbudet ligger kvar även i denna detaljplanen då sikten är mycket begränsad längs vägen söder om fastigheten.
En beräkning av hur mycket trafik som bedöms alstras på väg 155 har genomförts med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Detaljplanen bedöms generera 10
bilresor per dag. Detta motsvarar enligt trafikalstringsverktyget 8 fordon ÅDT
(årsdygnstrafik). I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i maxtimmen. Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är
under maxtimmen 30/70 strax väster om Hjuvik.
Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen ovan.
TILLSKOTT AV FORDON I MAXTIMMEN PÅ VÄG 155

ÅDT 8 FORDON

10 % av det totala fordonsflödet

+ ca 0,8 fordon

70 % i den mest belastade riktningen

+ ca 0,56 fordon
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Beräkningen visar att påverkan på väg 155 endast blir marginell. Detaljplanen
innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Hönö. Det kollektivtrafik- och
samhällsservice nära läget ger goda möjligheter för de boende att använda cykel,
gång eller kollektivtrafik som färdsätt, vilket bedöms minska behovet av bil. Inga
nya parkeringsplatser tillkommer genom planförslaget.

Planområdets läge i förhållande till befintlig kommunalägd parkering. Planområdet är markerad
med röd färg och parkeringen med orange färg.

Gångstig som förbinder planområdet med parkering och busshållplats

Parkering
Inga nya parkeringsplatser för bil tillkommer genom planförlaget. Parkering sker
utanför planområdet på befintlig kommunägd parkeringsplats. Parkeringsplatser
för fastigheten säkras genom arrende. Antalet parkeringsplatser fastställs enligt
kommunens parkeringsnorm.
I ett flertal detaljplaneprojekt har Atkins tagit fram trafikutredningar som pekar
på ett behov av 20 cykelplatser per 1000 BTA. Cykelplatsbehovet hade troligtvis
hamnat på en liknande nivå om en utredning tagits fram för detta planområdet.
Bostadsytan är beräknad till ca 550 m2, vilket innebär ett cykelplatsbehov på
ca 10 st. Byggrätt har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan
användas för att möjliggöra ett cykelrum.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till
kommunens reningsverk. Reningsverkat har ett tillstånd för 14 000 personekvivalenter (PE).
Det Pinans ARV tar emot i måttet PE har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, se tabell nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet
av fortsatt arbete med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för
kommunen. Va-enheten har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för
detta arbete.
År
2013

Tillfällen
3

PeMax
15 670

Datum överskridande
06-mar, 07-maj, 22-aug

2014

1

16 107

24-jul

2015

4

16 926

2016

3

14535

01-apr, 08-jul, 23-jul,
05-aug
22-mar, 01-jun, 13-jul

2017

0

12 408

2018

0

11 923

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har
och bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd
kommunen har från Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter
blir den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe.
11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från
1,8 boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) +
13 (pe från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) = 12 948 pe.
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Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning
av organiskt material. Kommunens bedömning att detaljplan för bostäder i gamla
Gårdaskolan kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i
stora Kalvsund inte kan uppnås.

Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet.

El, tele, fiber, bredband
I anslutning till området finns utbyggt ledningsnät för el och tele. Beroende på
det framtida elbehovet kan nya jordkabelledningar behöva förläggas till de nya
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören.

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker denna ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir ca 5
meter vilket ligger i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning.

RISK OCH STÖRNING
Buller
Framtagen trafikbullerutredning (Tyréns, 2018-07-12) redovisar att grundkravet
enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på samtliga fasader och
lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på bullerdämpande kompensationsåtgärder.
Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån
vid fasad, däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser.
Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten,
eventuella privata uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte
uppfylla riktvärden.
Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik
gör att den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en
framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas.
Bullernivåer från vägtrafik vid fasader, avseende 2040, redovisas på kartorna
nedan.
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Utklipp som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark för
prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas
inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår 2040.
Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två meter över
mark för prognossår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70
dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.
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KONSEKVENSBESKRIVNING
Nollalternativ
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen
A, allmänt ändamål, tillåts endast verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Nollalternativet innebär således att inga bostäder tillkommer och att fastigheten endast kan användas för allmänt ändamål.

Kulturmiljö
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att kulturmiljön inom fastigheten påverkas i viss mån. I och med att det möjliggörs för byggnation inom den
gamla skolgården kommer det vara svårare att utlösa den gamla skolgården.
Byggrätten har placerats i en vinkel längs med berghällen för att minska påverkan på den gamla skolgården. Byggnaden har utformats med en höjd och volym
som refererar till äldre uthusbebyggelse. För att tydligare referera till äldre uthusbebyggelse ges byggnaden utformningsbestämmelser som anger att fasad ska
utformas med falufärgad träfasad och att taket ska utformas som sadeltak och
förses med lertegel.
Sammantaget bedöms påverkan av kulturmiljön som acceptabel.

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

kv. 4 - 2018
kv. 2 - 2019
kv. 2 - 2019
kv. 3 - 2019

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).
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Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Ingen allmän plats ingår i planförslaget.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning bedöms inte krävas.

Servitut
Inga servitut tillkommer genom planförslaget.

Gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning behöver upprättas.

Ledningsrätt
Ingen ledningsrätt påverkas eller behöver bildas genom exploateringen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid
bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader kommer att tas ut i samband med exploateringen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är planarkitekt Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten
på Öckerö kommun.

……………………………………………

……………………………………………

Rikard Sporre
		
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andreas Beutler
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet
Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses
skyddas i detaljplanen.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 30
januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens
hemsida och på kommunens anslagstavla.
Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommunens diarium (diarienummer 0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen uttrycker att kommunen behöver bedöma och beskriva hur planförslaget får plats inom det tillstånd som finns för kommunens reningsverk.
Länsstyrelsen uttrycker vidare i samstämmighet med Trafikverket att kommunen
behöver beskriva hur planförslaget kommer att påverka väg 155.
Lantmäteriet uttrycker att ett antal bestämmelser i detaljplanen bör omformuleras och/eller förtydligas.
En privatperson uttrycker att den önskar att den gamla skolbyggnaden ska återställas i utseende och att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande
bebyggelse.

Utredningar
Efter samråd har trafikberäkning utförts för att förbättra och förtydliga planförslaget.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, tillsammans med kommunens bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter. Vidare är det positivt att kulturhistoriska värden skyddas
i detaljplanen. Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver
justeras med hänvisning till prövningsgrunderna hälsa och miljökvalitetsnormer
samt mellankommunal samordning.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten,
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen befarar därutöver inte att:
•

Riksintresse kommer att skada påtagligt

•

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

•

Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten
Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger
14 000 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms
inom befintligt tillstånd.
Mellankommunal samordning - Väg 155
Kommunen har inte redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget
vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på
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statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget till marginellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till ytterligare
parkeringsplatser. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2019-02-11. Länsstyrelsen
anser att kommunen i planbeskrivningen behöver redovisa hur väg 155 kommer
att påverkas av planförslaget. Framgår det likt Trafikverkets uppskattning att
påverkan blir marginell kommer ett antagande inte att prövas av Länsstyrelsen.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Kommentar
Se svar till Trafikverket nedan angående prövningsgrund ”mellankommunal
samverkan - väg 155” .
Planhandlingarna uppdateras med en beskrivning hur detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV.

Trafikverket
Synpunkter
Det är inte i planhandlingarna redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av
planförslaget vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget
till marginellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till
ytterligare parkeringsplatser.
Trafikverket vill påpeka att Trafikverkets Ställningstagande väg 155, Gossbydal-Lilla Varholmen (TRV 2015/26052), daterat 2015-04-02 kvarstår tills vidare och att Trafikverket därmed anser att det utifrån rådande trafiksituation är
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som bidrar med en trafikökning längs
med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på
förbättringar i framkomligheten.
Kommentar
Planhandlingarna uppdateras med en redovisning hur väg 155 kommer att
påverkas av planförslaget.
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Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot
allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer
att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom
indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet. Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera
utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några
meter allmän plats utanför utfartsförbudet.

Delar av planen som bör förbättras
Planbestämmelserna k1, k2 och q2 hänvisar till ett antal sidor i planbeskrivningen, för att kravet på tydlighet ska vara uppfyllt bör man istället hänvisa till ett
avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen. Själva bestämmelsernas innebörd i
planbeskrivningen uppfattas som tydlig.
Övrigt
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen
(med hänvisning till SFS-nummer som används vid handläggningen av detaljplanen.
Kommentar
Utfartsförbudet justeras inte enligt Lantmäteriets yttrande. När kommunen
detaljplanlägger mark beaktas gällande detaljplaner och angränsande detaljplaner. Om kommunen i framtiden avser att detaljplanlägga marken utanför aktuellt planområde kommer således utfartsförbudet beaktas. Aktuell
detaljplan bekräftar en bestämmelse i befintlig detaljplan och reglerar därför
marken utanför planområdet på samma sätt som gällande plan gör.
Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett avsnitt istället för enbart sidor.
Hänvisning till vilken version av plan- och bygglagen som tillämpas med
hänvisning till SFS-nummer finns i planbeskrivningen under rubriken ”process och tillämpad lagstiftning”.
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Statens geotekniska institut
Yttrande
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marklagren till största del av urberg medan en
mindre del utgörs av postglacial sand. De geotekniska förhållandena bedöms som
goda inom planområdet. Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i
anslutning till planområdet är små. SGI finner att förutsättningarna för skred/ras
saknas inom planområdet.
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget.
Kommentar
Noterat.

Västtrafik
Yttrande
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Vi ser positivt på att Öckerö kommun
tillskapar bostäder i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik.
Kommentar
Noterat.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Yttrande
SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar men avstår från att yttra
sig.
Kommentar
Noterat.
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar
och bolag
Kretsloppsenheten
Yttrande
I renhållningsordning för Öckerö kommun 16 § står det att kärlen, på tömningsdagen, skall vara placerade max 5 meter från tomtgräns eller fordonets uppställningsplats. I handlingarna står följande:
”Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker denna ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir mellan 5-10 meter vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sverige
har där avstånd upp till 10 meter rekommenderas och 25 meter tolereras.”
Vi anser att ovanstående text gällande avfallshämtning bör ändras så att den följer de av kommunfullmäktige beslutade föreskrifterna.
Kommentar
Planhandlingarna justeras enligt kretsloppsenhetens yttrande.

VA-enheten
Yttrande
Med tanke på Pinans reningsverk och kapacitet vill va-enheten reservera sig med
hänsyn till den tillkommande belastningen för den tilltänkta bebyggelsen.
Kommentar
Noterat.
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Företag
Skanova
Yttrande
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns
något att invända mot planförslaget.
Kommentar
Noterat.

Ellevio
Yttrande
I angränsning till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 6kV en transformatorstation samt lågspänning 0,4 kV. Om befintliga
jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.
För övrigt har Ellevio inget att erinra mot detta förslag.
Kommentar
Noterat.

Privatpersoner
Privatperson 1
Yttrande
Eftersom området finns med i Öckerö Kulturmiljöprogram är min förhoppning
att Skolans gamla utseende kan återställas till en del samt att ev tillkommande
byggnader också anpassas till omgivande bebyggelse.
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Kommentar
Den gamla skolbyggnaden har försetts med varsamhetsbestämmelse k2
vilken anger att underhåll och ändring ska utföras varsamt och anpassas till
ursprungligt utseende och utförande.
Tillkommande byggnation har försetts med utformningsbestämmelser f1
och f2 som anger att taket ska utformas som sadeltak och förses med lertegel
samt att fasader ska utformas med falufärgad träfasad.
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Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att
förbättra planförslaget:
•

Planhandlingarna uppdateras med information om vilken påverkan planförslaget får på väg 155 och kommunens reningsverk.

•

Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett avsnitt och sida istället för enbart sida.

•

Byggrätten för komplementbyggnad flyttas närmre vägen för att uppfylla kravet på längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.

•

Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 - 25
m2.

Justeringar som har genomförts utan att det skriftligt inkommit synpunkter:
•

Bestämmelse B1 - flerbostadshus omformas till B - bostad.

•

En byggrätt för två mindre bostäder ritas in i plankartan inom den gamla
skolgården.

Utöver dessa justeringar så har ett antal mindre redaktionella ändringar genomförts.
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Bilagor
•

PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, VA-enheten Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-08		

……………………………………………

……………………………………………

Rikard Sporre
		
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andreas Beutler
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilaga.
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Inledning
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyddas i detaljplanen.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 24 april – 16
maj 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla. Underrättelse om granskning har anslagits
på kommunens anslagstavla och skickats ut till berörda.
Totalt har 8 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB
0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Lantmäteriet anser att kommunen felaktigt placerat in- och utfartsförbud i planområdesgräns och att planbestämmelse k3 bör förtydligas.
Stadsdelsnämnden västra Hisingen trycker på vikten av att Öckerö kommun arbetar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras
i samband med nybyggnationen.

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan,
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)

•

Mellankommunal samordning blir olämplig.

•

Miljökvalitetsnormer inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)

•

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

•

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen
Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Kommunen har i planbeskrivningen visat på att föreslagen exploatering, tillsammans med nu antagna detaljplaner inom kommunen samt detaljplanen för Öckerö nya centrum, ryms inom det tillstånd som rådande reningsverk har. Länsstyrelsen anser därmed att föreslagen exploatering inte längre bedöms påverka
människors hälsa eller MKN för vatten negativt.
Mellankommunal samordning - Väg 155
Kommunen har i planbeskrivningen redovisat hur väg 155 kommer att påverkas
av planförslaget. Påverkan blir marginell, då förslaget bidrar till relativt få nya
bostäder och inte bidrar till ytterliggare parkeringsplatser.
Kommentar
Noterat.
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Trafikverket
Tidigare synpunkter
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2019/2754), daterat
2019-02-11. Trafikverket påpekade i det skedet att kommunen behövde redovisa
vilken påverkan planförslaget skulle ha på statligt vägnät, specifikt väg 155.

Synpunkter
Kommunen har redovisat vilket trafiktillskott som antas komma från planförslaget. Då tillskottet kan bedömas som marginellt och inga nya parkeringsplatser
tillkommer har Trafikverket inga kvarvarande synpunkter.
Kommentar
Noterat.

Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Utfartsförbud i planområdesgräns
Enligt Boverkets hemsida står följande ”En planbestämmelse om stängsel och
utfart kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför inte
anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två användningsområde och båda användningsområdena måste finnas inom samma
plan”. Lantmäteriet tolkar texten som att det inte är möjligt med utfartsförbud i
plangräns, oavsett de förhållanden som kommunen hänvisar till i samrådsredogörelsen.

Delar av planen som bör förbättras
Egenskapsbestämmelser
Planbestämmelserna k3 hänvisar till 12-14, Lantmäteriet antar att avsikten är
att det ska vara till sidorna 12-14 i planbeskrivningen. För att öka tydligen skulle
hänvisning till ett avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen även kunna göras.
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Kommentar - utfartsförbud i planområdesgräns
Beaktas ej. Boverkets hemsida, eller planbestämmelsekatalogen, är endast
rekommendationer och allmänna råd. I plan- och bygglagen anges att kommunen ”I en detaljplan får bestämma om stängsel samt utfart eller annan
utgång mot allmänna platser (PBL, 4 kap. 9 §).” Det anges ej i lagen att användningsformerna måste finnas i samma detaljplan.
Kommentar - Egenskapsbestämmelser
Planbestämmelse k3 är en felskrivning och utgår ur förslaget inför antagande.

Statens geotekniska institut
Yttrande
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare lämnat yttrande, daterat 2019-0130 över samrådshandlingen för rubricerat planförslag.
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen ytterligare erinran mot planförslaget.
Kommentar
Noterat.

Statens meteorologiska och hydrologiska institut
Yttrande
SMHI har tagit del av rubricerade granskningshandlingarn, men lämnar inget
yttrande.
Kommentar
Noterat.
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar
och bolag
Miljöenheten
Yttrande
Miljöenheten, har inget att erinra mot detaljplanen under förutsättning att
rekommendationerna gällander buller som nämns i trafikbullerutredningen
(Tyréns, 2018-07-12) efterföljs.
Kommentar
Noterat.

Företag
Ellevio
Yttrande
I samrådsredogörelsen har man beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. Ellevio har inte något att erinra mot det upprättade förslaget.
Kommentar
Noterat.

Sida 7/9

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan | Granskningsutlåtande 2019-05-17 | Dnr 0024/18

Övriga
Stadsdelsnämnden västra Hisingen
Yttrande
Stadsdelsnämnden tillstyrker under förutsättning av förvaltningens synpunkter
angående trafiksituationen beaktas.
Stadsdelsnämnden gavs inte möjlighet att yttra sig i samrådet avseende detaljplanen.
Förvaltningen understryker vikten av att Öckerö kommun arbetar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med
nybyggnationen.
Länsstyrelsen har beslutat att tillskriva (Dnr 400-10450-2019. Beslut 2019-0318) Göteborgs stad och Öckerö kommun angående vikten av att trafiksituationen
längs vägen måste lösas innan mer bebyggelse tillåts. Förvaltningen understryker
vikten av att detta sker innan ny bebyggelse uppföres.

Kommentar
Öckerö kommun bedömer att trafikfrågan har behandlats inom ramen för
detaljplanen och påvisat att väg 155 endast kommer att påverkas marginellt
av ett genomförande av planen. Planområdet är beläget inom 75 meters
avstånd till två stycken kollektivtrafikplatser och inga nya parkeringsplatser
tillkommer. Möjligheten för de boende att nyttja kollektivtrafik som färdsätt
bedöms som mycket god.
Öckerö kommun deltar fortsatt aktivt i pågående åtgärdsvalsstudie för väg
155. Föreliggande detaljplan kan inte enskilt bära ansvaret för en tydlig och
skriftlig redovisning av den mellankommunala samordningen mellan Öckerö
kommun och Göteborgs stad. En sådan får istället ske inom ramen för pågående åtgärdsvalsstudie och de politiska beslut som kan komma att fattas
som ett resultat av denna.
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Revidering av förslaget
Planbestämmelse k3 utgår från plankartan då den inte reglera något område på
plankartan.
I övrigt har endast redaktionella justeringar genomförts.

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-05-17

……………………………………………

……………………………………………

Rikard Sporre
		
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andreas Beutler
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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UPPDRAGET
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade
2017-12-19 att lämna positivt planbesked för
fastigheten Hönö 2:67. Gällande detaljplan
anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av
fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva
möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att uppföra ett min-

dre antal komplementbyggnader på den gamla
skolgården. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyddas i detaljplanen.
Denna förundersökning redovisar skolans
byggnadshistoria och dess kulturhistoriska
värde och utgör ett kunskapsunderlag för
pågående detaljplanearbete och vid kommande
bygglovgivning.

Gårdaskolan ligger mitt på Hönö utmed Gårdavägen inom blått markerat planområde.
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PLAN- OCH
BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar planläggning
och bygglov. Lagens syfte är bland annat att
främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktig hållbar livsmiljö för människor
i dagens samhälle och för kommande generationer (PBL 1 kap 1§). Att värna om kulturvärdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt
hållbar livsmiljö.
I plan- och bygglagen (PBL 2 kap 6§) redogörs
för de allmänna intressen som ska tillgodoses
vid planering och byggande. Bland annat ska
bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt till kulturvärdena på platsen. Kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden ska skyddas och ändringar ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas till vara.
Varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL
8 kap. 17§) finns för att byggnaders kvaliteter
ska bevaras vid ändringar. Kravet gäller för
alla byggnader, vid alla typer av ändringar och
oberoende av om en åtgärd kräver bygglov.
Varsamhetskravet innebär att en ändring av en
byggnad ska utföras så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.
I detaljplan kan en byggnad få varsamhetsbestämmelser som t.ex. reglerar färgsättning, takform och material, fasadmaterial och fönsters
utseende. Karaktärsdrag på allmänna platser
som t.ex. markbeläggningar, planteringar och
fasta gatumöbler kan också regleras.
En byggnad eller ett bebyggelseområde kan
bedömas vara särskilt värdefull ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt och lyder då under plan- och bygglagens förbud mot förvanskning (PBL 8 kap.
13§). Förvanskningsförbudet innebär att en
åtgärd inte får medföra att en byggnads karaktärsdrag eller egenskaper som ligger till grund
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för byggnadens eller områdets kulturhistoriska
värden går förlorade eller skadas. För att säkra
en särskilt värdefull byggnads kulturhistoriska
värden kan byggnaden få skyddsbestämmelser i
en detaljplan.
Plan- och bygglagen säger också att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och att det
ska underhållas så att dess utformning och
de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras.
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är
särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Boverkets byggregler (BBR)
För att ge vägledning vid ombyggnader har
Boverket utarbetat byggregler, BBR. De allmänna råden ger exempel på vad som är särskilt värdefulla byggnader. Man anger också att
ändringar skall föregås av förundersökning så
att kulturvärden och kvaliteter synliggörs. Det
finns också råd kring avsteg som gäller särskilt
värdefulla byggnader.

KULTURHISTORISKT
VÄRDE
Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun
antogs mars 2012. Det grundar sig på ett kulturmiljöarbete utfört under åren 2005–2008
och reviderat 2012.
”Ett kulturmiljöprogram har idag en given plats
i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig
del i den kommunala miljödebatten. Bevarandeintressen, såväl i bevarandet av de förhistoriska
och maritima lämningarna som värdena i den
bebyggda miljön, har stöd i lagstiftningen och
det är därför viktigt att Öckerö kommun har ett
väl fungerande beslutsunderlag i dessa frågor.
Kulturmiljöprogrammet visar Öckerö kommuns
vilja när det gäller arbetet med kulturmiljöfrågor,
och ingår som en del i kommunens översiktliga
planering. Det är ett stöd vid handläggning av
frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer i

Karta ur Kulturmiljöprogam 2012. Gårdaskolan är inringad med röd markering..
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kommunen. Programmet innehåller ett urval kulturmiljöer med beskrivningar, rekommendationer
och förslag till åtgärder.” Citat från inledningen i
Kulturmiljöprogrammet.
På Hönö är ett antal områden med kulturhistoriska värden avgränsade. Gårdaskolan ingår
i område 7. 3. Hönö Gårda. Det är ett område
som sträcker sig utmed Gårdavägen med flera
särskilt bevarandevärda byggnader markerade
varav Gårdaskolan är en av dessa.
Den gamla Gårda by är idag en del av tätbebyggelsen på Hönö, men kan fortfarande
urskiljas i den omkringliggande bebyggelsen.
Det är en sammansatt kulturmiljö med rester
av det gamla jordbrukslandskapet.

I samband med framtagande av detaljplanen
1989 gjorde dåvarande länsmuseet en redovisning av aktuell avgränsning av värdefull miljö.
Gårdaskolan ingick i denna avgränsning.
Karta över området finns i planhandlingen.
Meningen var att detta område skulle vara en
rekommendation till såväl byggnadsnämnden
som markägarna inom området att uppmärksamma de kulturhistoriska värdena. ”Det är
viktigt att det tas största möjliga hänsyn till den
befintliga miljön när nybyggnads- eller om- och
tillbyggnadsprojekt blir aktuella” är formuleringen i planbeskrivningen.

Området ligger inom landskapstyp mellanskärgård och under rubriken Allmänna rekommendationer finns kommunens bedömning hur
kulturlandskapet och de objekt som avgränsats
i kulturmiljöprogrammet ska vägas mot andra
intressen, vilken hänsyn som ska tas vid planering, prövning av lov och tillstånd samt andra
åtgärder.
För Särskilt bevarandevärda byggnader gäller
följande:
Särskilt bevarandevärda byggnader är byggnader som är mycket välbevarade (med få eller
omsorgsfullt utförda ombyggnader) eller byggnader som är särskilt representativa för sin tid.
Även interiörens värden kan vägas in.
Vård av befintlig miljö
Byggnader ska bevaras och underhållas så att
dess äldre karaktär inte förvanskas.
Åtgärder
Vid eventuell framtida detaljplanering ska
detaljplanens planbeskrivning innehålla redovisning av kulturmiljövärden.
I planen ska skyddsbestämmelser (q) enligt
PBL8 kap 13 § tilläggas för byggnader som är
särskilt bevarandevärda.
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Karta från planhandlingen 1989. Länsmuséets
avgränsning avseende värdefull miljö. Gårdaskolan
är rödmarkerad.

PLANFÖRHÅLLANDE
Gällande detaljplan vann laga kraft 1989 och
för Gårdaskolan anges allmänt ändamål, d v s
statlig eller kommunal verksamhet. Det finns
skyddsbestämmelser för hembygdsgården som
ligger granne med skolan. Ett av syftena med
detaljplanen var att ge förutsättningar för upprustning av Västra vägen/ Gårdavägen. Konflikt
mellan bevarande och framkomlighet uppmärksammades. Planförslaget kom att utformas
så att större delen av de gamla välbevarade hägnaderna utmed vägarna kunde behållas. Bohusläns museum konstaterade att en breddning av
Västra vägen/Gårdavägen är ur kulturhistorisk
synpunkt olämplig då vägen är den enda äldre
bevarade vägsträckning på ön som finns kvar.
Den visar på hur kontakterna mellan gårdarna
och stränderna en gång fungerat.

Gällande detaljplan från 1989 med rödmarkering runt Gårdaskolan.
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HISTORIK
ALLMÄN FOLKSKOLA
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige.
Skolor och undervisning hade funnits innan
dess men nu var tanken att alla barn skulle få
utbildning. Reformen fick dock inte genomslag
direkt och på Öckerö tog det 15 år innan den
första skolan uppfördes. Det var inte så lätt
att enas om var en skola skulle finns när det
fanns tio olika öar att välja på. 1857 beslutade
socknen att skolhuset skulle hamna på den
folkrikaste ön som var Hönö. Hans Pettersson
i Gårda hade lämplig tomt för ändamålet som

han sålde för 20 riksdaler och Erik Olsson på
Grötö hade ett hus till salu för 1 800 riksdaler.
Huset kom att innehålla en skolsal som var 12
alnar lång och 8 alnar bred samt en lärarbostad
på nedervåningen. På laga skifteskarta från
1864 finns Gårdaskolan med och man kan se
att den hamnade på ett impediment nära den
brukade marken.
Skolsituationen för Öckerö socken förändrades
när barnantalet ökade och år 1894 beslutades
att en småskola skulle finnas i Hult samt att
Gårdaskolan skulle byggas ut.

Laga skifteskarta över Gårda by från 1864. Gårdaskolan är markerad med röd ring.
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SKOLBYGGNADENS
UTVECKLING
Gårdaskolan har genomgått flera tillbyggnader
vilket är lätt att uppfatta när man ser alla olika
byggnadsvolymer som fogats till varandra. Vi
vet att den första byggnaden var en timmerbyggnad som skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns
det också en lärarbostad. Det finns några fotografier som visar skolans olika utbyggnader.

SLUTET AV 1800-TALET

byggnadsvolymer med sadeltak och inredd
vind. Huvudbyggnaden har en rektangulär
grundform med en vinkelställd utbyggnad med
gavel och entré mot skolgården. I bottenvåningen finns höga korspostfönster och i gavelns
andravåning finns tre lite lägre korspostfönster.
En trätrappa leder upp till entrén som har ett
dekorativt utformat överstycke. Det framstår
vara en relativt mörk träfasad med fönster och
omfattningar i en avvikande kulör.

Ett skolfoto från cirka sekelskiftet 1900 visar
skolans elever sittandes en bit ifrån skolan på
andra sidan vägen. Det är en skola med två

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan vägen. Foto cirka 1900.
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CIRKA 1905
På ett skolfoto några år senare sitter en skolklass framför en ljusmålad träfasad. Vi vet att
eleverna är födda 1896. Vi ser endast den nedre
delen av byggnaden. Vi känner igen trappan
och entrén som pryds av ett dekorerat överstycke. Fönstren och naturstenssockeln är lika
som tidigare. Den stora förändringen är en
envånings tillbyggnad som byggts rakt ut på

Skolfoto med elever födda 1896.
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ena sidan. Träfasaden är ljus med avvikande
fönsteromfattningar och mörka fönsterbågar.
Det finns ett litet prång i hörnet mellan huvudbyggnaden och den låga tillbyggnaden. Tillbyggnaden har tvåluftsfönster med spröjsar.

Gårdaskolan, foto cirka 1930-1940. Foto från Hembygdsföreningen.

CIRKA 1930
Sedan har vi ett foto på Gårdaskolan där vi
ser hela byggnaden från skolgården. Fotot är
inte daterat men skulle kunna vara taget någon
gång mellan 1930 och 1950-talet. Huvudbyggnaden har fått ett brutet tak som troligen är
belagt med eternit i fassettmönster. De många
skorstenarna visar på flera uppvärmningskällor; kaminer och kakelugnar. Det har också
tillkommit en mindre tillbyggnad i två våningar
i ena hörnet. Annars är mycket sig likt från de
tidigare fotografierna. Entrétrappan och den
dekorativt utformade förstukvisten kvarstår.
Den låga tillbyggnaden i en våning har sadeltak med enkupigt lertegel. Den har dessutom
en liten byggvolym på hörnet med ett synligt
fönster. I direkt anslutning till entréerna finns
en låg uppbyggd terrass med omkringliggande
låg stenmur. Ett litet träd står nära den ena
trappan. Skolgården verkar vara en kal grusplan.
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BYGGLOV 1986, 2008 OCH 2017
1986 beviljas bygglov för om- och tillbyggnad
av skolan. Det sker en utbyggnad i en våning
mot väster och ett nytt trapphus byggs framför
huvudbyggnaden. Den största förändringar är
dock tilläggsisolering och förändring av fönstertyp. Fönstren minskar i storlek och man
sätter in sidohängda tvåluftsfönster som saknar
spröjs. Tilläggsisoleringen medför att fönstren
hamnar i djupa nischer och den nya träpanelen
förenklas och avslutande gesims avlägsnas.

När Gårda kristna skola flyttar in i skolan 2008
beviljas bygglov för en smal tillbyggnad utmed
framsidan och nya entréer och ett stort trädäck
byggs utmed hela byggnaden.
2017 söks bygglov för att bygga om skolan
till bostäder. Ett tillfälligt bygglov beviljas.
Ombyggnadsarbetena pågår under 2018. Exteriöra förändringar som sker är större balkong
mot norr samt att flera av befintliga tvåluftsfönster byts ut till pivåhängda fönster med hel
ruta.

Bygglov 1986, fasad mot väster.

Bygglov 2008, fasad mot väster. Nytt entréparti och trädäck framför fasaden.
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ÅLDERSLEGEND FÖR
GÅRDASKOLAN
Utifrån bilder och bygglovhandlingar har en
ålderslegend skapats. Det är en ungefärlig bild
av de olika tillbyggnaderna som gjorts genom
åren. Exakta datum har inte forskats fram. På
grund av frånvaron av de tidiga ritningarna är
det en uppskattning av utbyggnadsetapperna.

1857 - Troligen upptog inte den första
byggnaden hela denna yta utan endast
en mindre del.
Slutet av 1800-talet.
Början av 1900-talet.
1986
2008
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Gårdaskolan har målade ljusmålade träfasader
i enkel ohyvlad locklistpanel med vita fönster
och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad
vilket syns genom att träpanelen går längre ut
än sockeln och att fönstren har djupa nischer.
Takfallen har rött betongtegel förutom den låga
tillbyggnaden längst fram som är täckt med röd
bandplåt.

Vä
ste
r

EXTERIÖR

Fasad mot väster, foto 2018.

FASAD MOT SÖDER.
Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader
som skolbyggnaden genomgått under alla år. I
bakgrunden syns det brutna takfallet med röda
tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed fasaden.
Två gavlar dominerar fasadens uttryck varav
den lägre volymen skjuter fram. En hög fyrkantig volym med flackt pulpettak ligger bredvid
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den höga gaveln. En balkong finns i hörnet
mot det brutna taket. Två envånings byggvolymer sticker ut från huvudbyggnaden. Fönstren
är en blandning av tvåluftsfönster och fönster
med en hel ruta. Ett stort trädäck med räcken i
tryckimpregnerat trä är uppfört utmed fasadlivet på byggnadens framsida.

Fasad mot väster.

FASAD MOT VÄSTER
Fasaden visar två gavelmotiv med det brutna
höga taket och det lägre på tillbyggnaden. Den
låga träfasaden möter det nakna berget som
ligger synligt i dagen. Vindskivorna är tvåfärgade med både en röd och vit träbräda. Fönsteromfattningarna i andra våningen är röda. En
vit entrédörr finns mitt på fasaden. Tre stycken
enluftsfönster utan post och spröjsar finns på
fasaden.
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Fasad mot norr.

FASAD MOT NORR
Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En
stor balkong i tryckimpregnerat trä med höga
stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har
balkongdörrar och fönster med låg bröstning.
En entrédörr finns under balkongen. Den låga
tillbyggnaden har endast ett fönster. Det finns
en trappa ned till källaringången. Bredvid källardörren sitter tre mindre fönster i band.
Dörr till källaren på fasaden mot norr..
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FASAD MOT ÖSTER
Den låga tillbyggnaden landar alldeles nära
körbanan på Gårdavägen och byggnaden vilar
tydligt på det släta berget. Naturstenen utmed
hela sockeln bildar tillsammans med berget en
fin helhet som fortsätter i stenmuren utmed
vägen. Gaveln med brutet takfall dominerar
fasaduttrycket. Vindskivorna är tvåfärgade med
både en röd och vit träbräda. På andra våningen
sitter vita tvåluftsfönster med röda omfattningar. På nedvåningen har vita pivåhängda
enluftsfönster utan post satts in under 2018.

Fasad mot öster, 2018.

Fasad mot öster, 2017. Lägg märke till de tvådelade
fönstren i bottenvåningen.
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INTERIÖR
Hösten 2018 är skolan under ombyggnad
för att omvandla skolan till bostäder. För att
nivellera golven har flytbetong lagts ut på hela
golvytan på bottenvåningen och få ytor av äldre
ursprung är synliga. Väggar och tak är inklädda
med gipsplattor.
På andra våningen finns de befintliga lärarbostäderna. Här finns planlösningar och värden
som bör bevaras, till exempel taklister och
ådringsmålade dörrar.

Bottenvåning med flytbetong på golven och gipsskivor på väggarna.
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Övervåningen med fin planlösning.

Hålkälslister i taket på övervåningen.

Äldre garderob på övervåningen.

Ådringsmålade dörrar på övervåningen.
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Mur mot Gårdavägen.

Mur mot Gårdavägen sedd från skolgården.
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STENMUR VID
GÅRDASKOLAN
På Lagaskifteskartan följer tomten Gårdavägen. Mot nordost angränsade tomten till
byns inägor. Tomten som avvarades bestod
mestadels, precis som nu, av berg i dagen med
ett par mindre insprängda ängslotter utmed
Gårdavägen. På den västra av dessa ängslotter
placerades skolan.
Naturstensmuren fungerar som tomtavskiljare
mot Gårdavägen. Muren är en fogad skalmur
som följer den omgivande terrängen som till
stor del utgörs av berg. Murstenen utgörs av
sprängsten blandad med fältsten av bohusgranit i blandade storlekar som skiftar i såväl
grått som rött. Den grovtuktade stenen ligger
i ojämna skiftgångar. Utifrån en okulär besiktning av muren verkar det som om muren har en
kärna av stenfyllning, vilket är den vanligaste
konstruktionen av fristående gärdesgårdar, det
vill säga att muren består av två murade sidor
med en kärna av mindre stenpackning. Murkrönet är idag täckt med bruk.

Mur sedd från skolgården.

Skadad mur sedd uppifrån.

Muren i sin helhet är fortfarande i relativt gott
skick. Partiellt är den i sämre skick med utkalvade delar med kil- och fyllnadssten som fallit
ur sina ursprungliga lägen. I murens kröntäckning finns sprickbildningar och större bortfall
som vittnar om murens rörelser. Orsaken till
skadeproblematiken kan bero på många års
ovarsamma omfogningar med cementhaltiga
bruk med frostsprängningar som följd.

Mur i anslutning till grundmur..
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ANTIKVARISKA
SYNPUNKTER
Gårdaskolan var den första skolan som uppfördes i Öckerö socken. Det var den svenska folkskolereformen från 1842 som påskyndade byggandet av skolan. Så småningom byggdes fler
skolor på öarna som ingick i socken. Att det
är den första skolan som uppfördes har stort
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har byggts
till vid flera tillfällen under dess 160 års långa
historia. Av de tidiga bilder som finns ser vi att
tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 gjordes
med höga arkitektoniska ambitioner. Det vi
idag skulle kalla förvanskning, att byggnadens
värden skadas eller går förlorade, skedde i mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades och fick nya mindre fönster. Något som
efterhand borde skett på ett med varsamt sätt.
Trots de förvanskade fasaderna uppmärksammades skolan i det Kulturmiljöprogram som
finns från 2012.
Vid kommande åtgärder på skolan bör man
överväga att återställa fasaderna eller del av
fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Det skulle innebära en återgång till
fönster av korspostmodell och en träfasad med
gesims och fönsteromfattningar. Färgsättningen
skulle också kunna vara i harmoni med det som
fanns i början av 1900-talet.
Karaktäristiskt för en skola är att det finns en
skolgård. Trots att byggnaden kan upplevas
som förvanskad är ändå de olika tillbyggnaderna gjorda för att tillgodose ett växande antal
elever. Även när det nu kommer att vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan
förstå att det har varit en skola. Skolgården blir
då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö
kommuns första skola. Endast en minde komplementbyggnad bör uppföras på fastigheten
och placeras mot sydväst, på den yta där berget har bearbetats. En så stor öppen yta som
möjligt bör finnas i direkt anslutning till skolbyggnaden. Traditionellt har uthusbebyggelse
falufärgad träfasad och tak med lertegel. Med
fördel kan återvunnet lertegel användas.
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Muren mot vägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt bidrar den till att
bibehålla vägens och områdets ålderdomliga
agrara karaktär. Mycket tyder på att muren
tjänat som tomtavskiljare och hägnad till skolgården. Gemensamt med skolbyggnaden och
anliggande skolgård besitter muren ett högt
kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de
lokala fysiska uttryck som uppstod som följd av
1842 års statliga folkskolereform och gör det
möjligt för människor att utläsa och förstå platsens funktion och användning sedan mitten av
1800-talet. Vägsträckningen är också den äldsta
bevarade på Hönö.
Muren bör underhållas så att den inte faller sönder. Viktigt att i kritiska punkter som
början/avslut och hörn använda bindare som
ökar murens hållfasthet. Murstenen fogas med
hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala.
Beslut om eventuell kröntäckning sker genom
samråd med antikvarisk expertis. Sly och vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.

FÖRSLAG TILL
BESTÄMMELSER I
KOMMANDE DETALJPLAN
•• Utifrån tidigare utförda om- och
tillbyggnader av skolan bör den få ett
rivningsförbud på den byggnad som
fanns före 1986. Enkelt uttryckt är det
den byggnad som syns på den äldre
bilden som finns på denna rapports
framsida. Se också skiss nedan. Det skall
finns möjlighet att också återgå till en
fasad med det äldre utförandet med stora
fönster.
•• Skolgården bör ”prickmarkeras”, mark
som inte får bebyggas. En mindre
komplementbyggnad kan byggas i
sydväst. Utformningsbestämmelse med
fasad- och takmaterial bör tillfogas.

•• Muren bör bevaras med en
skyddsbestämmelse kompletterad med en
underhållsbestämmelse.

KÄLLOR
Kulturmiljöprogram, Öckerö kommun 2012.
Öckerö kommun. Kulturhistoriskt undersökning. Underlag för fysisk planering och kulturminnesvårdsprogram. 1988.
Hembygdsprojektet Öckeröarnas historia: Delrapport 8:2, Hönö : de fyra byarnas ö. Öckerö:
Kulturnämnden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 1992.

De med orange kulör färgade volymerna anger hur
Gårdaskolan såg ut före 1986-års tillbyggnad. Grått
visar tillbyggnaden 1986 och grönt tillbyggnad från
2008.

Foton från Hembygdsföreningen.
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SAMMANFATTNING
Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
vägtrafik till Gårdaskolan, Öckerö för prognosår 2040. Utredningen syftar till att undersöka
möjligheten att göra om skolbyggnaderna till bostäder.
Beräkningarna visar att grundkravet enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på
samtliga fasader och lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på
bullerdämpande kompensationsåtgärder.
Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, eventuella privata
uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte uppfylla riktvärden.
Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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1

BAKGRUND

Öckerö kommun undersöker möjligheten att omvandla Gårdaskolan till bostäder, byggnaden
ligger i direkt anslutning till Gårdavägen, se figur 1.

Figur 1. Gårdaskolan, Öckerö. Källa: Hitta.se

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
Gårdavägen för prognosår 2040. Beräknade värden jämförs med gällande riktvärden.

2

BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.
2.1

STÖRNINGSMÅTT

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.
2.2

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
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fem gånger under en genomsnittlig timme under dag och kväll.
En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.
2.3

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Under
2017 genomfördes en uppdatering av förordningen, numera benämns den SFS 2015:216 t.o.m.
2017:359.
För detta projekt innebär det följande:
·
·
·

3

Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

BERÄKNING

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer denna
beräkningsmodell:

•

Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

•

En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

•

Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

•

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

•

Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar, trottoarer och parkeringsplatser
räknas som hård mark.
Ljudutbredningen räknas på två meters höjd över mark och redovisar ljudnivån inklusive
fasadreflex.
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3.1

TRAFIKDATA

3.1.1 VÄGTRAFIK
I tabell 1 redovisas trafikdata för Gårdavägen, som är den enda väg som bedöms påverka
ljudnivån vid fastigheten. Uppgifterna är hämtade från en trafikräkning som Öckerö kommun
låtit göra under sommaren 2018. Uppgifterna och har stämts av och räknats upp till år 2040 av
Anna-Karin Ekström, trafikingenjör, Tyréns AB.
Tabell 1. Trafikuppgifter Gårdavägen, nuläge och prognosår 2040.

Väg

Gårdavägen

Antal
fordon/dygn
Nuläge
1323

2040
1697

Andel tung trafik
(%)
Nuläge
15

2040
18

Hastighet
(km/h)
Nuläge
30

2040
30

Under räkneperioden passerade 11 % av det totala antalet tunga fordonen nattetid (kl. 22-06).
Detta motsvarar mer än fem passager per natt vilket gör att den maximala ljudnivån vid fasad
kommer bestämmas av de tunga fordonen.
För uteplats gäller istället antalet tunga fordon under en genomsnittstimme mellan kl. 06-22.

4

RESULTAT OCH SLUTSATS

Beräkningsresultaten för Gårdaskolan redovisas som utbredningskartor i bilaga AK01-03. Figur 2
nedan visar att grundkravet Leq 60 dBA uppfylls vid samtliga fasader. Bostäder skulle således
kunna utformas fritt utan krav på kompensationsåtgärder med avseende på vägtrafiken.

Figur 2. Utklipp från AK01 som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark
för prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl.
fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån vid fasad,
däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser.
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Figur 3 visar den maximala ljudnivån för nattperioden. Högst nivå blir det vid fasaderna närmast
vägen, som mest 85 dBA.

Figur 3. Utklipp från AK02 som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår
2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen redovisas
inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Om uteplatser finns ska dessa klara Leq 50 och Lmax 70 dBA för en genomsnittstimme mellan
kl. 6 och 22. Beräkningsmässigt hamnar maxnivån ca. 1 dBA högre under en genomsnittstimme
under dag och kväll än under natten. För gemensam uteplats blir maxnivån dimensionerande
och kan anläggas i grön och blå zon enligt figur 4.

Figur 4. Utklipp från AK03 som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två
meter över mark för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70
dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

4.1

INOMHUSNIVÅER

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik
prognosår 2040.

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Fastighetsgräns
Väglinjekälla

40

Vägbana
Beräkningsyta

33

Frifältskorrigerade ljudnivåer

36

Ljudnivå vid fasad

47

DYGNSEKVIVALENT LJUDNIVÅ

47

48

57

47
59

2 m över mark i dBA (inkl. fasadreflex).
Frifältsvärde vid fasad,
våning med högst nivå.
<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
> 80

57

Gårdavägen år 2040.
Fordon/dygn = 1697
Andel tung trafik = 18%
Hastighet = 30 km/h

BESTÄLLARE: Öckerö Kommun
OMRÅDE: Gårdaskolan, Hönö
UPPDRAG: 288069
HANDLÄGGARE: ORS
GRANSKAD: MPR
SOUNDPLAN VER: 8.0
BERÄKNING ENL: RTN 1996
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BILAGA: AK01

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik
prognosår 2040.

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Fastighetsgräns
Väglinjekälla

64

Vägbana
Beräkningsyta

53

Frifältskorrigerade ljudnivåer

60

Ljudnivå vid fasad

72

MAXIMAL LJUDNIVÅ NATT (kl.22-6)

70

73

80

2 m över mark i dBA (inkl. fasadreflex).
Frifältsvärde vid fasad,
våning med högst nivå.

55
60
65
70
75
80
85

73
85
84

Gårdavägen år 2040.
Fordon/dygn = 1697
Andel tung trafik = 18%
Hastighet = 30 km/h
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik
prognosår 2040.

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Fastighetsgräns
Väglinjekälla
Vägbana
Beräkningsyta

MAXIMAL LJUDNIVÅ (kl.6-22)
2 m över mark i dBA (inkl. fasadreflex)
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Gårdavägen år 2040.
Fordon/dygn = 1697
Andel tung trafik = 18%
Hastighet = 30 km/h
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Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för bostäder i gamla
Gårdaskolan, Hönö 2:67

Användarhandledning

(pdf)

Allmänt om projektet
Projektnamn
Projektnamn

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, Hönö 2:67

Egna kommentarer
Senast ändrad

2019-03-15 09:27

Verktyget
Version

1.0

Resultat
Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)

Osäkerhet

Bästa skattning: 51 resor / dygn

Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Skattad färdmedelsfördelning
med bil: 20 %
med kollektivtrafik: 14 %
med cykel: 6 %
till fots: 58 %
med annat: 2 %

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)
Bil
Antal resor / dygn

Kollektivtrafik
10

Cykel
7

Till fots
3

Annat
30

Totalt
1

51

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning
Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Till fots

Annat

Totalt

Lägenhet

10

7

3

30

1

51

Totalt

10

7

3

30

1

51

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 10 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 8 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 8 ÅVDT
Antaganden:
• 1,2 personer per bil för arbetsresor
• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor
• 1,5 personer per bil för fritidsresor
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• Bostäders resor fördelar sig enligt:
◦ 35% arbetsresor
◦ 23% inköp/serviceresor
◦ 42% fritidsresor
• Övrig markanvändning ger:
◦ 34% arbetsresor
◦ 27% inköp/serviceresor
◦ 39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel
Bil

Kollektivtrafik
324

Area (m2)

Cykel
30

Till fots
33

Annat
24

Totalt
-

410

Antaganden:
• Bil:

31,7

m2 / bilresa

• Kollektivtrafik:

4,2

m2 / kollektivtrafikresa

• Cykel:

10,7

m2 / cykelresa

• Till fots:

0,8

m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Indata
Lokalisering
Kommun

Öckerö

Var i kommunen

Centralt i huvudorten

Markanvändning
Lägenhet

629 BTA
10 bostadsenheter
18 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik
Turtäthet under
högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till hållplats
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

Är tidtabeller i tätorten
taktfasta/styva (dvs är
det regelbundna
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.
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Hur stor del av tätorten
täcks av
kollektivtrafiknät?

Endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför kollektivtrafiknätet.

Vilken standard har de
fordon som används för
tätortstrafik?

Majoriteten är moderna fordon.

Turtäthet under
högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

30-60-minuterstrafik

Avstånd till regional
busshållplats
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Avstånd till station med
regional tågtrafik
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Är tidtabeller i
regionaltrafiken
taktfasta/styva (dvs är
det regelbundna
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.

Vilken standard har de
fordon som används för
regionaltrafik?

Enbart moderna fordon (max 6 år gamla eller motsvarande).

Har resenärerna tillgång
till realtidsinformation
om kollektivtrafiken?

På den viktigaste knutpunkten (t ex busstationen i centrum).

Prioriteras
kollektivtrafiken i
kommunens planering?

Anpassningar görs för kollektivtrafiken men ofta i sena planeringsskeden.
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Hur ofta ser kommunen Översyn brukar ske när problem uppmärksammas. vilket brukar vara relativt oregelbundet.
över kollektivtrafiknätet?
Finns mål och
handlingsplan för
kollektivtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Gång
Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

1-2 km

Hur är gångvägnätet
utformat i tätorten?

Gångvägar m m kompletterar systematiskt trottoarer för att förbättra genheten.

Hur är standarden på
gångvägnätet i tätorten?

Vissa delar har god standard. men i större delen finns det brister.

Finns problem med
Tryggheten är låg på många håll.
otrygghet för fotgängare i
tätorten?
Hur stor andel av
korsningspunkterna
mellan kommunens
gångpassager och
biltrafikens huvudnät är
hastighetssäkrade till 30
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är gångtrafik prioriterat
vid drift och underhåll (t
ex snöröjning)?

Gångtrafiknätet underhålls samtidigt med biltrafiken.
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Följer kommunen upp
Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.
mängden gångtrafik (t ex
genom
fotgängarräkningar eller
resvaneundersökningar)?
Finns mål och
handlingsplan för
gångtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Cykel
Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

1-3 km

Höjdskillnader vid färd till Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.
lokalt centrum
Hur stor del av tätorten
täcks av cykelvägnät
(cykelväg. cykelbana.
cykelfält eller 30
km/h-gator)?

Cykelvägnätet täcker endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför cykelvägnätet.

Hur stor andel av
kosningspunkterna
mellan kommunens
cykelvägnät och
biltrafikens huvudnät är
hastighetssäkrade till 30
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är cykeltrafiken
prioriterad vid drift och
underhåll. t ex
snöröjning)?

Cykelvägnätet underhålls samtidigt med biltrafiken.

Följer kommunen upp
Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.
mängden cykeltrafik (t ex
genom cykelräkningar
eller
resvaneundersökningar)?
Finns mål och
handlingsplan för
cykeltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Bil
Hur planeras tillgången
till bilparkering vid
bostäder i området?

Kommunens parkeringspolicy tillämpas.

Hur prioriterat är
bilvägnätet i tätorten?

Biltrafiken prioriteras före kollektiv-. cykel- och gångtrafik.

Förväntat bilinnehav i
350-461 bilar/1000 inv.
området (Medel i Sverige
2009: 461 bilar/1000
invånare. Min 290. Max
694)
Hur är inställningen till
att bygga nya vägar i
kommunen?

Restriktiv. Nya vägar byggs nästan uteslutande vid nybyggen.

Finns mål och
handlingsplan för att
minska biltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.
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Svar på frågor om Mobility Management
Arbetar kommunen med
mobility management
dvs. mjuka åtgärder för
att ändra resbeteende?

Ja

Grön
resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation
för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart
resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Resfria möten

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade
kampanjer t.ex.
testresenärer.
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej
infrastruktur)

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Bilpooler

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Sparsam körning/Ecodriving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har
kommunen arbetat med
mobility management?

Kortare än 2 år

Version: 1.0
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt
givna tillstånd.
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017,
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år.
Tabell 1 Källa: SCB
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Invånare

12250

12292

12449

12487

12536

12574

12645

12682

12773

12923

12883

Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar

År
2013

Tillfällen
3

peMax
15 670

2014
2015

1
4

16 107
16 926

2016
2017
2018

3
0
0

14 535
12 408
11 923

Datum överskridande
06-mar, 07-maj, 22aug
24-jul
01-apr, 08-jul, 23-jul,
05-aug
22-mar, 01-jun, 13-jul

Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde,
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete.
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent. Enligt tabell 2 är 7 av de
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet.

De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot
avfallskvarnar.

I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.

Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840
pe.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.

Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) =
12 948 pe.

Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö
nya centrum och detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan kan antas utan risk för
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås.

Öckerö kommun 2019-03-15
Lisette Larsson
Enhetschef Va
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Detaljplan för Björkö 1305 och 1294, bostäder norr om Skarviksvägen
Ärende
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö.
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den
norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och
kollektivtrafik-försett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både
idag och i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.
Plankarta
Illustrationsritning
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta
Markteknisk undersökningsrap-port geoteknik
PM trafik
PM gång- och cykelväg
VA-utredning Dagvattenutredning
PM nya anslutningar till Pinans reningsverk

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade
2019-05-03 med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 2010:900).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-03

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad
Handläggare:

Rikard Sporre

Ärende:

Antagande – Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Diarienummer:

0233/13

Förslag till beslut om granskning
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade 2019-05-03 och
föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27
§ (SFS 2010:900).

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö.
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av
området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av
planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området
går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.

Granskning
Kommunstyrelsen godkände den 18 december 2018 huvuddragen i granskningshandlingar
daterade 2018-11-20 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar
innan granskning.

Planförslaget var föremål för granskning mellan 9 – 30 januari 2019. Under granskningstiden inkom det totalt 11 yttranden.

Sammanfattning av granskningsyttranden:

Länsstyrelsen och Trafikverket anser utifrån rådande trafiksituation att det är olämpligt att
exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad trafikalstring på väg 155. Länsstyrelsen yttrar
sig vidare om att kommunen behöver beskriva om detaljplanen inryms inom det tillstånd om
14 000 pe som finns för Öckerö kommuns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i
planhandlingar tydligare bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark
samt vilka fastigheter som påverkas av en flytt av ledningsrätt.
En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyggelsen kan bli
och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheterna. En annan sakägare påpekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är fuktig mark i västra delen av planområdet.
Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp yttrar sig om
att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget. De anser vidare att byggnaderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en traditionell och intim gatumiljö samt
att kommunen i plan ska reglera utformning tydligare. De anser att det är positivt att en gcbana finns inritad men att de önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid
busshållplatsen. De ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.

Justeringar av planförslaget inför antagande
Till följd av inkomna synpunkter har planen reviderats under följande punkter (se bilagd
samrådsredogörelse för samtliga justeringar):
•

Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget.

•

Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 – utom hotell”

•

Syftet med detaljplanen omformuleras då användningsbestämmelser O och D utgår.

•

Plankartan förses med uformningsbestämmelse som anger att större byggnadsvolymer visuellt ska delas upp.

•

Planbestämmelse om takuformning kompletteras med ”valmat tak” för att möjliggöra
att takutformning på befintlig byggnad kvarstår.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som berörs av
att ledningsrätten genom området flyttas.

•

Bestämmelse för högsta nockhöjd justeras inom området längst söder ut i planområdet. I granskningshandlingarna angavs en nockhöjd på + 4,5 meter över nollplanet
vilket är en felskrivning. Avsikten med höjdbestämmelsen är att kunna uppföra en
byggnad med en höjd på max 4,5 meter över marknivån inom egenskapsområdet. Justeringen innebär att planförslagets avsikt möjliggörs. Höjdbestämmelsen justerades
ner mellan samråd

Bilagor
Plankarta
Illustrationsritning
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta
Markteknisk
undersökningsrapport geoteknik
PM trafik
PM gång- och cykelväg
VA-utredning
Dagvattenutredning
PM nya anslutningar till Pinans reningsverk

Övriga ej bifogade handlingar:
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning

………………………………………..
Gull-Britt Eide
Kommundirektör

2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2018-11-20
2019-05-03
2019-01-18
2015-07-03
2018-05-29
2018-10-06
2015-10-29
2019-03-01
2019-05-02

2015-04-21
2018-12-04, Ny levereras innan antagande.

……………………………………………
Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef
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Inledning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder
på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken.
I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och
kollektiv-trafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag
och i framtiden.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 9 januari
– 30 januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla. Underrättelse om granskning har
anslagits på kommunens anslagstavla och skickats till berörda.
Totalt har 11 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttranden
finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0233/13).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Trafikverket anser utifrån rådande trafiksituation att det är
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad trafikalstring på
väg 155. Länsstyrelsen yttrar sig vidare om att kommunen behöver beskriva om
detaljplanen inryms inom det tillstånd om 14 000 pe som finns för Öckerö kommuns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i planhandlingar tydligare
bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark samt vilka fastigheter som påverkas av en flytt av ledningsrätt.
En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyggelsen kan bli och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheterna. En annan sakägare påpekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är
fuktig mark i västra delen av planområdet.
Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp
yttrar sig om att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget.
De anser vidare att byggnaderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en
traditionell och intim gatumiljö samt att kommunen i plan ska reglera utformning tydligare. De anser att det är positivt att en gc-bana finns inritad men att de
önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid busshållplatsen. De
ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.
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Utredningar
Efter granskningen har en utredning och ett PM utförts för att förbättra och förtydliga planförslaget.

Dagvattenutredning
En dagvattenutredning har utförts för att belysa hur dagvatten ska hanteras vid
en utbyggnad av planerad gång- och cykelväg.

PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk
VA-enheten har tagit fram ett PM för att belysa vilken påverkan planförslaget
kommer innebära på reningsverket på Pinan.

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan,
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten,
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten
Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger
14 00 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder norr om Skarviksvägen på
Björkö ryms inom befintligt tillstånd.
Mellankommunal samordning - Väg 155
Enligt kommunens beräkningar bidrar föreslagen exploatering med ett tillskott
med upp till 90 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) på väg 155. Av dessa räknar
kommunen med att i snitt 6,3 fordon kommer att färdas i den mest belastade
riktningen i maxtimmen.
Trafikverket och länsstyrelsen konstaterar att kapaciteten för väg 155 är i princip nådd eller intecknad under maxtimmarna av framåtskridande detaljplaner
så som Öckerö nya centrum. Länsstyrelsen och Trafikverket anser därav att det
utifrån rådande trafiksituation är olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som
leder till ökad trafikalstring på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det
finns tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten.
Prövningsgrunden mellankommunala frågor aktualiseras av länsstyrelsen i de
fall användningen av mark- och vattenområdet som angår flera kommuner inte
har samordnats på ett lämpligt sätt. I förarbetena står det att länsstyrelsen ska
pröva en detaljplan om de inblandade kommunerna på något sätt är oense. Länsstyrelsen och Trafikverket konstaterar att en samordning sker men kan inte se om
kommunerna är överens. Länsstyrelsen förordar att en mellankommunal överenskommelse tas fram mellan Göteborgs stad och Öckerö kommun. En överenskommelse som anger vilken ytterligare exploatering, alternativt fordonsrörelser
som kan tillåtas på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga
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indikationer på förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns utredda
och är finansierade.
Kommentar - Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunens VA-enhet har bedömt att planförslaget kan innebära att det
tillkommer en belastning på ca 210 pe på reningsverket. Enheten bedömer
att detaljplanen kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för
vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås.
Kommentar - Mellankommunal samordning - väg 155
Samverkan mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad har pågått sedan
2017 inom ramen för en nu avslutad ÅVS avseende väg 155. Kontinuerlig dialog kring bebyggelseutveckling har därefter förts. Inom ramen för nuvarande ÅVS för väg 155 som leds av Trafikverket medverkar SDN Västra Hisingen
och Trafikkontoret från Göteborgs stad tillsammans med Öckerö kommun.
Dialog kring bebyggelseutveckling kommer fortsätta att föras även efter avslutad ÅVS. Planförslaget för Björkö 1:305 och 1:294 motverkar eller försvårar inte på något vis pågående eller en framtida samverkan.
Länsstyrelsen nämner i sitt yttrande att det står i förarbetena till planoch bygglagen att länsstyrelsen ska pröva en detaljplan om de inblandade
kommunerna på något sätt är oense. Vidare beskriver länsstyrelsen att de
inte kan se om kommunerna är överens. Öckerö kommun kan inte se att
Göteborgs stad och Öckerö kommun inte är överens. Detta framkom tydligt
under ett möte mellan Göteborgs stad och Öckerö kommun 2019-04-05. Både
Göteborgs stad och Öckerö kommun instämmer i att trafiksituationen på
väg 155 är ansträngd och att ett arbete krävs för att minska påverkan. Båda
parterna är överens om att zonen ska bli mindre bilburen.
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Även om Öckerö kommun och Göteborgs stad är överens så är det Trafikverket som har beslutsrätten angående hur många ordinarie färjor som ska
trafikera mellan Öckerö kommun och Hisingen. Med andra ord, Trafikverket
kan om de så väljer besluta att sätta in fler färjor för att tillgodose att köbildning inte uppstår under rusningstrafiken. Det är också Trafikverket, som
väghållare, som behöver initiera ett arbete med åtgärder på väg 155. Exempelvis påbörjades ett arbete med en detaljplan, på initiativ av Trafikverket,
på väg 155 för att möjliggöra ett busskörfält längs vägen. Arbetet har dock
lagts på is på obestämd tid på grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad som tidigare beräknats. Varken Göteborgs stad eller Öckerö kommun kan eller ska enskilt lösa problematiken på
väg 155. Det parterna kan göra är att arbeta aktivt för att minska påverkan
på vägen, dels genom planinstrumentet men också genom ”mjuka åtgärder”
som exempelvis mobility management.

Lokaliseringen av planområdet för Björkö 1:305 och 1:294 är sådan att
möjligheten att öka marknadsandelen kollektivtrafikresenärer bedöms vara
mycket goda. I detaljplanen har ett lågt parkeringstal fastställts för att
minska antalet resor med bil. Parkeringstal för cykel har arbetats in i detaljplanen och detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av ett gc-stråk, vilket
bedöms uppmuntra till användandet av cykel som färdmedel. Detaljplanen
möjliggör vidare för centrumändamål vilket kan bidra till lokala arbetstillfällen och därmed mindre påverkan på väg 155. Användningsbestämmelse O
utgår ifrån planförslaget och användningsbestämmelse C specificeras till ”C1
– utom hotell” för att ytterligare minimera en eventuell påverkan på väg 155.
Samhällsbyggnadsverksamheten har vidare fått i uppdrag att arbeta fram
en mobility management-plan. Arbetet med mobility management-planen
förväntas preliminärt pågå fram till kvartal 2 2020.
Öckerö kommun bedömer fortsatt att det presenterade förslaget har behandlat trafikfrågan på den nivå som är möjlig och rimlig inom ramen för planarbetet.

Trafikverket
Tidigare synpunkter
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2017/94792), daterat
2017-10-19. Då påtalades bland annat att kommunen behövde visa påverkan på
statligt vägnät från planförslaget samt att Trafikverket rekommenderade att kommunen genomför en åtgärdsvalsstudie för väg 155 innan planarbetet färdigställs
för att inte förvärra trafiksituationen på väg 155.
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Synpunkter
Sedan samrådsskedet har Trafikverket på uppdrag av Västra Götalandsregionen
påbörjat åtgärdsvalsstudie ÅVS väg 155 Torslanda-Öckerö för att finna långsiktigt
hållbara lösning på kort och lång sikt för de problem med framkomlighet och trafiksäkerhet som finns på väg 155. Studien förväntas färdigställas under 2019.
Trafikutredningen som är framtagen som en del av planhandlingarna anger att
planen kommer bidra med ett tillskott med upp till 90 fordon per årsmedeldygn
(ÅDT) på väg 155. Av dessa räknar kommunen med att i snitt 6,3 fordon kommer
att färdas i den mest belastade riktningen i maxtimmen.
Trafikverket vidhåller att det tidigare ställningstagandet från samrådsskedet att
det är olämpligt att exploatera på ett sätt som leder till ytterligare trafikbelastning
på väg 155.
Trafikverket förordar att en mellankommunal överenskommelse tas fram mellan
Öckerö kommun och Göteborgs stad för att kunna lösa framkomlighetsproblemen
på väg 155 innan planen kan föras till antagande. Denna överenskommelse ska
ange vilken ytterligare exploatering, alternativt fordonsrörelser som kan tillåtas
på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på
förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns utredda och är finansierade.
Kommentar
Se svar till Länsstyrelsen angående mellankommunal samordning, sidan 8.

Statens geotekniska institut
Synpunkter
I geoteknisk PM [2] anges att planområdets stabilitet är tillfredsställande för
planlagda förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna bedömning och
har heller inga övriga frågor eller synpunkter på planförslaget.
Kommentar
Noterat.
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Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras
Det anges i planbeskrivningen att inlösen av mark för allmän plats kan ske utan
ekonomisk kompensation i det fall kommunen väljer att inlösa marken. Lantmäteriet föreslår att man istället hänvisar till den lagstiftning för vilken ersättningen
för allmän plats ska bestämmas samt ersättningsprinciperna enligt lagstiftningen.
I planbeskrivningen anges att kostnaderna för ansökan och bildande av servitut
och ledningsrätt ska bekostas av fastighetsägaren. Observera att den flytt av befintliga ledningsrätter som föreslås enligt planbeskrivningen i en förrättning sker
genom en omprövning alternativt upphävande och därefter nyupplåtelse enligt
ledningsrättslagen. Det skulle även kunna förtydligas vilka/vilken fastighet som
kommer att påverkas av den ledningsrätt som föreslås flyttas enligt planbeskrivningen.
Kommentar
Planbeskrivningen är ett ej juridiskt bindande dokument som syftar till att
förtydliga vad plankartan möjliggör för och innebär. Vid en kommande
eventuell inlösen förutsetts rätt lagstiftning appliceras.
Planbeskrivningen förtydligas med information om vilka fastigheter som
kommer att påverkas av en flytt av ledningsrätten.

Bohusläns museum
Yttrande
Bohusläns museum har yttrat sig i samrådsskedet 2017-10-23 och väljer att inte
göra något nytt yttrande i granskningsskedet.
Kommentar
Noterat.
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Kommunala nämnder, förvaltningar, enheter
och bolag
VA-enheten
Yttrande
Med tanke på Pinans reningsverk och kapacitet vill va-enheten reservera sig med
hänsyn till den tillkommande belastningen för den tilltänkta bebyggelsen.
Kommentar
Noterat.
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Sakägare
Sakägare 1
Yttrande
Ni skriver att norra delen kan användas till: bostäder, skola, vård och centrumändamål. Södra delen: bostäder, hotell eller vandrarhem.
I planen står inget angivet hur höga eller stora byggnaderna tillåts vara, och då är
det svårt att ha någon åsikt om planen.
Området är inte stort och Kyrkvägen är så smal att två bilar inte kan mötas utan
att köra åt sidan vid en p-plats. Att ytterligare bygga hus skulle medföra fler bilar
som kräver utrymme både för att framföras och parkeras. I de skisser som visats
hittar jag inga utrymmen för bilar. P-platsen väster om Solhagens förskola, som
nu används till uppställning av baracker, är ett skrämmande exempel på hur en
p-plats med några avställda bilar ser ut efter några år. Detta är en förfulning av
vår närmiljö.
Vi ska vara rädda om vår unika miljö i skärgården. Detta ger oss unika möjligheter för den snabbt växande besöksnäringen. Vi får inte bygga bort det, som ger oss
en sjundeplats, på CNN:s lista över unika miljöer i världen. Vi är en del av denna
hedrande plats. Bygg inte bort vår skärgårdsmiljö med kortsiktiga planer.
Jag är inte emot utveckling av vår ö, men det ska göras med både snille och smak
för det goda samhälle som vi, som bor här, valt att leva i - Björkö.
Kommentar
På plankartan finns en bestämmelse om att högsta nockhöjd i meter räknat
från grundkartans nollplan är + 14 meter. I planbeskrivningen förtydligas
det att bestämmelsen innebär att ”byggnaderna kan bli det som i vardagstal
kallas för 2 1/2 (två- och en halvplan). Både höjd och takvinkel på de tillkommande byggnaderna utgår ifrån befintlig bebyggelse.
På illustrationskartorna som finns på plankartan finns parkeringsplatser redovisade med utgångspunkt i, för detaljplanen, gällande parkeringsnorm om
0,7 p-platser för flerbostadshus, 0,4 p-platser/årsmedelanställd + 2 p-platser/avdelning för besökare.
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Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära ett tillskott av biltrafik
på Kyrkvägen. I och med att parkeringstalet är lågt och att planområdet är
beläget i direkt anslutning till Mossvägens busshållplats gör samhällsbyggnadsverksamheten bedömningen att behovet av bil i området är lägre än
normalhushållet. För detaljplanen gäller även parkeringsnorm för cykel om
20 cykelplatser/1000 m2 bruttoarea vilket med liggande förslag innebär 46
cykelplatser, vilket ytterligare bedöms sänka behovet av bil. Sammantaget
bedöms en exploatering enligt gällande förslag kunna hanteras inom befintlig infrastruktur.

Sakägare 2
Yttrande
Vi ställer oss bakom dokument från Björkö Samhällsförening och Björkö Samverkansgrupp (se sidan 15), samtidigt lägger vi till följande synpunkt:
Som boende i närområdet ser vi idag livlig trafik på Kyrkvägen/Skarviksvägen,
bilar (stora bilar, små bilar och framförallt höga bilar), gående barn med och utan
vuxen, cyklande barn som är på väg till skola, dagis, förskola el dyl. Samtidigt
kommer efter tidtabell en stor buss som ska trafikera korsningen. Viktiga tankar!
Synpunkt: Kyrkvägen bör vara enkelriktad.
Kommentar
Angående dokument från Björkö samhällsförening och Björkö samverkansgrupp, se svar på sidan 17.
Enligt framtagen trafikutredning föreslås flera åtgärder för att förbättra
trafiksituationen i området. Planerade trafiksäkerhetsåtgärder är bl a att
smalna av Skarviksvägen direkt söder om planområdet för att ge plats åt
gång- och cykelväg och reducera hastigheten på Skarviksvägen. För att
ytterligare sänka hastigheten på Skarviksvägen kommer hastighetsreducerande åtgärder uppföras på Skarviksvägen, som exempelvis farthinder eller
upphöjd vägbana.
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer inte att en enkelriktning av Kyrkvägen är en lämplig lösning.
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Sakägare 3
Yttrande
Med tillägget att tillkommande byggnad i norr skjuts något söderut för att komma i liv med befintlig ”skolbyggnad” och att byggnadshöjderna begränsas, för att
begränsa ytterligare skuggbildning på angränsande fastigheter.
I mitt svar vill jag fästa uppmärksamhet på de problem, som kan förväntas
uppstå för bakomliggande fastigheter nordväst om, vid en ev bebyggelse på 1:305
och 1:294. Marken ligger lägre och är relativt fuktig, dels beroende på att vatten
från Valeberget rinner ned här och redan idag skuggas området av den kompakta
Skarviksskolan sydost om. Boverket har regler beträffande antal soltimmar.
Antalet bostäder på en sådan liten yta påminner mest om ”miljonprogrammens
dagar”.
•

Hållbart byggande som skapar en god miljö med trivsel såväl för ny som befintlig bebyggelse måste stå i fokus.

•

Bygg ej i panik, förblindade av exploatörers plånböcker, som sällan ser till
allas bästa på lång sikt

•

Vår markresurs är begränsad

•

Fundera över varför vi är attraktiva

•

Varför ökar turistnäringen? Om svaret är;

•

Vår unika miljö och skärgårdskultur!

Låt oss då värna den!

Kommentar
En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram mellan granskning och
antagande för att belysa vilken påverkan uppförandet av planerad gångoch cykelvägen får inom fastigheterna.
Både höjd och takvinkel på de tillkommande byggnaderna utgår ifrån befintlig bebyggelse. Skuggpåverkan bedöms därmed inte bli större än ifrån
befintlig bebyggelse.
Angående placering och utformning se svar till Björkö samhällsförening och
Björkö samverkansgrupp på sidan 18.
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Organisationer och politiska partier
Björkö samhällsförening och Björkö samverkansgrupp
Användning av kvartersmark
•

För att möjliggöra att planområdet kan användas både för de behov som finns
idag och för eventuella framtida behov, har användningsbestämmelserna i
detaljplanen gjorts mycket flexibla. Risken med denna stora flexibilitet är
emellertid att området kommer att kunna användas för annat ändamål än
det avsedda, d.v.s. bostadsändamål med kompletterande servicefunktioner.
Beteckningarna på kvartersmarken är i planen BSCD resp. BOC. Om det är
vandrarhem som avses med O och vårdcentral/distriktssköterska som avses
med D, så ryms detta inom C och behöver därmed inte ha egna användningsbestämmelser som medger betydligt mer än vad som avses. Lämpligtvis så
preciseras C1 - centrum utom hotell, för att även tillgodose Länsstyrelsens
yttrande i samrådet om att hotell anses generera för stor andel trafik och att
det inte är acceptabelt. Inom användningen D utan precision ingår all öppen
och sluten hälso-, sjuk och kriminalvård, vilket vi förutsätter inte är syftet
med planen. Därför borde de användningar som ingår i beteckningen C vara
tillräckliga för att syftet med planen skall kunna uppnås

•

För att minska måttet på gaturummet och skapa en traditionell och mera
intim gatumiljö bör bebyggelsen tillåtas så nära Kyrkvägen som möjligt. Den
större delen av den punktprickade ytan längs Kyrkvägen utom en remsa längs
planområdets gräns bör alltså ersättas med en byggrätt för BC-ändamål.
Olyckligtvis har man idag tillåtits lägga en nybyggnad teknikbyggnad på mark
som enligt gällande plan inte får bebyggas. Har man verkligen fått bygglov för
detta. Föreslaget området för Teknikbyggnad (E) bör utgå och ingå i byggrätten för det som i granskningsskedet anges som BSDC-ändamål. Istället bör
planområdet utvidgas till att omfatta även området för nuvarande transformatorstation och marken omedelbart norr därom och denna del, som i gällande plan är betecknad med A, i den nya planen ges en E-beteckning.

Utnyttjandegrad
•

I diskussion om utformning av bostadsbebyggelsen inom planområdet, har
idéer framlagts om anläggningar med överglasade uterum, t.ex. för seniorboende. I samband med bygglovsansökan omfattar begreppet byggnadsarea
idag även s.k. öppenarea, d.v.s. överglasade ytor. Denna tolkning innebär att
eventuella överglasade uterum kommer att inräknas i den tillåtna byggnadsarean. För att förhindra diskussioner vid kommande bygglovsansökan, bör bestämmelserna för nyttjandegraden därför kompletteras, så att det utöver den
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tillåtna byggnadsarean på de båda fastigheterna (30 resp. 35 %) även medges
möjlighet till byggnad av överglasade ytor i anslutning till nya bostadshus.

Placering och utformning
•

Utformningsregler bör skrivas in i planbeskrivningen och regleras på plankartan. Flertalet boende på ön och Bohusläns museum har i samrådsskedet
påtalat vikten av att reglera utformningen inom detaljplanen. Synpunkterna
avvisades i detta skede enligt med att detaljplanen ska hållas flexibel. Flexibiliteten i användning och placering är fortsatt stor, även om utformningen
regleras, så att den nya bebyggelsen kan tillföra området och centrala Björkö
kvalitativ bebyggelse. Detaljplanen omfattar en central del av Björkö och kommer att påverka upplevelsen av entrén ner till hamnen. Här borde kommunen
ta sitt ansvar och reglera upp fasadmaterial, färgsättning och placering mer,
så att det överensstämmer med den byggnadskultur som vi värnar om här
ute. Som exempel föreslås följande:
Byggnader skall placeras så nära gata som möjligt.
Skala skall vara anpassad till intilliggande bostadsbebyggelse. Husvolymerna
bör inte vara för stora, utan skall brytas ned i mindre huskroppar. Det är av
vikt att inte utforma långa, monotona fasader utan att med hjälp av placering,
förskjutningar och vinklar bryta upp byggnadsvolymer för att gen en livlig
och varierande miljö.
Fasadmaterialet skall vara rött tegel.
Parkeringsytor skall delas upp i mindre enheter och inte utformas som stora
sammanhängande parkeringsjok.

Administrativa bestämmelser
•

Det pågår en diskussion om vilken typ av boende och vilken typ av närservice, t.ex. lokaler för närsjukvård, som är möjlig att etablera inom planområdet.
Stor risk finns att dessa diskussioner drar ut på tiden. Planens genomförandetid på 5 år är då i knappaste laget bör därför i stället sättas till minst 10 år.

Trafik - inklusive gång- och cykelvägar
•

Placeringen av föreslaget farthinder på Skarviksvägen ifrågasätts. Det snäva
gaturummet, den begränsade sikten och nivåskillnaden gör att hastigheten
på trafiken från hamnen redan är låg, medan trafiken från färjan snabbt
kommer in i korsningen nedanför Mossvägen. Farthinder bör därför placeras
på andra sidan om korsningen mot vad som nu är föreslaget i planbeskrivningen och trafikutredningen eller och allra helst på var sida om korsningen
med gång- och cykelstråket. Alternativ kan övergången från Mossvägen ner
till gång- och cykelstråket höjas upp som farthinder och utformas så att det
tydliggörs att gående och cyklister har företräde framför biltrafiken.

Sida 15/21

Detaljplan för Björkö 1:305 & 1:294 | Granskningsutlåtande 2019-05-03 | Dnr 0233/13

•

Behov av säker övergång för gång- och cykelstråket finns även i andra änden,
där stråket korsar Kyrkvägen. Här råder mycket trafik vid samma tidpunkter
som barnen tar sig till skolan och höga buskar och snävt gaturum skapar en
trafikosäkerhet för barnen som kommer från gång- och cykelbanan.

•

Det är positivt att det nu planläggs för ett trafikseparerat gång- och cykelstråk
bakom f.d. Skarviksskolan/vandrarhemmet i rak sträckning mot Västergårdsskolan.

•

Önskvärt vore dock att bevara möjligheten för gående att passera mellan de
båda fastigheterna inom detaljplanen för att bevara genomsilningen av gående
mellan fastigheterna, förkorta gångavstånd och undvika stängda ytor.

Parkering
•

Föreslaget p-tal på 0,7 p-platser till bostäderna ifrågasätts utifrån det faktum
att det ej finns kollektivtrafik på ön på kvällar och helger. Är det rimligt att
det inte åtminstone finns 1 p-plats per lägenhet när kollektivtrafiken inte är
ett alternativ? Förslagsvis kan antalet p-platser justeras beroende på vilken
boendeform som upplåts, då exempelvis äldreboende/seniorboende bör kunna
inneha lägre p-tal än om det blir vanliga lägenheter.

•

Parkeringssituationen vid förskolorna bör utredas. Vi ifrågasätter om 2
p-platser per avdelning är rimligt utifrån faktiska förhållanden. En mycket
stor andel av de som lämnar vid förskolan ska vidare till färjan och tar därmed bilen. Redan idag är det brist på p-platser till förskolorna på ön och för
att undvika vild parkering, bör ett något högre p-tal studeras till förskolans
förfogande. Befintlig parkering för att hämta och lämna vid den kommunala
förskolan är idag bebyggd med baracker, varför många bilar tvingas parkera
utmed gatorna. Dagens parkeringsplatser intill kooperativet är inte tillräckligt
vid hämta- och lämnatid och idag är det endast en avdelning på förskolan. En
minskning av p-platserna i kombination med utökning av antalet avdelningar
anses inte rimligt och anpassat till dagens förhållanden.
Kommentar - Användning av kvartersmark
Användningsbestämmelse D och O utgår ur planförslaget.
Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 - utom hotell”.
Med tanke på trafiksituationen på Kyrkvägen bedömer inte kommunen att
det är lämpligt att placera byggnation intill vägen. Ytan är vidare avsedd för
allmännyttiga ledningar.
Bygglov har givits för teknikbyggnad belägen intill Kyrkvägen. E-områdets
placering kommer inte justeras då platsen bedöms som lämplig.
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Kommentar - Utnyttjandegrad
Planområdets största tillåtna byggnadsarea kommer inte att höjas. Om
exploatören i framtiden vill uppföra en överglasad yta eller exempelvis en
loftgång kommer dessa att räknas in byggnadsarean.
Kommentar - Placering och utformning
Detaljplanen har försetts med utformningsbestämmelser som anger högsta
nockhöjd, minsta respektive största taklutning i grader för huvudbyggnad,
att huvudbyggnader ska uppföras med sadeltak samt att takkupor och frontespiser får utgöra max 50 procent av fasadens längd. Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att större byggnadsvolymer ska delas upp
visuellt och att obruten fasad får vara högst 27 m lång.
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 16 § får kommunen bestämma placering,
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. En detaljplan får
dock inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte
enligt plan- och bygglagen 4 kap. 32 §. Samhällsbyggnadsverksamheten
bedömer att fler utformnings- och placeringsbestämmelser begränsar detaljplanen och minskar flexibiliteten i detaljplanen. Flexibiliteten är en viktig
del av detaljplanens syfte.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § ska en byggnad vara lämplig för sitt
ändamål och ha en god form-, färg- och materialverkan vilket kommunens
byggnadsinspektörer kommer att bevaka vid bygglovsgivning.
Kommentar - Administrativa bestämmelser
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att det finns rimliga möjligheter
att genomföra planen under angiven genomförandetid. Genomförandetiden
kommer därför inte att förlängas.
Kommentar - Trafik, inklusive gång- och cykelvägar
Synpunkten angående farthindret noteras och vidarebefordras till kommunens gatuenhet. Gatuenheten kommer att ansvara för att genomföra nödvändiga hastighetssänkande åtgärder på Skarviksvägen vid ett genomförande av detaljplanen.
Gångvägen genom området, mellan Kyrkvägen och ny planerad gc-väg, har
utgått ur planförslaget. Ett stort antal personer/bilar stannar på Kyrkvägen
och använder befintlig gångväg för att släppa av sina barn till skolan vilket
bidrar till en problematisk trafiksituation längs vägen.
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Kommentar - Parkering
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att angiven parkeringsnorm är
rimlig med anledning av planområdets kollektivtrafiknära läge. På vardagar
går busstrafiken med en halvtimmestrafik mellan 6 på morgonen till 7 på
kvällen vilket ger goda möjligheter för de boende att använda kollektivtrafik
som färdsätt på vardagar. I dagsläget finns inte tillräckligt stort underlag
för helgtrafik till Björkö. Fler bostäder innebär dock ett ökat underlag för
kollektivtrafiken, vilket kan möjliggöra för helgtrafik. Öckerö kommun för
kontinuerliga dialoger med Västtrafik om kollektivtrafik till kommunen.
En utbyggnad av föreslagen gång- och cykelväg bedöms vidare ge bättre
möjligheter att välja cykel eller gång som färdmedel lokalt.
Barackerna vid den kommunala förskolan är temporära och kommer att
flyttas när den nya skolan på Björkö är klar.
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Företag
Ellevio
Yttrande
I samrådsredogörelsen har man beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. Vi vill
tillägga att tillfartsväg till nya transformatorstationer skall vara dimensionerade
så att åtkomst kan vid behov ske med lastbil.
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.
Kommentar
Noterat.
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Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att
förbättra planförslaget:
•

Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget.

•

Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 - utom hotell”.

•

Bestämmelse för högsta nockhöjd justeras inom området längst söder ut i
planområdet. I granskningshandlingarna angavs en nockhöjd på + 4,5 meter
över nollplanet vilket är en felskrivning. Avsikten med höjdbestämmelsen är
att kunna uppföra en byggnad med en höjd på max 4,5 meter över marknivån
inom egenskapsområdet. Justeringen innebär att planförslagets avsikt möjliggörs. Höjdbestämmelsen justerades ner mellan samråd och granskning för att
minska påverkan på intilliggande fastigheter österut.

•

Syftet med detaljplanen förtydligas då användningsbestämmelser O och D
utgår.

•

Plankartan förses med utformningsbestämmelse som anger att större byggnadsvolymer visuellt ska delas upp.

•

Planbestämmelse om takutformning kompletteras med ”valmat tak” för att
möjliggöra att takutformning på befintlig byggnad kvarstår.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som
berörs av att ledningsrätten genom området flyttas.

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-05-03

……………………………………………

……………………………………………

Rikard Sporre
		
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andreas Beutler
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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BOSTÄDER NORR OM SKARVIKSVÄGEN,

BJÖRKÖ 1:305 OCH 1:294
ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö.
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av
området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av
planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att
området går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.

PLANHANDLINGAR
Granskningshandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser och illustrationer
• Planbeskrivning (denna handling)
och övriga handlingar
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)
• VA-kartläggning
• PM Geoteknik
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik
• PM trafik/trafikberäkning
• PM gång- och cykelväg
• PM översiktlig dagvattenutredning
• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Planbeskrivningen ska underlätta
förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som
planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid
tolkningen av planen. Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive
granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.

PLANFÖRFARANDE
Förslaget är av begränsad betydelse, saknar större allmänt intresse och är förenligt med
kommunens översiktsplan. Kommunens bedömning är därför att planarbetet kan bedrivas
som standardförfarande i enlighet med PBL SFS 2014:900 vilken började gälla från den 1:e
januari 2015.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
LÄGE
Planområdet är beläget i korsningen Skarviksvägen/Kyrkvägen vid busshållplatsen
Mossvägen. Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Skarvikshamnen.

Planområde
Skarvikshamnen
Hpl Mossvägen+

+Livsmedelsaffär

Planområdet är markerat med streckad linje.

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar två fastigheter; Björkö 1:294 och 1:305 och är cirka 6100 kvm stort.
Fastigheterna är i privat ägo; ÖFAB Öckerö fastighets AB, samt Björkö Hotell. Mindre delar
av Björkö 1:132, 1:134, 1:235, 1:295 och 1:219 berörs av den gång- och cykelväg som planeras.

PLANFÖRHÅLLANDEN
Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun - Utblick Öckerö antagen 14 juni 2018 redovisar
markanvändning bostäder, hamn- och centrumområde samt skola och omsorg inom befintlig
tätbebyggt område för aktuellt planområde.

Fördjupad översiktsplan för Björkö
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Björkö pågår i kommunen. FÖP Björkö föreslår en
fördubbling av befolkningen till 2040, vilket innebär att 350 -400 bostäder ska byggas. Den
aktuella planen ligger i linje med resonemangen i den fördjupade översiktsplanen.

Detaljplan
För området gäller byggnadsplan för Björkö centrala delen, som vann laga kraft år 1989.
Planens genomförandetid har gått ut. I gällande plan anges området för allmänt ändamål (A).
Ett område utanför denna detaljplans gränser, vid fastigheten 1:305, är planlagt för teknisk
anläggning i gällande plan.
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Gällande detaljplan från 1989. Planområdet är markerat med streckad linje.

Trafikstrategi
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i
trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning, bebyggelse,
trafiksystemet och människors val av transportsätt. En avgörande frågeställning är hur
Öckerö ska kunna utvecklas utan att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155
förvärras.

ÅVS väg 155
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets
vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla Varholmens
färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. 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. Trafikverket har genomfört eller är på väg att
genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155.
Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på
obestämd tid på grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant
mot vad som tidigare beräknats.
Göteborgsregionens Förbundsstyrelse beslutade 2016-06-14 att ge GR i uppdrag att
tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs stad genomföra en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att lösa trafiksituationen på väg 155. En arbetsgrupp skapades
för att arbeta med uppdraget. Arbetsgruppen konstaterade att det finns ett behov av att

Datum 2019-05-03

Diarienummer 0233/13

Sida 5/17

bredda frågeställningen genom att gå från ett stort fokus på trafikfrågor till ett bredare
samhällsperspektiv. 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 påbörjat arbete med
att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda lämpliga åtgärder. Arbetet
förväntas pågå under år 2018 och 2019."

MARK OCH VEGETATION
Området är flackt med gräsmattor, buskage och planteringar. Markytan inom aktuellt
område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast korsningen Kyrkvägen/
Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. Markytans lutning uppgår som
mest till 1:20.
I söder ansluter området till Skarviksvägen via
en stödmur som tar upp en höjdskillnad på ca
1,0 m. Fastigheten Björkö 1:305 är till stora
delar hårdgjord med parkeringsplatser. På
fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en
byggnad som används för förskoleverksamhet.
Markytan söder om förskolebyggnaden och
fram till tomtgräns utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården
löper även mindre gångvägar belagda med
asfalt.

Kyrkvägen i riktning mot Skarviksvägen.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Den geotekniska utredningen visar att jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men
även fyllning förekommer lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten
utgörs jordlagren i allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup.

MARKRADON
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag av Björkö
där radiumhalterna genomgående är något högre än på övriga undersökta öar. Kommunens
radonundersökning visar på att en provpunkt i närområdet har uppmätt en radiumhalt på
145 Bq/kg. Marken inom området är antingen normalriskområde eller högriskområde om
husen står direkt på berggrunden. Eftersom jorddjupet inom planområdet inte har fastställts
utgår kommunen från att området är högradonmark tills annat konstaterats.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är
radongenerande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etcetera. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp vid
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tekniskt samråd i samband med bygglov och startbesked. På plankartan finns en
planbestämmelse om att bebyggelsen ska uppföras radonskyddat.

FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA
Ingen känd fornlämning finns inom planområdet. Nordväst om planområdet, mellan 4 villor,
finns en känd fyndplats för flinta, RAÄ-nr 209.

Fornlämning nordväst om planområdet är markerad med gul färg.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom planområdet finns en f.d. skolbyggnad som i dagsläget används som vandrarhem och
en byggnad som används som förskola.

Befintligt vandrarhem

Befintlig förskola
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SERVICE
Planområdet ligger i den centrala delen av Björkö samhälle, med närhet till livsmedelsbutik,
skola och annan offentlig och kommersiell service.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spillvatten från Björkö avleds till avloppsreningsverket vid Hönö Pinan som är dimensionerat för 14 000 personekvivalenter.
Det finns ett behov av att kapaciteten i verket ses över utifrån den tillkommande bebyggelse
som föreslås i den nyligen antagna översiktsplanen Utblick Öckerö - och ett sådant arbete
pågår. För gällande detaljplan har ett PM tagits fram för att belysa planens eventuella
påverkan på reningsverket. Se vidare under rubriken ”Teknisk försörjning” under kapitlet
”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär att den södra delen av fastigheten kan bebyggas med bostäder eller
hotell/vandrarhem. På den norra delen möjliggörs för bostäder, skola och distriktsköterskemottagning. Också andra centrumverksamheter kan tillkomma inom fastigheterna. Målet är
att ha en flexibilitet i detaljplanen. Olika exploateringsgrad är möjlig beroende på vilken
användning som väljs. En förskola kräver t.ex. mer utemiljö än ett vanligt bostadshus.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder och övrig bebyggelse
Den huvudsakliga användningen inom planområdet blir B, bostäder. För fastigheten närmast
Skarviksvägen, Björkö 1:305, föreslås att befintlig byggnad byggs om till cirka 8-9 lägenheter
och kompletteras med ytterligare byggnader med cirka 8 lägenheter. Byggrätt medges på
större delen av fastigheten. På tillhörande illustrationskarta visas en ny flygel i den norra
delen av fastigheten samt en mindre byggnad i söder vilket skapar en skyddad gårdsmiljö.
För att möjliggöra dagens användning vandrarhem har planbestämmelsen C, centrumverksamhet, införts. För Björkö 1:305 har exploateringsgraden höjts till 35 % av fastighetsarean.
Detta för att möjliggöra samma byggnadsarea som i samrådsförslaget. I och med att gångoch cykelväg föreslås i den västra delen av fastigheten minskar fastighetsarean på Björkö
1:305. Den yta som nu föreslås för gång- och cykelväg, var i det tidigare förslaget utlagt som
prickad mark, där byggnad inte får uppföras. Byggrätten har alltså inte ökat i absoluta tal.
På den norra fastigheten, Björkö 1:294, föreslås tillskott av flerbostadshus i större eller
mindre omfattning. Förskolan kan komma att kvarstå/utökas i en kommande exploatering,
alternativt rivas vid ett annat genomförande av detaljplanen.
Illustrationskartan redovisar således två alternativ där alternativ 1 redovisar en ombyggnation av förskolan på två avdelningar i en våning samt ett flerbostadshus med ca 8 lägenheter.
Inom denna del av detaljplanen möjliggörs även för distriktssköterskemottagning vilket ryms
inom planbestämmelsen C, centrumverksamhet dock inte hotell. Det är också möjligt att det
befintliga föräldrakooperativet kvarstår. I planen säkerställs den nuvarande användningen i
och med användningen S, skola. Alternativ 2 redovisar en exploatering utan förskola med 18-
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24 lägenheter.
Angivna hushöjder utgår från befintlig bebyggelse och nockhöjden är max 14 meter över
grundkartans nollplan vilket ungefär motsvarar havsnivån. Takvinkeln tillåts ligga mellan 1534 grader. Det innebär att byggnaderna kan bli i det som i vardagstal kallas för 2 ½ plan. För
att byggnaderna ska upplevas ha 2 våningar finns också en bestämmelse som begränsar att
takkupor och frontespiser maximalt får utgöra 50% av fasadens längd. Bestämmelse om att
större byggnadsvolymer ska vara visuellt uppdelade finns för att byggnaderna inte ska
upplevas som för storskaliga i den i övrigt småskaliga bebyggelsen. 27 m är fasadlängden på
det befintliga vandrarhemmets långsida.

Alternativ 1, exploatering med bostäder

Alternativ 2, exploatering endast med bostäder

och förskola

Service
Inom planområdet planeras för förskola och distriktsjuksköterska. Övrig service finns i
närområdet.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Plats för lek anordnas inom fastigheterna. Visst samutnyttjande kan ske för bostäderna och
förskolans utemiljö.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som reglerar hur stor del av tomten som kommer i
anspråktas för utemiljö till förskolan. Om hela tomten istället nyttjas för bostadsändamål,
enligt alternativ 2, möjliggörs en högre exploatering.
Rekommenderad uteplats för förskola är 35 kvm per barn vilket innebär cirka 1120 kvm vid
två avdelningar med 16 barn per avdelning. På illustrationskartan finns yta för uteplats
redovisad i alternativ 1.
Möjlighet till rekreation finns i närområdet, bland annat genom närheten till hamnen och
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grönområden.

Naturmiljö
Planområdet är redan exploaterat och inga naturvärden påverkas av planförslaget.

Geoteknik
Av COWI genomförd geoteknisk utredning, daterad juni 2015, konstateras att med gällande
förslag på detaljplaneläggande av området bedöms problem kopplade till de geotekniska
förhållandena vara små. För att säkerställa stabiliteten inom området införs en bestämmelse
som reglerar att uppfyllnader med en tjocklek över 0,5 m ej får ske utan marklov. Utöver de
föreslagna begränsningarna i planen, så som högsta tillåtna nockhöjd och att byggnadsarean
maximalt får uppgå till 30 % av fastighetsarean, erfordras inga ytterligare restriktioner ur
geoteknisk synvinkel. Den geotekniska utredningen har dock utgått ifrån den större
tomtstorlek för 1:305 som redovisades i samrådet. 30 % av fastighetsytan i samrådsförslaget
motsvaras av 35 % av den mindre tomt som redovisas i denna granskningshandling.

Strandskydd
Fastigheterna berörs inte av strandskydd.

TRAFIK
Gång- och cykeltrafik

I planförslaget föreslås en ny gång– och cykelväg. Gång- och cykelvägen föreslås ansluta
längs Skarviksvägen i söder och fortsätta hela vägen till skolan i norr. Bredden på GC-vägen
är enligt förslaget 3 meter.
I sydvästra delen av planområdet föreslås GC-vägen anläggas huvudsakligen inom Björkö
1:305. En höjdskillnad mot angränsande bostäder gör att det blir den bästa lösningen. En
remsa kommunal mark väster om exploateringsområdet nyttjas till slänt. För gång- och
cykeltrafikanternas säkerhet föreslås ett räcke längs en del av GC-vägen där höjdskillnaden
mot väster är som störst.
Också i anslutning till den befintliga gångbanan har GC-vägen dragits så att de största
höjdskillnaderna undviks. Det innebär att en bod som står i sydvästra hörnet av Björkö 1:294
behöver flyttas. Den befintliga gångbanan rustas upp och breddas något. Bredden kan
anpassas till befintliga staket/häckar på vardera sidan om gångbanan. Gång- och cykelvägen
ligger i planen som allmän plats GC-VÄG.
Föreslagen utformning av gång- och cykelväg,
till vänster.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Skarviksvägen,
avsmalning av körbana och farthinder, nedan.
Illustration från trafikförslag.
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Biltrafik
Området nås via Kyrkvägen som ansluter till Skarviksvägen i sydöst om planområdet. På
Skarviksvägen väster om Kyrkvägen görs åtgärd för förtydligande av korsningens
utformning. Körbanan smalnas av och gångbanan görs bredare. Avsmalningen påverkar inte
framkomligheten, utan innebär även fortsättningsvis ett körfält i vardera riktningen med en
total bredd på ca 6 meter. Gångbanan varierar mellan ca 3 och 4 meter. Befintlig bussficka på
södra sidan av vägen behålls. Ett farthinder anläggs på Skarviksvägen väster om Mossvägen
för att hastighetssäkra korsningen Skarviksvägen/Mossvägen.
Inom ramen för denna detaljplan har följande ställningstagande gjorts för att minska behovet
av bil.
1. Detaljplanen innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Björkö.
2. Det är nära till kollektivtrafik och samhällsservice går att nå till fots eller med cykel. Det
minskar behovet av bil. För planen gäller därför en låg parkeringsnorm för bil.
3. Bedömningen är att behovet av bil i området är lägre än normalhushållet i kommunen.
4. Parkeringsnorm för cykel har arbetats in i detaljplanen.
En trafikutredning finns framtagen för planområdet där mängden trafik som alstras har
beräknats. Alternativ 1, med bostäder och förskola, beräknas generera 184 bilresor/dag och
alternativ 2, med endast bostäder, beräknas generera 72 bilresor/dag. Detta motsvarar enligt
trafikalstringsverktyget 135 respektive 53 fordon ÅDT (årsdygnstrafik).
Ett rimligt antagande är att endast en del av trafiken som förskolan alstrar kommer belasta
väg 155. För att redovisa den största trafikbelastningen antas dock att all tillkommande trafik
från de planerade bostäderna belastar väg 155. Ett antagande är att 50% av trafiken som
förskolan generar belastar väg 155, alltså ett ÅDT på 45 fordon. Det innebär att ett ÅDT på 90
fordon per årsdygn kommer trafikera väg 155, 45 av dessa från bostäderna och 45 fordon från
förskolan. Belastningen under maxtimme med hänsyn till ovanstående antagande visas i
tabellen nedan.
Tillskott av fordon i maxtimmen på väg ÅDT 90 fordon

ÅDT 53 fordon

155

Alternativ 1

Alternativ 2

10 % av det totala fordonsflödet

+ ca 9 fordon

+ ca 5,3 fordon

70 % i den mest belastande riktningen

+ ca 6,3 fordon

+ ca 3,7 fordon

Åtgärder för att minska trafikökningen på väg 155 redovisas i trafikutredningen.
Föreslagna åtgärder handlar framförallt om att utöka andelen pendelparkeringar samt
arbeta med pålitlighet och bekvämlighet i kollektivtrafiken. Dessa frågor kan inte hanteras
inom ramen för denna detaljplan. Kommunen gör bedömningen att det presenterade
förslaget har behandlat trafikfrågan på den nivå som är möjlig inom ramen för
detaljplanen.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats Mossvägen ligger i direkt anslutning till planområdet. Denna
trafikeras av linje 294 som går med halvtimmestrafik på vardagar mellan 6 på morgonen till 7
på kvällen. I dagsläget finns inte tillräckligt stort underlag för helgtrafik till Björkö.
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Detaljplanen möjliggör för ett ökat underlag för kollektivtrafiken, vilket ökar möjligheten för
helgtrafik. Resan till centrala Göteborg (Nils Ericsonterminalen) tar cirka en och en halv
timme.

Parkering
All parkering löses inom kvartersmark inom respektive fastighet. För planen gäller
parkeringsnorm 0,7 för flerbostadshus. För förskolan gäller 0,4 p-platser/årsmedelanställd
och 2 p-platser/avdelning för besökare. På illustrationskartorna redovisas parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsnorm. För cykel har antagits ett p-tal om 20 cykelplatser/1000 m2
BTA vilket med liggande förslag innebär 46 cykelplatser.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Befintligt ledningsstråk som korsar fastigheten Björkö 1:294 föreslås flyttas och förläggas i
fastighetsgräns. Ett markreservat, så kallat u-område finns utlagt med en bredd 4 meter,
direkt norr om fastighetsgräns mellan 1:305 och 1:294. Också övriga ledningar säkerställs
med u-område och prickad mark – mark där byggnader inte får uppföras.

Vatten och avlopp
Enligt VA-kartläggning utförd av RF Byggkonsult AB 2015-10-29 ska en ny dagvattenledning
förläggas i det u-område som tillkommer i anslutning till fastighetsgräns. Denna läggs ned i
samband med flytten av övriga VA-ledningar.
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till
kommunens reningsverk. Reningsverket har ett tillstånd för 14 000 PE.
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, se tabell
nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete med att
minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten har tagit fram
en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete.
År

Tillfällen

2013

3

PeMax
15 670

Datum överskridande
06-mar, 07-maj, 22-aug

2014

1

16 107

24-jul

2015

4

16 926

01-apr, 08-jul, 23-jul, 05-aug

2016

3

14 535

22-mar, 01-jun, 13-jul

2017

0

12 408

2018

0

11 923

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som håller i sig.
Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och bedömningen är att
ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från Länsstyrelsen såvida
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kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.
Kommunens VA-enhet bedömer att detaljplanen som mest kan innebära en belastning på
reningsverket med 210 pe. Om området endast byggs ut med bostäder bedöms påverkan på
reningsverket bli mindre. En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per
lägenhet i de 40 bostäder som möjliggörs genom aktuell detaljplan, vilket i pe motsvarar 72.

peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 boende *
400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210 (antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och Björkö 1:305) = 13 158
pe.

Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av organiskt
material. Kommunens bedömning är att detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen kan
antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan
uppnås.

Dagvatten, skyfall och översvämning
En översiktlig dagvattenutredning finns framtagen. För fördröjning av dagvatten föreslår
denna att svackdiken utförs i anslutning till den framtida gång- och cykelvägen, på Björkö
1:305, samt den norra delen av Björkö 1:294. I övrigt föreslås befintliga brunnar, med mindre
justeringar, användas för avledning av dagvatten.
I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Björkö finns en redovisning av
översvämningszoner för Björkö under rubriken ”klimatanpassning”. Planområdet ansluter
och ligger delvis inom översvämningszon 2. Inom zon 2 kan bostäder byggas och all form av
handel ske, förutsatt att nödvändiga åtgärder genomförs.
Det är däremot mindre lämpligt att förlägga samhällsviktig service inom zon 2. Eftersom
planen möjliggör för samhällsviktig service (skola) så är det av särskild vikt att åtgärder
vidtas för att minimera påverkan, både av stigande vatten och av skyfall. Befintlig lågpunkt
inom planområdet ligger inom den nordvästra delen av Björkö 1:294. Tänkt svackdike är
placerat i anslutning till lågpunkten och tomten höjdsätts lämpligen för att avleda vatten dit.
Båda svackdikena hindrar vatten från att rinna vidare in på angränsande fastigheter, alltså
avleder vattnet på ett kontrollerat sätt samtidigt som vattnet fördröjs.

Värme

Varje fastighetsägare ansvarar för att själva tillgodose värmeförsörjningen inom sin egen
fastighet.

El och tele
Ny bebyggelse kan ansluta till befintliga ledningar.
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Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för varje fastighet, förslagsvis sker denna ut mot
Kyrkvägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen vid tömning.

Grundläggning
För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs på
likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differenssättningar mellan
ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning utföras direkt på berg efter att
friktionsjorden har schaktats bort.
För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktionsjorden
schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i friktionsjorden
efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och terrassen packats med vält.
Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar beaktas vid
projekteringen.

KONSEKVENSBESKRIVNING
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 detaljplanen prövats mot kommunens
översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden
m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs.
Förvaltningen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms
inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med
kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö.

Ställningstagande till miljökonsekvenser
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har bedömt att detaljplanen
inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget
medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap.
18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har därmed bedömt att en
miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag.
Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen i tidigt samråd. Vidare kan det noteras
att detaljplanen upprättas med standardförfarande och är av begränsad betydelse för
allmänna intressen.
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Påverkan på luft
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av områdets nya användning.

Påverkan på vatten
Dagvattnet bedöms inte påverkas av markområdets nya användning och MKN för vatten
bedöms därför inte påverkas. Föreslagna svackdiken innebär dessutom viss rening av
dagvattnet.

Buller
Framtida verksamheter inom planområdet bedöms inte påverka intilliggande bostadsbebyggelse mer än vad dagens verksamhet gör. Området är inte bullerutsatt.

Trygghet
Med fler användningar av bebyggelsen, som bostäder och förskola, befolkas området under
hela dygnet vilket kan bidra till en ökad trygghet i området.

Tillgänglighet
Framtida byggnader ska uppföras enligt gällande byggnorm. Entréer och gångvägar utformas
för god tillgänglighet.

Nollalternativ
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen A, allmänt
ändamål, tillåts verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Inga
bostäder kan tillkomma och vandrarhem är fortsatt planstridigt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Under följande rubriker redovisas de frågor som är av vikt för genomförandet av
detaljplanen. Här sammanställs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av
plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte
ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDSPLAN
För föreliggande plan gäller följande tidsplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

3 kvartalet 2017
4 kvartalet 2018
2 kvartalet 2019
3 kvartalet 2019 (Förutsätter att detaljplanen inte överklagas)

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden går ut 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.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
INLÖSEN AV MARK
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats och
som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl
under som efter genomförandetiden.
Väljer kommunen att lösa in marken kan detta ske utan ekonomisk kompensation och
utan överenskommelse med fastighetsägaren. Ansvaret för skötsel av vägen övergår då till
kommunen. Del av Björkö 1:305, Björkö 1:134 och Björkö 1:132 (gång- och cykelväg)
överförs till kommunens vägfastighet Björkö 1:235.
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FASTIGHETSBILDNING

Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Slutlig indelning genomförs
av lantmätare men ett förslag redovisas på illustrationskartan.

SERVITUT
I norra delen av planområdet inom fastigheten Björkö 1:294 bildas servitut för
servisledningar V (vatten) och S (spillvatten/avlopp) i ny sträckning till en bredd av fyra
meter. Det nya läget innebär inte att några nya fastigheter berörs, då det framtida
ledningsläget också fortsatt ligger inom Björkö 1:294 och ansluter till befintlig ledningsrätt
i väster.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Detaljplanen innehåller inga gemensamhetsanläggningar.

LEDNINGSRÄTT
Planområdet genomkorsas av områden med ledningsrätt. Längs dessa föreslås mark som
inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det ledningsstråk som föreslås flyttas till
fastighetsgräns har ledningsrätt, som bör uppdateras enligt förslaget.

TEKNISKA FRÅGOR
REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR
•
•
•
•
•
•
•

VA –kartläggning
PM geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik
PM trafik/trafikberäkning
PM gång- och cykelväg
PM översiktlig dagvattenutredning
Pm – Nya anslutningar till Pinans reningsverk

EKONOMISKA FRÅGOR
PLANEKONOMI
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatörer. Ingen planavgift kommer att utgå vid bygglov.

DRIFTKOSTNADER
Drift och underhåll av kvartersmarken ligger hos fastighetsägarna. Drift och underhåll av
gång- och cykelvägen kommer att skötas av kommunen.

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Avtal tecknas mellan fastighetsägarna (exploatörerna) och kommunens VA-enhet gällande
kostnader för flytt av ledningar. Kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelväg regleras i
exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. Exploateringsavtal tecknas
innan antagande och VA-avtal förutsätts tecknas innan arbetet med exploateringen av
detaljplaneområdet påbörjas. Kostnader för ansökan och bildande av servitut och
ledningsrätt bekostas av fastighetsägaren.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Handläggare är Rikard Sporre vid Samhällsbyggnadsverksamheten på Öckerö kommun.
Från Ramböll har Karin Dahlin och Mikaela Ranweg medverkat.
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Inledning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder
på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken.
I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola, vård och centrumändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även
hotell eller vandrarhem och centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och
kollektivtrafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag
och i framtiden.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 03 – 24 oktober
2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida
och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Torslanda tidningen samt Göteborgsposten. Samrådsmöte genomfördes tisdag den 10 Oktober 2017 i Seaside på Björkö.
Totalt har 21 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0233/13).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg
155 och anser trafikalstringen på vägen behöver minimeras. Utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder påtalar de också att kommunen behöver redovisa om
kommunen centrala reningsverk har kapacitet att hantera spillvatten från den
tillkommande bebyggelsen.
Ett flertal privatpersoner och sakägare framför att trafiksituationen längs Kyrkvägen och vid korsningen Skarviksvägen/Kyrkvägen är ohållbar. Åtgärder önskas
och att dessa beskrivs i planhandlingarna. Ett flertal personer påpekar att det är
viktigt att tillkommande bebyggelse smälter in med omgivande bebyggelse.
Orimligt att tro att boende kommer använda kollektivtrafik. Vidare uttrycks att
planområdet främst bör användas för skola eller annan allmännyttig service.
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Utredningar
Efter samråd har följande utredningar utförts för att förbättra och förtydliga
planförslaget.

Trafikutredning
Utredningen syftar till att utreda hur mycket trafik som planförslaget bedöms alstra på väg 155 samt vilka åtgärder som kan göras inom detaljplanen för att minska påverkan. Vidare syftar utredningen till att undersöka hur trafiksituationen
kan förbättras längs Kyrkvägen och vid korsningen Kyrkvägen/Skarviksvägen.
Trafikutredningen presenteras i samband med att planen skickas ut på granskning.

VA-utredning
En utredning med syfte att utreda kapaciteten i kommunens VA-nät är under
framtagande. Utredningen kommer i sin tur ligga till grund för utbyggnad av ett
nytt reningsverk. Utredningen väntas vara klar under hösten 2018.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, tillsammans med kommunens kommentar och eventuell åtgärd.

Statliga och regionala myndigheter och bolag
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har tagit fram en detaljplan som
syftar till att utveckla centrala Björkö med verksamheter och bostäder i ett kollektivtrafiknära läge med låga parkeringstal. Detta till trots är Länsstyrelsens
bedömning att planen behöver justeras med hänvisning till prövningsgrunderna
mellankommunala frågor och människors hälsa och säkerhet, med avseende på
den kritiska kapaciteten på väg 155 i Göteborgs stad samt den trafikosäkerhet i
högtrafiktimmar som orsakas av vägens kapacitetsbrist. Då planen på många sätt
är strategiskt viktig för kommunens utveckling är Länsstyrelsens bedömning att
planen behöver justeras så att den endast ger upphov till ett nollsummespel trafikalstringsmässigt på väg 155 för att kunna genomföras. Se mer under rubriken
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”Mellankommunala frågor sam hälsa och säkerhet - trafiksituationen på väg 155”
nedan.
Länsstyrelsen anser att planen inte riskerar att prövas gällande trafiksituationen på väg 155 om bostäderna och den utökade hotellverksamheten tas bort ur
planförslaget. Om bostäder och utökad hotellverksamhet fortsatt ska vara del av
planförslaget behöver dock planeringsförutsättningarna hanteras i enlighet med
ovan nämnda prövningsgrunder. Länsstyrelsen stödjer emellertid ambitionen att
göra det nuvarande vandrarhemmet planenligt.
Länsstyrelsen anser att planen behöver redovisa hur den påverkar kapaciteten
på reningsverket för att säkerställa att planen inte medför risker för människors
hälsa och säkerhet samt att MKN (miljökvalitetsnormer) vatten överskrids.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhets, mellankommunala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Mellankommunala frågor samt människors hälsa och säkerhet - Trafiksituationen
på väg 155
Trafikverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-10-19) över föreliggande plan. I
vilket de anser att det i nuläget inte är lämpligt att anta planförslaget
Länsstyrelsen bedömer att föreliggande plan har goda förutsättningar för att vara
en strategiskt viktig detaljplan för kommunen i sitt arbete med att börja vända
den negativa situationen på väg 155 i Göteborg som Öckerös bilpendlare är en del
av. Utöver att planen medger bostäder med låga parkeringstal i ett kollektivtrafiknära läge, så medger även planen verksamheter som gör att Öckeröborna kan
komma att bli mindre beroende av resor till fastlandet vad gäller kommersiell
service och i viss mån arbetsplatsmässigt.
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets problembeskrivning och anser att det är
av yttersta vikt, inte minst för Öckerö kommuns utveckling och tillväxt, att trafiksituationen på väg 155 från Gossbydal och västerut förbättras. Länsstyrelsen vill
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även uppmana kommunen att prioritera åtgärder inom kommunen som leder till
att trafiken på vägen minskar.
För att planen ska kunna accepteras behöver planens trafikalstring på väg 155 minimeras. Detta behöver redovisas i en trafikutredning vara möjligt. Länsstyrelsen
anser att balansen mellan de olika föreslagna markanvändningarna behöver justeras och säkras upp i planen. Förhållandet mellan den markanvändning som ger
ett tillskott av trafik på vägen behöver balanseras mot den markanvändning som
förväntas ge en minskning av trafik på vägen. Normalt handlar det om balansen
mellan bostäder och verksamheter.
Miljövkvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet - Kapacitetshöjning på reningsverket
Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten
(SE574160-113351). Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att
en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Kommunen
behöver beskriva hur möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten påverkas med
avseende på risk för ökad bräddning av spillvatten från reningsverket.
Länsstyrelsen anser att VA-utredningen behöver redovisa om det centrala reningsverket har kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Om så inte är fallet kan det innebära ökad bräddning av spillvatten från
reningsverket. Recipient är vattenförekomsten Stora Kalvsund vars ekologiska
status är klassad som måttlig till stor del beroende på övergödning. Kommunen
behöver därför beskriva hur möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning av spillvatten från reningsverket.
För att kunna planera för så pass många nya bostäder i kommunen är det nödvändigt att vidta åtgärder så att kapaciteten i reningsverket ökar samt att ledningsnätet förbättras. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över reningsverket
och ledningsnätet kan annars komma att förbjuda anslutning av fler bostäder till
reningsverket alternativt förelägga om att åtgärder vidtas. (26 kap 9 § MB)
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Kommentar
Se svar till Trafikverket angående trafiksituationen på väg 155 (sidan 9)
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En utredning med syfte att utreda kapaciteten i kommunens VA-nät genomförs. Denna utredning kommer i sin tur ligga till grund för utbyggnad av ett
nytt reningsverk i kommunen.
Ett reningsverk på i kommunen kommer sörja för rening av spillvatten från
förslagsvis Björkö, Kalvsund, Grötö och Hälsö, så att utrymme ges i befintligt
reningsverk på Pinan, som i framtiden kommer sörja för rening av spillvatten från förslagsvis Fotö, Hönö och Öckerö. Försörjning kan komma att
förändras utifrån den pågående utredningens resultat. Utredningen förväntas vara klar under hösten 2018. Planhandlingar kompletteras med information om ovan nämnda.
Kommunstyrelsen fattade 2018-04-17 (KS § 91) ett inriktningsbeslut om att
ett nytt reningsverks ska vara på plats i kommunen inom en tioårsperiod (se
bilaga 1 på sidan ).

Trafikverket
Synpunkter
I början av 2015 bedömde Trafikverket att kapaciteten på väg 155 överskrids
under eftermiddagen och var kapacitetstaket på förmiddagen. Bristerna i framkomlighet skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och leder framförallt till
bristande trafiksäkerhet och försämrad tillgänglighet men bidrar även till bullerstörningar och sämre luftmiljö.
Trafikverket anser (se bifogat ställningstagande TRV 2015/26052) att det utifrån
rådande trafiksituation är olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som leder
till trafikalstring på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga
indikationer på förbättringar i framkomligheten.
Kommunen anger att en åtgärdsvalstudie har startas upp tillsammans med Göteborgs Stad där man ska undersöka olika åtgärder för att minska resorna på väg
155. Trafikverket anser att detta är välbehövt. Kommunen anger även att man gör
bedömningen att behovet av bil i området är lägre än normalhushållet i kommunen. Trafikverket anser att kommunen måste redovisa hur påverkan på väg 155
kommer att vara och hur man har kommit till dessa slutsatser. Innan en bedömning av hur planen påverkar statligt vägnät har redovisats kan inte Trafikverket
tillstyrka planen. Detta med hänvisning till tidigare nämnda ställningstagande.
Trafikverket rekommenderar att kommunen genomför åtgärdsvalstudien innan
man går vidare med planarbetet. Genom att göra färdigt åtgärdsvalstudien för
väg 155 kan man finna åtgärder på trafiksituationen och på så kan detaljplanen
genomföras utan att förvärra en redan ohållbar situation.
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Kommentar
Kommunen gör en annan bedömning än Trafikverket. I arbetet med att ta
fram nya detaljplaner har kommunen fler frågor och intressen att hantera
och väga än enbart en belastning på väg 155.
Exempelvis har kommunen ett ansvar att tillgodose bostadsbehovet som är
beskrivet i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunen har också
ett ansvar att bidra med bostäder i ett regionalt perspektiv, vilket Länsstyrelsen pekar på i ett flertal dokument, exempelvis ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län”. Länsstyrelsen uppmanar
vidare att kommuner tar fram bostadsförsörjningsprogram och följer dem.
Länsstyrelsen har också uttryckt att de förväntar sig att Öckerö blir tydligare med hur bostadsförsörjningsprogrammet ska ligga i linje med de nationella målen om kraftigt ökat byggande av bostäder. Planområdet är beläget
i direkt anslutning till befintlig kollektivtrafik, parkeringstalet är lågt och
detaljplanen medger verksamheter vilket kan bidra med lokala arbetstillfällen och därmed mindre utpendling.
Enligt framtagen trafikutredning kommer en exploatering enligt alternativ
1 innebära störst påverkan på väg 155 med ett ÅDT (årsdygnstrafik) på 90
fordon. Tillskott i maxtimmen på väg 155 från alternativ 1 förväntas bli ca
+ 9 fordon varav ca + 6,3 fordon i den mest belastade riktningen. En exploatering enligt alternativ 2 förväntas resultera i en ÅDT på 53. Tillskott i
maxtimmen på väg 155 från alternativ 2 förväntas bli ca + 5,3 fordon varav ca + 3,7 fordon i den mest belastade riktningen. Alternativ 1 innefattar
befintlig förskola med redan befintlig påverkan. Tillskott i maxtimmen på
väg 155 kan därför antas bli ca + 5,3 fordon oavsett exploateringsalternativ,
vilket bör ses som ett minimalt tillskott. Kommunen gör bedömningen att det
presenterade förslaget har behandlat trafikfrågan på den nivå som är möjlig
inom ramen för detaljplanen.

Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankarta och planbestämmelser
Frågan om huvudmannaskap är en administrativ bestämmelse. Om det är enskilt
huvudmannaskap så skall det anges där annars är huvudmannaskapet kommunalt.

Sida 9/27

Detaljplan för Björkö 1:294 och 1:305 | Samrådsredogörelse 2018-11-20 | Dnr 0233/13

Planbeskrivning
Otydligt i genomförandebeskrivningen att ledningsrätten 1407-254.3 ska flyttas
från kvartersmark till allmänplatsmark. Redovisas inte heller vem som skall bekosta flytten av ledningen eller omprövningen av ledningsrätten.
Det anges i planbeskrivningen att allmänplats gång föreslås överföras till Björkö
s:15. Lantmäteriet ställer sig frågande till varför utrymmet skall överföras till
s:15 och vilket intresse delägarna i samfälligheten har att införliva utrymmet i
samfälligheten. Delägarnas fastigheter ligger utanför planområdet. Lantmäteriet uppfattar att det skulle vara en del av att lösa förvaltningen. Förvaltning av
allmänplats med enskilt huvudmannaskap sker genom bildande av gemensamhetsanläggning.
I planbeskrivningen anges att drift och underhåll av allmän plats skall ske av
fastighetsägaren. Lantmäteriet ställer sig frågande till vilken båttnad det finns i
att, för fastigheterna Björkö 1:294 och 1:305, bilda en gemensamhetsanläggning
för gångväg som uppenbarligen är till för att betjäna ett betydligt större område
än de egna fastigheterna. Eftersom det är enskilt huvudmannaskap även i kringliggande planer torde det finnas en fungerande förvaltning för allmänna platser
som även denna gångväg kan ingå i?

Delar av planen som bör förbättras
Grundkarta
Beteckningen Björkö s:15 redovisas på två områden i kartan. Redovisningen överensstämmer inte med Lantmäteriets digitala registerkarta.
Planbestämmelser
U-område är en administrativ bestämmelse.
Planbeskrivning
Det saknas redogörelse av skälen till att frångå huvudregeln om huvudmannaskap för allmänna platser.
Kommentar
Gångvägen genom området utgår ur planförslaget. Planbestämmelsen om
enskilt huvudmannaskap omformas till kommunalt huvudmannaskap för
den nya tillkommande gång- och cykelvägen.
Planbestämmelsen för u-område omformas i plankartan så att den anges
som en administrativ bestämmelse.
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Då gångvägen genom området tas bort så kommer inte ledningsrätten 1407254.3 att flyttas från kvartersmark till allmänplatsmark, utan istället till
kvartersmark. Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning om vem
som bekostar flytten av ledningen och omprövningen av ledningsrätten.
Grundkartan uppdateras inför granskning.

Statens Geotekniska Institut (SGI)
SGI:s ställningstagande
I geoteknisk PM anges att jorden inom hela området i huvudsak utgörs av löst
lagrad friktionsjord. Detta resultat skiljer sig ifrån redovisad jodartsbedömning
av SGU. I samband med de nu utförda fältundersökningarna utfördes jordartsbestämningen okulärt i laboratorium. SGI har inga invändningar mot dessa bedömningar.
SGI har inga övriga synpunkter eller invändningar mot planförslaget.
Kommentar
Noterat

Sjöfartsverket
Yttrande
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.
Kommentar
Noterat.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Yttrande
Framtida klimatet
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar.
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit.
Havsvattennivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande
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nivån, mer i norra Sverige än i södra. Förändrade risker för översvämningar bör
också tas hänsyn till. Mer information finns på SMHIs hemsida.
Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen:
https ://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och
tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om
klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med
aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod för
kunskap om klimatanpassning och driver bland annat Klimatanpassningsportalen, www.klimatanpassning.se
Kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med en text om skyfall och framtida klimat.

Skanova AB
Yttrande
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela följande;
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad
lägeskarta.
På fastigheten Björkö 6:1 finns en telestation. Ett kabel-/kanalisationsstråk till
denna ligger inom Björkö 1:294. Skanova ser helst att detta stråk kan kvarligga i
oförändrat läge och att anläggningens åtkomlighet skyddas med u-område i planen. Det är både kostsamt och tidskrävande att flytta denna anläggning.
För eventuell diskussion om ovanstående, samt beställning av flytt av övriga anläggningar vilka kommer i konflikt med exploateringen, skall Skanova kontaktas
via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se Detta skall ske i god tid, helst
fyra månader innan eventuell åtgärd krävs.
Kostnad för flytt av Skanovas anläggningar förorsakad av exploatering, bekostas
av fastighetsägare/exploatör.
Kommentar
Plankartan kompletteras med ett u-område enligt önskemål.
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Svenska kraftnät
Yttrande
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Kommentar
Noterat.

Kommunala och regionala nämnder,
förvaltningar och bolag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Yttrande
Som lokalstrateg med ansvar för långsiktig lokalförsörjning för kommunala verksamheter, så som omsorg och skola, blir jag mycket bekymrad. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tydligt markerat det olämpliga i att exploatera mark
som behövs för förskolor och skolor samt barns frirum för utevistelse i framtiden.
Området vi nu skall bygga ut skolan till det dubbla är redan för liten och gagnas
inte av att stympas ytterligare med bostäder.
Kommentar
Noterat.

Bohusläns museum
Yttrande
Kulturhistorisk bakgrund
Det aktuella planområdet ligger i anknytning till Björkö hamn som är en utpekad
kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram. Kommunens kulturmiljöprogram
från 2012 säger om bebyggelsekomplettering:
”Eventuell tillkommande bebyggelse ska placeras så att området behåller sin
offentliga karaktär och den ska anpassas till områdets skala”.
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Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Allmänt anser Bohusläns museum att enhetliga huskroppar, enligt alternativ 1,
bör undvikas. Den fd skolbyggnaden på 1:305 har en utformning som är karaktäristisk vad gäller proportioner, takutformning och fönsterplaceringar för skolbyggnader uppförda på 1950-talet och det kan vara viktigt för områdets identitet
att den byggnaden även i framtiden får behålla denna utformning. Därför anser
museet att det vore bra om skolbyggnaden på fastighet 1:305 bör, vad gäller ovanstående detaljer, förses med lilla q i detaljplanen. Vid tillbyggnader på skolbyggnaden bör dessa inte dominera över den befintliga byggnaden. Museet tillstyrker
förslaget till detaljplan om våra synpunkter ovan beaktas.
Kommentar
Beaktas ej. Detaljplanen har utformats flexibelt för att området ska kunna
användas utefter de behov som finns både idag och i framtiden. Att reglera
detaljplanen enligt Bohusläns museums rekommendationer kommer innebära att detaljplanens syfte om att möjliggöra för en flexibel detaljplan begränsas. Kulturmiljöprogrammets text om tillkommande bebyggelse syftar på
tillkommande bebyggelse inom kulturmiljön Björkö hamn. Detaljplaneområdet ligger en bit utanför kulturmiljön och byggnaden är inte klassad som
bevarandevärd.
Byggnadernas exakta placering regleras inte i detaljplanen. Illustrationskartorna tillhörande plankartan är endast exempel på hur fastigheterna kan
exploateras enligt detaljplanen.

Västtrafik AB
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Planen innebär inte någon påverkan
på befintlig kollektivtrafik.
Kommentar
Noterat.
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Organisationer och politiska partier
Föräldrakooperativet Björkdungen
Yttrande
Så som den nya detaljplanen är utformad kommer trafiken i området oundvikligen att öka. Vi anser därför att detaljplanen och planbeskrivningen mycket
tydligare måste utreda och beskriva åtgärder för att minska trafiken. Samt att
Kyrkvägen utvecklas på ett sånt sätt att säkerheten förbättras för de barn som går
på förskolan och rör sig i området. I nuläget förstärks trafiken av att föräldrar till
barn på Solhagens förskola parkerar längs kyrkvägen i samband med lämning
och hämtning. Detta trots att parkeringsplats för lämning och hämtning finns vid
Västergårdsvägen.
Detaljplanen samt planbeskrivningen är ytterst otydlig angående förskolans möjlighet till fortsatt verksamhet. Vi anser att en tydlighet krävs för att därigenom få
med en helhetsbild av hur den befintliga verksamheten kan fortsätta vid antagande av denna detaljplan. På sidan 6 i planbeskrivningen så finns följande mening:
”Förskolan kan komma att implementeras i en kommande exploatering, alternativt rivs vid ett annat genomförande av detaljplanen”
Vi anser att bokstaven C bör strykas från detaljplanen. Anledningar för detta är
flera:
1) Centrumverksamhet kan i princip betyda en stor mängd olika verksamheter.
Kommer dessa verksamheter vara förenliga med förskolans verksamhet? Då
detaljplanen lämna detta osagt så anser vi att det är bättre att inte inkludera C i
detaljplanen.
2) C kommer oundvikligen att leda till utökad trafik inom området. Då trafiksituationen redan är pressad så motiverar det också att C stryks.
Kommentar
En trafikutredning har tagits fram med syfte att utreda hur trafiksituationen längs Kyrkvägen och korsningen vid Kyrkvägen/Skarviksvägen kan
förbättras. Skarviksvägen kommer att smalnas av söder om planområdet
för att ge utrymme för en gång- och cykelväg och för att sänka hastigheten
på förbipasserande bilar. Gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från
Skarviksvägen upp till Västergårdsskolan. Den befintliga gångvägen genom
området utgår ur planförslaget. Ett stort antal personer/bilar stannar på
Kyrkvägen och använder befintlig gångväg för att släppa av sina barn vilket
bidrar till en problematisk trafiksituation längs vägen.
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Planbeskrivningen kompletteras med tydligare text angående kooperativets
möjligheter till fortsatt verksamhet.
Tanken är att skapa en flexibel detaljplan med olika användningar som
gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag och i
framtiden. ”C - centrumverksamhet” kommer därför fortsatt finnas kvar på
plankartan.

Björkö skolverk
Yttrande
Det är viktigt att kommunen följer upp och tar hänsyn till sina egna riktlinjer
gällande att spara tomtmark i anslutning till skolområde/förskoleområden för
framtida bruk och utbyggnad för kommunala skolan/barnomsorgen. Speciellt
viktigt är detta med hänsyn till nya översiktsplanen där många nya hushåll är
inplanerade på Björkö. Dessa tomter ligger nära Västergårdsskolan, är i direkt
anslutning till kommunens förskola på ön och har idag en befintlig privat förskola
på en av de aktuella tomterna.
Även viktigt att barnens skolväg längs Kyrkvägen säkras på ett bättre sätt än idag
med bredare väg och kanske enkelriktad trafik. Även cykelbana/gångväg längs
Kyrkvägen inplanerade redan nu som villkor om tomter där bebyggs så det blir
mer trafik än idag.
Kommentar
Synpunkten förs vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade
2012-05-29 (KS § 74) att ge positivt planbesked för fastighet Björkö 1:294 och
beslutade 2013-03-04 (KS 38) att ge positivt planbesked för fastighet Björkö
1:3o5. I besluten anges att en detaljplan ska tas fram för att möjliggöra för
bostäder och serviceverksamhet. Plan-, bygg- och miljöenhetens uppdrag är
att ta fram en detaljplan enligt dessa beslut.
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
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Sakägare
Boende Fastighet Björkö 1:82
Yttrande
Byggnation bör anpassas så den smälter in i omgivningen med träfasader, röda
tegeltak, lockpanel o.s.v.
Ett av de presenterade förslagen ser ut som hämtat från en mindre lyckad förort
till Göteborg där också västvinden kan pina fritt mellan husen.
Korsningen vid Skarviksvägen(Kyrkvägen vid badhotellet är redan olycksdrabbat
då den bl.a. har dålig sikt, samt högerregel. Det är mycket barn som rör sig i detta
område.
Dagens kollektivtrafik på Björkö får inte folk att avstå bilen.
Använd i första hand ytan till samhällsservice som äldreboende, seniorboende,
distriktsmottagning eller förskola, därefter lägenheter.
Tidigare erfarenheter då man lade ner nu berörd skola (gamla Skarviksskolan)
medförde trångboende på nuvarande skola som vi lider av fortfarande med baracker o.s.v. Dra lärdom så att inte detta upprepas om kooperativets förskola läggs
ned.
Kommentar
Byggnadernas exakta placering regleras inte i detaljplanen. Illustrationskartorna tillhörande plankartan är endast exempel på hur fastigheterna kan
exploateras enligt detaljplanen.
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
Tanken är att detaljplanen på lång sikt ska möjliggöra för skola, vård, centrum och/eller bostäder. I dagsläget finns ingen antydan på att kooperativets
förskola ska flytta eller stänga ner sin verksamhet. Detaljplanen möjliggör
för kooperativet att utöka sin verksamhet.

Boende Fastighet Björkö 1:132
Yttrande
Önskar en konsekvensbeskrivning och ett förslag på hur kommunen avser att planera hela Kyrkvägen och Hagtornsvägen som i dagsläget inte är så breda att två
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bilar kan mötas, utifrån att antalet fordon kommer att ökas drastiskt i samband
med nyproduktion.
I dagsläget är vägarna starkt trafikerade på morgon och eftermiddag då barn lämnas och hämtas på förskola och skola. Vägarna har inte heller någon trottoar för
gående och cyklande barn till och från skolan. Med ökad frekvens av bilar ökar
också skaderisken för barn och unga som tar sig till och från skolan. Skaderisken
är hög redan idag och kommer inte att bli bättre med denna produktion av bostäder.
Att förvänta sig att de personer som bosätter sig här ska ta bussen är inte realistiskt då bussturerna är få och på helgen obefintliga.
Kommentar
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
På vardagar går busstrafiken med en halvtimmestrafik mellan 6 på morgonen till 7 på kvällen vilket ger goda möjligheter för de boende att använda
kollektivtrafik som färdsätt på vardagar. I dagsläget finns inte tillräckligt
stort underlag för helgtrafik till Björkö. Fler bostäder innebär dock ett ökat
underlag för kollektivtrafiken vilket kan möjliggöra för helgtrafik. Öckerö
kommun för kontinuerliga dialoger med Västtrafik om kollektivtrafik till
kommunen.

Boende Fastighet Björkö 1:194
Yttrande
Tycker det är jättebra att det byggs lägenheter, det behövs. Framförallt hyreslägenheter då de som byggts genom åren har blivit insats eller äganderätt efter några år. Tänk på trafiken där det planeras nu. Bor granne med den tomten och det
är mycket trafik på morgonen med både bilar som ska till dagis/skola och många
barn som cyklar.
När det gäller kooperativet : det kommunala dagiset har 1 modul och även skolan
har 1. Vi kan inte bli av med kooperativet förrän allt detta är löst.
Kommentar
Noterat.
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
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Det finns idag ingen antydan på att kooperativet ska flytta eller stänga ner
sin verksamhet. Detaljplanen möjliggör för kooperativet att utöka/utveckla
sin verksamhet.

Boende Fastighet Björkö 2:12
Yttrande
Jag har tydligare skrivit till er om trafiksituationen i vårt bostadsområde och det
finns ett pågående ärende i Öckerö kommun 45892. I detta ärende informerades
ni om den hårt trafikerade vägen vid nämnda korsning, där en dödsolycka har ägt
rum för ett antal år sedan. Ärendet är besvarat men inte åtgärdat.
Skarviksvägen är idag redan livligt trafikerad av stressade bilister. Det är en stor
trafikströmning från Skarviksvägen ner till Kyrkvägen där bl.a. dagis och skolorna är belägna. Barnen som kommer cyklande kommer från Mossebacken och från
backen vid Skarviksvägen 17 cyklar rätt ut på den livligt trafikerade Skarviksvägen. Är tacksam varje dag som det inte inträffar någon trafikolycka. Barnen som
går eller cyklar till skolan och passerar korsningarna Skarviksvägen/Kyrkvägen
och Skarviksvägen/Mossvägen ska ha en så trafiksäker väg att färdas på som
möjligt. Kan Kyrkvägen breddas så att trottoar/cykelbana kan planeras? Byggs
det 40 st lägenheter i centrum så anser vi att Kyrkvägen är alldeles för smal och
behöver breddas på den enda sidan som finns, alltså mot fastighet 1:305 på det
prickade området.
Vi ställer oss frågan kan korsningen vid vårt boende bli mer trafikerad än vad den
redan är idag? Vid busshållplatsen Mossvägen saknas farthinder. Vår förhoppning är att Öckerö kommun så snart som möjligt arbetar för att ett farthinder ska
placeras vid busshållplatsen.
Väg 155 är hårt trafikerad och förhoppningen är att människor ska åka mer
kollektivt för att klara av trafiktrycket. Idag går det inga bussar på helgerna på
Björkö. Kommer Öckerö kommun att arbeta för fler bussavgångar?
Vi anser att alternativ ett är det bästa förslaget för byggnation av bostäder, bibliotek, förskola, distriktssköterska och lokal för föreningsverksamhet/filmvisning.
Det finns många föreningar på Björkö som inte har någon egen lokal och då skulle
det vara väldigt praktiskt att ha en gemensam lokal för samtliga föreningar.
Varför denna förtätning av nybyggnation på Björkö? Björkö har ett flertal områden för byggnation som hade varit lämpligare än mitt i centrum.
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Kommentar
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
I dagsläget finns inte tillräckligt stort underlag för helgtrafik till Björkö.
Fler bostäder innebär dock ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket kan
möjliggöra för helgtrafik. Öckerö kommun för kontinuerliga dialoger med
Västtrafik om kollektivtrafik till kommunen.
Noterat angående farthinder på Mossvägen.
Då det i dagsläget inte finns någon antydan på att kooperativet ska flytta
eller stänga ner sin verksamhet så är en exploatering enligt alternativ 1 i
illustrationskartan mest trolig på kort sikt. Tanken med detaljplanen är att
den ska vara flexibel för att kunna använda området utefter de behov som
finns både idag och i framtiden.

Företag
Ellevio AB
Yttrande
På fastigheten Björkö 1 :305 har vi en transformatorstation. I anslutning till
denna efter båda Björkö 1 :305, 1 :294 i Kyrkvägen och Skarviksvägen har vi 6kV
jordkabelledningar, 0,4kV jordkabelledningar och 0,4 kV kabelskåp.
För att klara områdets tillkommande elförsörjning kan det krävas en ny nätstation inom planområdet för att tillgodose önskat behov. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel får ej understiga 5 meter.
Vi önskar tilldelning av E-område med tillfartsmöjlighet på lämplig plats inom
planområdet (Björkö 1 :294). Gärna i anslutning till parkeringsområde, teknikhus, servicebyggnad eller liknande. Utöver ny nätstation/transformatorstation
tillkommer då även nya 6kV och 0,4kV jordkablar till dessa.
Vi önskar även i god tid att bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och samförläggning i området.
Om befintlig anläggning måste flyttas eller ändras, tillfälligt eller permanent, får
den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För att vi ska
kunna genomföra en eventuell flytt måste vi få tillgång till ny lämplig placering
samt erhålla nödvändiga tillstånd.
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.
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Kommentar
E-område pekas ut på plankartan.
Exploatörerna informeras om att Ellevio önskar bli kontaktade i god tid vid
en eventuell ändring eller flytt av nätstationen.

TeliaSonera AB
1. Allmänt
Vid arbeten som alstrar vibrationer från sprängning, pålning, spontning och
packning skall följande anvisningar följas i avseende att begränsa påverkan på
byggnader/lokaler, anläggningar, maskiner och utrustning och den pågående
verksamhet som bedrivs av TeliaSonera. Bland annat skall följande bestämmelser
bekatas:
•

Arbetsmiljöverkets anvisning rörande sprängningsarbete AFS 2007:01.

•

Mark AMA

•

PBL

Den som låter utföra sprängning eller dennes entreprenör har skyldighet att utföra behövliga undersökningar och vidta nödvändiga åtgärder rörande eventuella
radiosändare i grannskapet, trafik och annan verksamhet utanför arbetsområdet.
Den som låter utföra sprängning eller dennes entreprenör ansvarar för att utsättning sker av tele-, antenn- och högspänningskablar i marken. Utsättning görs
med hjälp av TeliaSonera eller det lokala elverket. Vid sprängning i närheten av
el-, tele-, antennkablar, master eller övrig känslig utrustning kan det vara aktuellt
med en inklädnad som skydd från eventuellt stensprut.

2. Ansvar
Den som låter utföra sprängning, pålning, spontning eller dennes entreprenör har
fullt ansvar för utförande av arbetena gentemot TeliaSonera vilket inbegriper att
behövliga skyddsåtgärder vidtas och att följande försäkringar finns:
•

Försäkring skall finnas som minst motsvarar den minimiomfattning för
allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamheten som
framgår av bilaga 1 i AF AMA 98: ”Försäkringsbranschens beskrivning av
minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt AB04 kap 5 § 22 och ABT06 kap 5 § 23.

•

Försäkring avseende befintlig egendom skall ROT-försäkring finnas. ROT-försäkring skall vara en allriskförsäkring och bl.a. gälla för TeliaSoneras befintliga egendom. Försäkringen skall omfatta minst 10 miljoner kr.
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•

Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada bör finnas där försäkringsbeloppet skall vara minst 285 basbelopp (gäller för vid markarbeten).

•

Vid anmodan från TeliaSoneras kontaktman skall bevis om försäkring kunna
uppvisas.

3. Tillåtna vibrationsvärden
För all beräkning av tillåtna vibrationsvärden i mark gäller svensk standard:
•

Riktvärden enligt tillämpningsanvisning av ISO-standarden ”SS-ISO 4866
Vibration och stöt. Riktvärde för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader” med tillägg /Amd1 och /Amd2 som är utgiven av Svenska Elektriska
kommissionen (SEK).

I ovanstående standard har hänsyn tagits till markförhållanden, byggnadskonstruktion, byggnadsmaterial, avstånd mellan sprängplats och mätpunkt samt typ
av verksamhet. Standarden tar dock ej hänsyn till vibrationskänslig utrustning
såsom datorer, reläer, AXE-utrustning o.dyl. För vibrationskänsliga utrustningar
i TeliaSoneras anläggningar ger nedan angivna högsta tillåtna vibrationsvärden
vägledning.
I samband med sprängning intill tele-, datacom och radiostationer får inte tillåten
svängningshastighet överstiga 20 mm/s i byggnaden där utrustningen är placerad. I enlighet med nordisk praxis avser riktvärdena toppvärdet av den vertikala
svängningshastigheten (mm/s) mätt i byggnadens grundläggningsnivå.
Motsvarande högsta värde för acceleration är 3 g för utrustning i och utanför
byggnaden där utrustningen är placerad. Kontrollmätning skall utföras på bjälklag intill aktuell känslig utrustning, placering av mätdon skall göras i samråd
med TeliaSoneras geografiska kontaktperson.

4. Kontroll av vibrationer
Syneförrättning av den/de byggnader och konstruktioner där TeliaSoneras bedriver verksamhet skall utföras före och efter sprängningsarbetets utförande. Detta
skall utföras och bekostas av den som låter utföra sprängningen eller dennes entreprenör. All syn skall göras tillsammans med TeliaSoneras geografiska kontaktperson. Den som utför sprängningen kallar till syneförrättning.
Övervakningsmätning av vibrationer ska utföras för att kontrollera att de til�låtna vibrationsvärdena inte överskrids. Instrument som användes skall direkt
visa vibrationens toppvärde vertikalt i mm/s samt tid-punkten. TeliaSonera skall
även ha rätt att efter begäran ta del av förda sprängjournaler med sprängdata där
avståndet mellan varje sprängsalva respektive mätpunkt redovisas.
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För känslig utrustning finns i vissa fall krav på mätning av acceleration i enheten
”g”. TeliaSoneras geografiska kontaktperson har rätt att begära utvidgad mätning (analys) vid tveksamhet om de tillåtna vibrationsnivåerna eller att erhållna
mätvärden är rimliga.
Det krävs av den som utför sprängningen eller dennes entreprenör att följa upp
sprängningsarbetena med avseende på erhållna mätresu1tat från vibrationsmätningarna och vidtaga nödvändiga åtgärder.
Kommentar
Noterat.

Privatpersoner
Privatperson 1
Det är väldigt viktigt att kommunen säkerställer att Kyrkvägen byggs ut med
cykelbana. Den är ”huvudled” för många skolbarn som ska till och från Västergårdsskolan. Kyrkvägen behöver breddas in på tomterna 1:305 och 1:294 för att
möjliggöra detta vilket bör skrivas med i detaljplanen.
Kommentar
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).

Privatperson 2
Denna mark är den enda centralt belägna byggbara marken på Björkö. Det gör att
det känns viktigt att använda ytan i så hög grad som möjligt. Området är relativt
stort och skulle utan problem kunna bebyggas av hela kvart med innergårdar
för effektivast möjliga utnyttjande. En byggstil som den på Koön skulle bli både
trevlig och rymma många lägenheter. Jag förstår inte varför husen inte an bestå
av 3,5 våningsplan så att marken utnyttjas så effektivt som möjligt. Omgivande
byggnader är till viss del tre våningar höga.
Så som huskropparna ritats in på båda förslagna alternativen skapas inget lä för
västvindar. Mycket bättre att bygga vindskyddade gårdar, vilket också är tryggt
för familjer med småbarn och för eventuellt förskola i lokalerna. Om detaljplan
enligt föreliggande förslag anser jag att parkeringsmöjligheterna för de boende
bör bli i form av parkeringshus.
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Kommentar
Tanken är att skapa en flexibel detaljplan med olika användningar som
gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag och i
framtiden. Detaljplanen möjliggör en största byggnadsarea på 30 procent
på Björkö 1:294 och 35 procent Björkö 1:305. Den eventuella byggnationens
exakta placering eller utformning regleras inte i detaljplanen. Illustrationskartorna tillhörande plankartan är endast exempel på hur fastigheterna kan
exploateras enligt detaljplanen.

Privatperson 3
Gångvägen in mellan fastigheterna bör breddas för att möjliggöra för utryckningsfordon och ev arbetsfordon att nå fastigheterna vid ev brand, skada, underhåll etc. (Tillfarten till fastigheterna väster om är mycket trång).
Begränsa höjden med hänsyn till den bakomliggande bebyggelsen. Både daghem
och villafastigheter behöver solens värmande strålar också som upptorkande effekt, eftersom vatten från berg både i väster och söder rinner till den lägsta nivå,
som ligger öster om daghemmet och norr om 1:105 och 1:306.
Byggytan bör ej överstiga 20 procent av fastighetens yta, vilket har varit kommunens norm. Med dessa stora fastigheter bör det vara extra viktigt att skapa luft
och grönytor och skapa en attraktiv boendemiljö i en känslig skärgård. 40 boende
genererar ca 100 individer på en relativt liten yta. Dessutom krävs parkeringsytor.
det har förekommit att det vintertid har fallit så stora mängder snö att problem
uppstått.
Ersätt tillbyggnaden till den gamla skola i 90 graders vinkel, med en fristående
1,5 plans byggnad mittemot den gamla skolan (längs med Kyrkvägen). Med en
lägre komplementbyggnad skulle intrycket bli betydligt luftigare och smälta in
med den klassiska bebyggelsen på ett helt annat sätt. En trevlig radhuslänga. Det
skulle även befrämja en större flexibilitet vad gäller ändamål och bakomliggande
fastigheter i norr får både sol och ”utsikt”.
Tänk redan nu på estetiken, trivsel ökar med den. Värna den byggnadskultur vi
är stolta över och visar i litteratur och pamfletter när vi lockar turister till våra 10
vackra öar.
Kommentar
Se svar till föräldrakooperativet Björkdungen angående trafiksituationen
vid Kyrkvägen/Skarviksvägen (sidan 15).
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Tanken är att skapa en flexibel detaljplan med olika användningar som
gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag och i
framtiden. Den eventuella byggnationens exakta placering eller utformning
regleras inte i detaljplanen. Illustrationskartorna tillhörande plankartan är
endast exempel på hur fastigheterna kan exploateras enligt detaljplanen.

Revidering av förslaget
•

Planområdet utökas för att möjliggöra för allmän plats gång- och cykelväg
med kommunalt huvudmannaskap. Planbeskrivningen kompletteras med en
redovisning av gång- och cykelvägen, hur utbyggnaden ska bekostas och att
mark kommer att behöva lösas in.

•

Gångvägen genom planområdet utgår ur planförslaget.

•

Plankartan kompletteras med E-område för teknisk anläggning.

•

Plankartan kompletteras med u-område i planområdet nordöstra del.

•

Planbestämmelsen för u-område omformas i plankartan så att den anges som
en administrativ bestämmelse.

•

Kors-/plusmarken i den södra delen av planområdet utgår och ersätts till viss
del av prickmark.

•

En användningsgräns införs söder om den gamla skolbyggnaden för att möjliggöra för mindre bostäder i planområdets södra del.

•

Kors-/plusmarken längs Kyrkvägen ses över och omformas till prickmark.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning om vem som bekostar
flytt av ledning och omprövning av ledningsrätt.

•

Planbeskrivningen kompletteras med text rörande reningsverket.

•

Största byggnadsarea ökas från 30 procent av fastighetsytan till 35 procent på
Björkö 1:305. Detta på grund av att planerad gc-väg tar del av Björkö 1:305 i
anspråk. Fotavtrycket i byggnadsarea blir fortsatt den samma som i samrådsförslaget.

Bilagor
•

Inriktningsbeslut om nytt reningsverk
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Samhällsbyggnadsverksamheten 2018-11-20

……………………………………………

……………………………………………

Rikard Sporre 		
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andreas Beutler
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2018-04-17

KS § 91

5

Dnr SB 0052/18

Inriktningsbeslut om nytt reningsverk
Ärende
Öckerö kommun är en expansiv kommun där många nya detaljplaner efterfrågas. En ny ÖP håller på att tas fram och med den befolkningsökning som då
förväntas når vårt reningsverk på Pinan kapacitetstaket.
Länsstyrelsen har i sina remissvar för nya detaljplaner påpekat att detta måste
åtgärdas.
En utredning med syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen är beställd och beräknas vara klar sista juni 2018.
Denna utredning kommer troligtvis att utmynna i att ett nytt reningsverk för
kommunen kommer att behövas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att inom en tioårsperiod ha ett nytt reningsverk
på plats i kommunen.
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Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-03

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad
Handläggare:

Rikard Sporre

Ärende:

Antagande – Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Diarienummer:

0233/13

Förslag till beslut om granskning
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade 2019-05-03 och
föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27
§ (SFS 2010:900).

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö.
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av
området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av
planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området
går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.

Granskning
Kommunstyrelsen godkände den 18 december 2018 huvuddragen i granskningshandlingar
daterade 2018-11-20 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar
innan granskning.

Planförslaget var föremål för granskning mellan 9 – 30 januari 2019. Under granskningstiden inkom det totalt 11 yttranden.

Sammanfattning av granskningsyttranden:

Länsstyrelsen och Trafikverket anser utifrån rådande trafiksituation att det är olämpligt att
exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad trafikalstring på väg 155. Länsstyrelsen yttrar
sig vidare om att kommunen behöver beskriva om detaljplanen inryms inom det tillstånd om
14 000 pe som finns för Öckerö kommuns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i
planhandlingar tydligare bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark
samt vilka fastigheter som påverkas av en flytt av ledningsrätt.
En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyggelsen kan bli
och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheterna. En annan sakägare påpekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är fuktig mark i västra delen av planområdet.
Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp yttrar sig om
att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget. De anser vidare att byggnaderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en traditionell och intim gatumiljö samt
att kommunen i plan ska reglera utformning tydligare. De anser att det är positivt att en gcbana finns inritad men att de önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid
busshållplatsen. De ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.

Justeringar av planförslaget inför antagande
Till följd av inkomna synpunkter har planen reviderats under följande punkter (se bilagd
samrådsredogörelse för samtliga justeringar):
•

Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget.

•

Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 – utom hotell”

•

Syftet med detaljplanen omformuleras då användningsbestämmelser O och D utgår.

•

Plankartan förses med uformningsbestämmelse som anger att större byggnadsvolymer visuellt ska delas upp.

•

Planbestämmelse om takuformning kompletteras med ”valmat tak” för att möjliggöra
att takutformning på befintlig byggnad kvarstår.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som berörs av
att ledningsrätten genom området flyttas.

Bilagor
Plankarta
Illustrationsritning
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta
Markteknisk
undersökningsrapport geoteknik
PM trafik
PM gång- och cykelväg
VA-utredning
Dagvattenutredning
PM nya anslutningar till Pinans reningsverk

Övriga ej bifogade handlingar:
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning

………………………………………..
Gull-Britt Eide
Kommunchef

2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2018-11-20
2019-05-03
2019-01-18
2015-07-03
2018-05-29
2018-10-06
2015-10-29
2019-03-01
2019-05-02

2015-04-21
2018-12-04, Ny levereras innan antagande.

……………………………………………
Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef

Övriga antagandehandlingar tillhörande detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

•
•
•
•
•
•
•

PM geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik
VA-kartläggning
PM trafik/trafikberäkning
PM gång- och cykelväg
PM översiktlig dagvattenutredning GC-väg Björkö
PM nya anslutningar till Pinans reningsverk
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Uppdrag

COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk
utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska
detaljplaneläggas.
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för
beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för
området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för
stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggningsförutsättningar.
Denna PM Geoteknik syftar till att användas som utredningsunderlag och ska
inte ingå som en del av ett förfrågningsunderlag eller annan bygghandling.
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Utförda undersökningar

COWI AB har under juni månad år 2015 utfört geotekniska undersökningar inom
rubricerat område. Undersökningsresultaten har sammanställts i en separat
handling benämnd "Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik,
Detaljplan för Björkö 1:294 och 1:305, Öckerö kommun", daterad 2015-07-03 och
med dokumentnamn A070960-RAP-001.
Undersökningen redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 1200 respektive
höjdsystem RH 2000.
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Planförslag

Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö
1:294 och 1:305 för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård
och skola samt tillfälligvistelse (hotell, vandrarhem och dyl.). Vid tidpunkten för
denna geotekniska utredning finns inget färdigt planförslag utan utredningen har
utgått från en förslagsskiss med två alternativa utformningar, översänd av Öckerö
kommun via e-post daterat 2015-04-16, se figur 3-1 nedan.
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Figur 3-1 Förslagsskiss kommande detaljplan

Enligt förslagsskissens första alternativ, se övre bilden ovan, ska befintliga
byggnader på området bevaras och byggas till. Förskolebyggnaden, i norr, föreslås
byggas ut mot söder och vandrarhemmet i den södra delen, byggs ut mot öster.
Norr om förskolebyggnaden föreslås att en helt ny byggnad uppförs.
Enligt det andra alternativet, se nedre bilden ovan, föreslås befintlig förskola att
rivas varpå detaljplaneområdets norra del bebyggs med tre nya hus. Även detta
alternativ möjliggör utbyggnad av vandrarhemmet mot öster.
Erhållen förslagsskiss tillåter byggnader med en högsta nockhöjd på +14 m från
grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca tre våningsplan får
uppföras.
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Topografiska förhållanden

Det aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om
Björkö hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder.
I väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive
sydväst angränsar området till villabebyggelse. För orientering se figur 4-1

Figur 4-1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se)

På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för
förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns
utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även
mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en
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gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer
sly, buskar och träd.
Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas
som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som
delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som
är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med
buskar och mindre träd.
Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast
korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen.
Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9.
Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I
söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en
höjdskillnad på ca 1,0 m.
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Geotekniska förhållanden

Jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men även fyllning förekommer
lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten utgörs jordlagren i
allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup. Ställvis har torrskorpelera
påträffats inlagrad i friktionsjorden. I den sydvästra delen av området underlagras
friktionsjorden av lera.
Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, mot block eller berg, på
ca 0,3-3,0 m djup under markytan. Vid utförda sonderingar har bergets överyta ej
verifierats.
Mulljordens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 0,3 och 0,6 m. Lokalt i
punkt CW11, inom områdets västra del, har mulljorden påträffats med innehåll av
torrskorpelera.
Fyllningen utgörs av grusig sand. Tjockleken har uppmätts till ca 0,5 m.
Torrskorpeleran förekommer med innehåll av silt och med en mäktighet av ca
0,2-0,4 m.
Friktionsjorden utgörs i huvudsak av något grusig siltig sand med innehåll av skal
och sten. Sandens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 1,2 och 2,3 m.
Utifrån CPT-sonderingen samt utförda viktsonderingar, inom den södra delen av
området (Björkö 1:305), bedöms sanden i allmänhet vara mycket löst lagrad. Vid
jämförelse med genomförda slagsonderingar bedöms lagringstätheten vara likartad
inom övriga delar av området.
Leran har påträffats på 2,0 m djup under markytan enligt skruvprovtagningen.
Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av registrerade spets- respektive
porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets överkant förväntas ligga något
högre, 1,2 á 1,6 m under markytan. Leran innehåller sand och silt samt skal. I
provtagen undersökningspunkt, CW1, har lerans mäktighet uppmätts till 1,0 m.
Utifrån tolkning av genomförd viktsondering i undersökningspunkt, CW4 är lerans
mäktighet i denna punkt upp mot 2 m. Lerans odränerade skjuvhållfashet har
bestämts utifrån utvärderad CPT-sondering. Skjuvhållfastheten, cu, i sonderad
punkt, varierar mellan ca 10 och 30 kPa. Den naturliga vattenkvoten uppgår till ca
17 %.
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Grundvatten- och portrycksförhållanden

I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna
skruvhål ca 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri
vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske.
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Stabilitetsförhållanden

Efter genomförd undersökning kan det konstateras att jordlagren inom området i
huvudsak utgörs av friktionsjord av sand med begränsad tjocklek. Lokalt i den
sydvästra delen av området har lera, med en mäktighet av ca 1-2 m, påträffats.
Markytan inom området är relativt plan med marklutningar på som mest 1:20.
Sammantaget bedöms stabiliteten inom området vara tillfredsställande för rådande
förhållanden.
Enligt förslagsskiss som erhållits av Öckerö kommun är största tillåtna byggnadsarea 30 % av fastighetsarean. Vidare framgår att högsta tillåtna nockhöjd får vara
14 m över grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca 3 våningar kan
uppföras.
Om föreslagna byggnader grundläggs direkt i friktionsjorden, utan några
förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande laster på grund av byggnaderna
uppskattningsvis att vara ca 10-15 kPa per våningsplan. Detta innebär att den
totala tillskottsspänningen blir ca 30-45 kPa.
Vidare får befintlig markyta varken fyllas upp eller schaktas av mer än 0,5 m utan
marklov.
Sammantaget bedöms eventuell tillkommande lasters storlek ej utgöra någon risk
för områdets totalstabilitet.
Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.
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Sättningsbedömning

Jordlagren inom området utgörs i huvudsak av mycket löst lagrad friktionsjord med
begränsad tjocklek. Inom dessa delar bedöms sättningarnas storlek bli relativt små
samt att eventuella sättningar kommer att utbildas förhållandevis i samband med
att byggnaderna uppförs.
I områdets sydvästra del förekommer dock jordlager av sättningskänslig lera.
Sättningar kommer att utbildas även för små tillkommande laster.
Om grundläggning av nya byggnader utförs på lera eller på både lera och
friktionsjord finns risk att differenssättningar uppstår. Enligt erhållen förslagsskiss
ska området där lera påträffats, ej bebyggas.
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Grundläggningsrekommendationer

För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs
på likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differenssättningar mellan ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning
utföras direkt på berg efter att friktionsjorden har schaktats bort.
För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktionsjorden schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i
friktionsjorden efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och
terrassen packats med vält.
Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar
beaktas vid projekteringen.
Förekommande jordar med innehåll av silt är i regel flytbenägna, vilket måste
beaktas vid schaktarbeten, i synnerhet vid nederbörd och schakt ner mot
grundvattenytan.
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Rekommendationer för detaljplan

Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området bedöms problem
kopplade till de geotekniska förhållandena vara små. Utöver gällande
begränsningar i planen, så som högsta tillåtna nockhöjd, att byggnadsarean
maximalt får uppgå till 30 % av fastighetsarean samt att uppfyllnader med en
tjocklek över 0,5 m ej får ske utan marklov, erfordras inga ytterligare restriktioner ur
geoteknisk synvinkel.
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7

Objekt

Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö
1:294 och 1:305, för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård
och skola samt tillfällig vistelse (hotell, vandrarhem och dyl.).
Det aktuella detaljplaneområdet består av två fastigheter, Björkö 1:294, som utgör
den norra delen av området och Björkö 1:305, som utgör den södra delen. Det
aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om Björkö
hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder. I
väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive sydväst
angränsar området till villabebyggelse. För orientering, se figur 1 nedan.

Figur 1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se)
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2

Syfte

COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk
utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska
detaljplaneläggas.
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för
beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för
området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för
stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggningsförhållandena.
Vid planering av undersökningarna har arkivmaterial enligt kapitel 5 använts
tillsammans med erhållen grundkarta av Öckerö kommun och kartmaterial erhållet
av berörda ledningsägare.

3

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 1:2013 Geoteknisk fälthandbok
samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2

Fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Viktsondering (Vim)

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005

CPT-sondering (CPT)

SS-EN ISO 22476-1: 2012/AC 2013

Slagsondering (Slb)

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok

Störd provtagning,
Skruvprovtagning (Skr)

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok
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Tabell 3

Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestämning,
beskrivning och klassificering

BTR T21:1982

Materialtyp och
tjälfarlighetsgrad

AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

Vattenkvot

SS 027116, utgåva 3

4

9

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport 6:2008, Tillämpningsdokument EN
1997-1 Kapitel 11 och 12, Slänter och bankar.

5

Arkivmaterial

För aktuellt område har inga tidigare utförda geotekniska undersökningar
återfunnits. Befintligt geotekniskt underlag har utgjorts av utdrag ur Öckerö
kommuns digitala jordartskarta.

6

Befintliga förhållanden

6.1

Topografi och ytbeskaffenhet

På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för
förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns
utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även
mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en
gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer
sly, buskar och träd.
Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas
som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som
delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som
är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med
buskar och mindre träd.
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Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast
korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen.
Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9.
Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I
söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en
höjdskillnad på ca 1,0 m.

6.2

Befintliga konstruktioner

Inom områdets norra del, fastigheten Björkö 1:294, finns i dagsläget en byggnad i
ett plan som används för förskoleverksamhet. Byggnaden är troligtvis grundlagd
med källare under åtminstone delar av huset. Söder och sydväst om
förskolebyggnaden finns mindre byggnader som bland annat används som förråd.
Den södra delen av området, Björkö 1:305, är bebyggd med en byggnad i två
våningar. Bygganden används i dagsläget som vandrarhem. Ingen uppgift
angående byggnadens grundläggning har påträffats.
Längs områdets västra gräns löper ett ledningsstråk med markförlagda ledningar
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och i Skarviksvägen, söder om området,
finns ledningar för spill- respektive dricksvatten. Även inom området finns ledningar
i mark. Den södra delen av Björkö 1:294, strax söder om befintlig skolbyggnad,
genomkorsas av ledningar för spill- respektive dricksvatten, vilka ansluter till
ledningar i Kyrkvägen, öster om området och mellan förskolebyggnaden och
vandrarhemmet finns en vattenledning. Enligt uppgift finns även en äldre
dagvattenledning vilken går i sydostlig riktning, i gräsytan norr om
förskolebyggnaden.

7

Positionering

Inmätningar och avvägningar har utförts av Mattias Ilmerstrand, Cowi AB, och
redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 och i höjdsystemet RH 2000.
Inmätningar och avvägningar har utförts i mätklass B i enlighet med SGF Rapport
1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

8

Geotekniska fältundersökningar

Fältundersökningar har utförts i 18 undersökningspunkter, namngivna CW1-CW18.
Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningsbilagorna G01-G04 i plan
och sektion, se bilageförteckning.
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I Tabell 4 nedan redovisas vilka fältundersökningar som utförts i respektive
undersökningspunkt. Av tabellen framgår dessutom datum för utförande och
benämning på fältprotokollet.
Tabell 4

Utförda fältundersökningar och provtagningar

Undersökningspunkt

Metod

Datum

Filnamn vid digital
lagring

Signatur

CW1

Vim,

2015-06-08

cw1 20150608 1062.VIM

MTIL

Slb,

2015-06-08

cw1 20150608 1060.SLB

CPT

2015-06-09

cw1.cpt

Vim,

2015-06-08
2015-06-08

cw2 20150608 1066.VIM

2015-06-08

cw3 20150608 1064.VIM

CW2

Slb
CW3

Vim,
Slb

MTIL

cw2 20150608 1067.SLB

MTIL

cw3 20150608 1065.SLB

CW4

Vim

2015-06-08

cw4 20150608 1063.VIM

MTIL

CW5

Slb,

2015-06-08

cw5 20150608 1070.SLB

MTIL

Skr

2015-06-09

-

Slb,

2015-06-08

cw6 20150608 1071.SLB

Skr

2015-06-09

-

CW7

Slb

2015-06-08

cw7 20150608 1073.SLB

MTIL

CW8

Slb

2015-06-08

cw8 20150608 1072.SLB

MTIL

CW9

Slb

2015-06-08

cw9 20150608 1074.SLB

MTIL

CW10

Vim,

2015-06-08

cw10 20150608.1068.VIM

MTIL

Slb,

2015-06-08

cw10 20150608 1069.SLB

Skr

2015-06-08

-

CW11

Slb, Skr

2015-06-09

cw11 20150609 1075.SLB

MTIL

CW12

Slb

2015-06-09

cw12 20150609 1076.SLB

MTIL

CW13

Slb

2015-06-09

cw13 20150609 1077.SLB

MTIL

CW14

Slb

2015-06-09

cw14 20150609 1078.SLB

MTIL

CW15

Slb, Skr

2015-06-09

cw15 20150609 1079.SLB

MTIL

CW16

Slb

2015-06-09

cw16 20150609 1080.SLB

MTIL

CW6

MTIL
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Undersökningspunkt

Metod

Datum

Filnamn vid digital
lagring

Signatur

CW17

Slb

2015-06-09

cw17 20150609 1081.SLB

MTIL

CW18

Slb, Skr

2015-06-09

cw18 20150609 1082.SLB

MTIL

8.1

Utförda sonderingar och in situ-försök

I Tabell 5 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod
enligt gällande standarder, se Kapitel 4 Styrande dokument.
Tabell 5

Antalet utförda sonderingar fördelat på metod

Undersökningsmetod

Antal

Viktsondering (Vim)

5

CPT-sondering (CPT)

1

Slagsondering (Slb)

17

8.2

Utförda provtagningar

I Tabell 6 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod
enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument.
Tabell 6

Antalet utförda provtagningar fördelat på metod

Undersökningsmetod

Antal

Störd provtagning,
Skruvprovtagning (Skr)

7

8.3

Utförda hydrogeologiska undersökningar

Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom
ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen.

8.4

Undersökningsperiod

De geotekniska fältundersökningarna utfördes under vecka 24, år 2015.
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8.5

13

Fältingenjör

Fältarbetena utfördes av Mattias Ilmerstrand, COWI AB.

8.6

Kalibrering och certifiering

COWI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och
OHSAS 18001:2007.
Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn, vingsondering samt CPT-spets finns
sammanställda hos COWI AB och skickas till beställaren vid förfrågan.
Inga avvikelser från standarder har noterats i samband med fältundersökningarna.

8.7

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk Fälthandbok.
Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. Jordprover har
förvarats kylda och sparas på laboratoriet i upp till sex månader.

9

Geotekniska laboratorieundersökningar

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts på WSP:s geotekniska
laboratorium i Göteborg.
I Tabell 7 nedan redovisas utförda laboratorieundersökningar som utförts på
jordprover upptagna med störd provtagning enligt gällande standarder, se kapitel 4
Styrande dokument.
Tabell 7

Utförda laboratorieundersökningar

Undersökningspunkt

Laboratorieanalys

Antal
prov/nivåer

CW1

Jordartsbenämning,

4

Vattenkvot

4

Jordartsbenämning,

2

Vattenkvot

2

Jordartsbenämning,

3

Vattenkvot

2

CW5

CW6

Datum för
laboratorieanalys
2015-06-25

2015-06-25

2015-06-25
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Undersökningspunkt

Laboratorieanalys

Antal
prov/nivåer

CW10

Jordartsbenämning,

4

Vattenkvot

3

Jordartsbenämning,

2

Vattenkvot

2

Jordartsbenämning,

3

Vattenkvot

3

Jordartsbenämning,

3

Vattenkvot

3

CW11

CW15

CW18

Datum för
laboratorieanalys
2015-06-25

2015-06-25

2015-06-25

2015-06-25

Resultaten av undersökningarna redovisas i bilagda laboratorieprotokoll och på
ritningar, se bilageförteckning.

9.1

Utförda undersökningar

I Tabell 8 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod
enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument.
Tabell 8

Antalet utförda undersökningar fördelat på metod

Undersökningsmetod

Antal

Jordartsbestämning, beskrivning och
klassificering

21

Vattenkvot

19

9.2

Undersökningsperiod

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under juni månad år 2015.

9.3

Laboratorieingenjör

Laboratorieundersökningarna har utförts av Karina Stjärne på WSP:s geotekniska
laboratorium i Göteborg.
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9.4

15

Kalibrering och certifiering

WSP Samhällsbyggnad är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Laboratoriet är
ej ackrediterat. Kalibreringsprotokoll för laboratorieutrustning samt certifikat finns
samlat hos WSP Samhällsbyggnads geotekniska laboratorium i Göteborg och
skickas till beställaren vid förfrågan.
Inga avvikelser har noterats i samband med laboratorieundersökningarna.

9.5

Provförvaring

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i
sex månader efter utförd laboratorieundersökning.

10

Hydrogeologiska undersökningar

Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom
ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen.
En fri grundvattenyta har observerats i öppna skruvhål i samband med den
geotekniska fältundersökningen.

11

Härledda värden

11.1 Hållfasthetsegenskaper
Härledda värden för friktionsjordens respektive lerans egenskaper har utvärderats
från utförd CPT-sondering.
CPT-sonderingen är utvärderad med datorprogrammet Conrad version 3.1.
Utvärderingen är bilagd denna rapport, se bilageförteckning.

11.2 Deformationsegenskaper
Härledda värden för friktionsjordens deformationsegenskaper har utvärderats från
utförd CPT-sondering och är bilagd denna rapport, se bilageförteckning

11.3 Indexegenskaper
Utvärderad vattenkvot framgår av laborationsprotokollen som är bilagda denna
rapport, se bilageförteckningen.
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11.4 Hydrogeologiska egenskaper
I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna
skruvhål 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri
vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske.

12

Värdering av undersökning

12.1 Generellt
Enligt utförd skruvprovtagning i undersökningspunkt CW1 återfinns lerlagret
överkant ca 2,0 m under markytan. Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av
registrerade spets- respektive porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets
överkant förväntas ligga något högre, ca 1,2 á 1,6 m under markytan.

12.2 Härledda värdens spridning och relevans
Lerans konflytgräns har ej bestämts vid laboratorieundersökningen. Utvärdering av
lerans odränerade skjuvhållfasthet, med programvaran Conrad, blir därför mindre
noggrann och värdena har satts inom parentes.
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

Kv St I

MTIL
Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,9

2015-06-09

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW1
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

0,0 mörkbrun sandig MULLJORD
0,3

18

0,3 brun siltig SAND
1,0

13

gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl.
1,0
fälttekn.)
2,0
2,0 grå sandig siltig LERA, sandskikt, enstaka skalrester
3,0

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

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

15

17

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\Björkö A070960-001\

MUR Geoteknik
Bilaga 1
Sida 2/7

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

Kv St I

MTIL
Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,9

2015-06-09

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW5
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

0,0 brun siltig SAND (stenig enl. fälttekn.)
1,0

12

1,0 brun ngt grusig siltig SAND, skalrester
1,4

18

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

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

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\Björkö A070960-001\

MUR Geoteknik
Bilaga 1
Sida 3/7

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

MTIL

Kv St I

Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,9

2015-06-09

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW6
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

brun SAND, siltkörtlar, enstaka gruskorn (stenig enl.
0,0
fälttekn.)
0,6
0,6 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA
0,8
grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl.
0,8
fälttekn.)
2,2

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

26

18

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
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-08

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

MTIL

Kv St I

Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,6

2015-06-08

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW10
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

0,0 F / brun grusig SAND (stenig enl. fälttekn.) /
0,5
0,5 grå rostfläckig LERA av torrskorpekaraktär
0,9

43

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl.
0,9
fälttekn.)
2,0

20

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl.
2,0
fälttekn.)
3,0

18

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
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

Kv St I

MTIL
Kv St II

X

Grundvattenobservation

ej mtb

Datum

2015-06-09

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)
0,0 mörkbrun sandig lerig MULLJORD, torrskorpelerskikt
0,6
gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl.
0,6
fälttekn.)
2,0

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

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW11
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

28

17

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
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

Kv St I

MTIL
Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,6

2015-06-09

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW15
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

0,0 brun mullhaltig SAND, växtdelar
0,4

15

0,4 grå rostfläckig TORRSKORPELERA
0,7

38

0,7 grå ngt grusig siltig SAND, enstaka skalrester
1,9

19

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

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

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
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Projekt

Box 13033

Björkö

402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321
Fax: 010-7227420
2015-06-09

Fältundersökning
Provtagningsmetod

PG

Skr

Kv St I

MTIL
Kv St II

X

Grundvattenobservation

Datum

0,9

2015-06-09

m u my

Djup

m Jordartsbeskrivning 1)
0,0 mörkbrun sandig MULLJORD
0,4
brun ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar (stenig enl.
0,4
fälttekn.)
1,0
1,0 grå ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar, skalrester
2,7

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

Beställare
Uppdragsnummer

COWI AB
A070960-001

Borrhål
Ankomst
Labundersökning
Ansvarig laboratorietekniker

CW18
2015-06-12
2015-06-25 KS
Karina Stjärne

Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet

kvot

r 2)

wN

(t/m3)

(%)

3)

gräns tivitet
wL

4)

(%)

St

5)

(-)

(okorr.)

t

5)
fu

(kPa)

(omrörd) Matrl. Tjälf.-

tr 5)

typ6) klass6)

Anm.

(kPa)

25

17

18

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
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2015-07-02

C P T - sondering
Projekt

Björkö 1:294 och 1:305
A070960

Plats

Björkö

Borrhål

Cw1
2015-06-09

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0,70 m
0,70 m
2,88 m
0,90 m
my
4,70 m

Kalibreringsdata
Spets
4345
Datum
Areafaktor a
0,858
Areafaktor b
0,000
Skalfaktorer
Portryck
Område Faktor

Förborrat material
saHu/Sa
Geometri
Normal
Vätska i filter
Glycerin
Operatör
Mattias Ilmerstrand
Utrustning
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

Friktion
Område Faktor

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Spetstryck
Område Faktor

Före
Efter
Diff

Portryck
245,00
245,00
0,00

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
127,80
128,00
0,20

Spetstryck
3,02
3,03
0,01

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
0,90

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0,00
0,30
0,30
0,80

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1,40
1,80

Jordart
saHu
siSa

Anmärkning
Densiteter för jordlagren har antagits
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
0

1

0,70 m
0,70 m
2,88 m
0,90 m

Spetstryck qt (MPa)
2
3
4

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri
5

0

10

my
4,70 m
saHu/Sa
Normal

Friktion ft (kPa)
20
30

Vätska i filter
Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr
4345
40

50 -100

Portryck u, uo, ∆u (kPa)
-50
0
50

100 0

Björkö 1:294 och 1:305
A070960
Björkö
Cw1
2015-06-09

Friktionskvot Rft (%)
Portrycksparameter Bq
Lutning (grader)
2
4
6 0,0
0,5
1,0 0
5
10

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

∆U
Uo

1,2
1,4

∆U

Djup (m)

Uo

1,6

∆U

1,8
2,0

Uo
∆U

2,2
2,4

Uo

∆U

2,6
2,8

∆U
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

0,0

my
4,70 m
0,90 m
0,70 m

Klassificering

Förborrningsdjup 0,70 m
Förborrat material saHu/Sa
Utrustning
Geometri
Normal
Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
20
40
60
80
100 20

0

Utvärderare
ADST
Datum för utvärdering 2015-06-25
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1 Bakgrund och syfte
Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga upp till 40
nya bostäder på Björkö, se Figur 1. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av
marken. I den norra delen av området tillåts även skola, vård och centrumändamål och för den södra
delen möjliggörs för hotell, vandrarhem och centrumändamål.
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle med närhet till kollektivtrafik.
Atkins har fått i uppdrag att undersöka hur trafiken från den planerade exploateringen kan komma att
påverka trafiken på väg 155. Förslag till åtgärder för att minimera trafikalstringen ska beskrivas. För att
förbättra trafiksäkerheten i korsningen Skarviksvägen – Kyrkvägen och längs Kyrkvägen ska
åtgärdsförslag presenteras.

Figur 1. Översiktskarta där planområdet är markerat som Mossvägen.
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2 Förutsättningar
I kommunens planbeskrivning från detaljplanens samrådshandling redovisas två olika förslag.
Alternativ 1 innebär exploatering med ca 22 lägenheter och 1 förskola. Alternativ 2 medger
exploatering av ca 38 lägenheter.
Inom planområdet finns en f.d. skolbyggnad som i dagsläget används som vandrarhem och en
byggnad som används som förskola. Vid framtagande av trafikalstring för de två olika alternativen
inom planområdet har det inte tagits hänsyn till den befintliga trafik som alstras från planområdet.
Närmaste busshållplats är Mossvägen och ligger direkt anslutning till planområdet. Busshållplatsen
trafikeras med linje 294 som går i halvtimmestrafik. Byten till färja och buss för att komma till Göteborg
är tidsoptimerade och resan tar knappt en och en halv timme till Nils Ericson terminalen.
Pendelparkering finns vid Grönevik färjeläge.

3 Parkeringstal för cykel
I Tabell 1 redovisas P-tal för cykel som är tagna ur parkeringsnormer från några kommuner. I Öckerö
kommuns parkeringsnorm står det att cykelplatser utreds separat för varje tillfälle, varför ett medel av
de andra kommunerna kan användas för detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294.
Tabell 1. P-tal för cykel i utvalda kommuner.

Cykelplats per 1000 m2 (BTA)
Kommun Flerbostadshus
Förskola
Mölndal
25
25
Partille
20
25
Lerum
16,3
8,8
Medel
20
20
Det finns två alternativ för byggande i detaljplanen. Alternativ 1 är ca 22 lägenheter och 1 förskola och
alternativ 2 är ca 38 lägenheter. Förskolan har en BTA på 325 m2 och BTA för lägenheter är ungefär
1910 m2. I alternativ 1 innebär det ca 6 cykelplatser för förskolan för barn, besökande och sysselsatta
beräknat med 20 cykelplatser per 1000 m2 (BTA). De boende i alternativ 1 uppskattas med 20
cykelplatser per 1000 m2 (BTA) till ca 40 cykelplatser. I alternativ 2 är total BTA ca 2235 m2 för
lägenheter och antalet cykelplatser uppskattas till 46 st. De cykelplatser som är uppskattade för
lägenheterna är endast för de boende och ett antal besöksparkeringar behöver läggas till.
Sammanfattat innebär det 46 platser totalt för båda alternativen, men i alternativ 1 fördelas de till 40
cykelplatser för boende och 6 st för förskolan.
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4 Trafikalstring
Trafikalstring från detaljplaneområdet
För att uppskatta trafikalstringen från bostadsområdet används Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft men samrådshandelningen och följande förutsättningar har
tillhandahållits av kommunen. Detaljplanen görs flexibel för markanvändning och två olika alternativ för
den har gjorts. Alternativ 1 består av 1 förskola med BTA på 325 m2 och ca 22 lägenheter med en
sammanlagd BTA på 1910 m 2. Alternativ 2 består av ca 38 lägenheter med en BTA på 2235 m 2.
Ovanstående markanvändning och att planen ligger i mindre tätort i kommunen används som indata i
verktyget. Information om gång-, cykel-, och kollektivtrafik används också som indata och redovisas
separat i bilaga 1 och 2. Kommunens arbete med mobility management har inte beaktats. Skillnaden
på indata i de två alternativen är endast markanvändningen.
I Trafikverkets trafikalstringsverktyg används följande antaganden för beräkningar:
• 1,2 personer per bil för arbetsresor
• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor
• 1,5 personer per bil för fritidsresor
För bostäder:
• 35 % arbetsresor
• 23 % inköp/serviceresor
• 42 % fritidsresor
Övrig markanvändning:
• 34% arbetsresor
• 27% inköp/serviceresor
• 39% fritidsresor

Alternativ 1:
Resultatet från verktyget blev 184 bilresor per dag med 1 person i varje bil. Trafikalstringsverktyget
uppskattade sedan ÅDT (årsdygnstrafik) till 135 fordon enligt ovanstående antaganden om antal
personer per bil. Övrig fördelning av resor redovisas i Figur 2.

Figur 2. Uppskattad fördelning av trafik för alternativ 1, med förskola.
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Alternativ 2:
Resultatet från verktyget blev 72 bilresor per dag med 1 person i varje bil. Trafikalstringsverktyget
uppskattade sedan ÅDT (årsdygnstrafik) till 53 fordon enligt ovanstående antaganden om antal
personer per bil. Övrig fördelning av resor redovisas i Figur 3.

Figur 3.Uppskattad fördelning av trafik för alternativ 2.

Påverkan på väg 155 från detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294
I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i maxtimmen.
Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är under maxtimmen 30/70 strax väster om
Hjuvik. Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt Tabell 2.
Alternativ 1:
Ett rimligt antagande är att endast en del av trafiken som förskolan alstrar kommer belasta väg 155.
För att redovisa den största trafikbelastningen antas dock att all tillkommande trafik från de planerade
bostäderna belastar väg 155.
Troligtvis kommer inte all trafik som förskolan uppskattas alstra trafikera väg 155. Enligt Trafikverkets
alstringsverktyg genererar förskolan ca 66% av resorna i alternativ 1. Det innebär i sin tur ett ÅDT på
90 fordon från förskolan. Ett antagande är att 50% av trafiken som förskolan generar belastar väg 155,
alltså ett ÅDT på 45 fordon. Det innebär att ett ÅDT på 90 fordon per årsdygn kommer trafikera väg
155, 45 av dessa från bostäderna och 45 fordon från förskolan. Belastningen under maxtimme med
hänsyn till ovanstående antagande visas i Tabell 2.
Tabell 2. Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från alternativ 1.

Tillskott av fordon i
maxtimmen på väg 155
10 % av det totala
fordonsflödet
70 % i den mest belastade
riktningen

ÅDT 90 fordon
+ ca 9 fordon
+ ca 6,3 fordon
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Alternativ 2:
Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från bostäder i alternativ 2 redovisas i Tabell 3.
Tabell 3.Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från alternativ 2.

Tillskott av fordon i
maxtimmen på väg 155
10 % av det totala
fordonsflödet
70 % i den mest belastade
riktningen

ÅDT 53 fordon
+ ca 5,3 fordon
+ ca 3,7 fordon

Även om kommunen väljer att inte ha en förskola inom det aktuella planområdet så kommer
trafikalstringen kvarstå så länge förskolan finns, fast på annat ställe på Björkö.

Åtgärder för att minska trafikökningen på väg 155 från planområdet
Enligt beräkningarna ovan innebär den föreslagna exploateringen en trafikalstring på mellan 53 – 135
fordon per dygn. Alternativet med förskola genererar mest trafik, men det finns redan idag en förskola i
området. Väljer Öckerö kommun att anlägga en förskola på annan del av ön kommer troligtvis
trafikalstringen vara den samma fast då på annat gatunät.
Med utgångspunkt i den information som finns tillgänglig idag går det inte att säga hur många av
bilresorna som kommer belasta väg 155, öster om Lilla Varholmen. För att minska antalet bilresor på
väg 155 kan man i samband med utbyggnaden studera möjlighet att anlägga bilpool inom eller i
anslutning till planområdet. Detta kan vara attraktivt även för boende i närmiljön. Syftet med en bilpool
är att boende inte behöver skaffa egen bil utan kan nyttja kollektivtrafiken till dagliga resor och ha
tillgång till bil genom bilpool när behov finns.
Att utöka befintliga pendelparkeringar kan också medverka till att fler åker kollektivt. Om man
dessutom ser över turtätheten i kollektivtrafiken, bytesmöjligheter samt arbetar med pålitlighet och
bekvämlighet i kollektivtrafiken blir detta ett mer attraktivt alternativ till den egna bilen. Det har dock
visat sig att begränsa tillgången till parkeringsplats på arbetet är det mest effektiva sättet att minska
arbetsresorna med egen bil, vilket är en faktor som inte kan påverkas i denna detaljplan.

5

5 Trafiksäkerhet
Under detaljplanens samråd har det framkommit synpunkter på att trafiksituationen vid korsningen
Skarviksvägen – Kyrkvägen kan upplevas som osäker. Även trafiksituationen längs Kyrkvägen
upplevs osäker.

Skarviksvägen är mycket bred väster om Kyrkvägen och betydligt smalare öster om Kyrkvägen. Björkö
hotell ligger långt fram i korsningen vilket ger begränsad sikt för trafik som kommer på Kyrkvägen mot
Skarviksvägen. Detta kan innebära att om en bilist kör fram i korsningen på Kyrkvägen för att få sikt
mot öster så kommer fordonet ut i körbanan eftersom gatan är betydligt bredare åt väster.
Busshållplats finns på södra sidan om Skarviksvägen.

Det finns en smal gångbana på Skarviksvägens södra sida. Gångbanan är inte genomgående
eftersom det finns ett stort antal korsande anslutningar. Cyklister är hänvisade till blandtrafik.
Kyrkvägen är en typisk bostadsgata i ett område som byggts ut under tid. Gatubredden är varierande
och det finns många olika utformningar av staket, häckar och tomtanslutningar. Vi behov nyttjas även
gatan som parkering.
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Åtgärdsförslag
Det finns många olika åtgärder som kan göras för att förbättra trafiksäkerheten. Det är dock viktigt att
ta hänsyn till kringliggande miljö och i möjligaste mån anpassa åtgärden för att inte göra för stora
markintrång. Nedan presenteras några olika principer för åtgärder. Oavsett val av åtgärd bör en
detaljutformning göras för att säkerställa tillräckliga gatubredder och svängutrymmen.

Förslag 1

Förslaget innebär att körbanan väster om Kyrkvägen smalnas av och gångbanan görs bredare.
Förslaget innebär ett körfält i vardera riktningen och att busshållplatsen på södra siden ligger kvar.
Korsningen Skarviksvägen – Kyrkvägen blir tydligare i sin form.

Förslag 2

Förslaget innebär att en så kallad drumlin (överkörningsbar refug) anläggs i mitten av gatan väster om
Kyrkvägen. I förslaget flyttas busshållplatsen ut i gatan så det blir en så kallad stopphållplats där
fordon som ligger efter bussen inte kan köra om. Detta ger kollektivtrafiken prioritet. Korsningen
Skarviksvägen – Kyrkvägen blir oförändrad men med en mittrefug smalnas körfälten av och körfälten
får en tydligare avgränsning.
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Förslag 3

Förslaget innebär att väster om Kyrkvägen smalnas körbanan av och gångbanan blir lokalt bredare.
Detta ger samma effekt som Förslag 1 men om kommunen önskar ha kvar en möjlighet till
korttidsparkering eller eventuellt en busshållplats kan denna möjlighet skapas på norra sidan av
Skarviksvägen.
Förslag 4 – Kyrkvägen
För att förbättra trafiksäkerheten på Kyrkvägen kan i ett första skede hastighetsreducerande åtgärder
provas. Det kan vara i form av gupp eller sidoförskjutningar. Innan dessa placeras ut bör gatan ses
över i sin helhet. Siktsträckorna vid tomtanslutningarna bör ses över och behov kan finnas att ta bort
viss växtlighet eller annat som skymmer sikten.
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Allmänt om projektet
Projektnamn
Projektnamn

DP Björkö alt 1

Egna kommentarer
Senast ändrad

2018-04-11 08:44

Verktyget
Version

1.0

Resultat
Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)

Osäkerhet

Bästa skattning: 342 resor / dygn

Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Skattad färdmedelsfördelning
med bil: 54 %
med kollektivtrafik: 14 %
med cykel: 5 %
till fots: 25 %
med annat: 2 %

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)
Bil
Antal resor / dygn

Kollektivtrafik
184

Cykel
48

Till fots
19

Annat
84

Totalt
7

342

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning
Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Till fots

Annat

Totalt

Lägenhet

62

27

7

40

5

142

Förskola

122

21

11

44

2

200

Totalt

184

48

19

84

7

342

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 184 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 135 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 151 ÅVDT
Antaganden:
1,2 personer per bil för arbetsresor
1,4 personer per bil för inköp/serviceresor
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=6554
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1,5 personer per bil för fritidsresor
Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor
23% inköp/serviceresor
42% fritidsresor
Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor
27% inköp/serviceresor
39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel
Bil

Kollektivtrafik
5 834

Area (m2)

Cykel

203

Till fots
199

Annat
67

Totalt
-

6 303

Antaganden:
Bil:

31,7

m2 / bilresa

Kollektivtrafik:

4,2

m2 / kollektivtrafikresa

Cykel:

10,7

m2 / cykelresa

Till fots:

0,8

m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Förhöjd risk för dubbelräkning
Området innehåller både bostäder och annan markanvändning vilket gör att risken för dubbelräkning av resor
ökar. Se användarhandledningen för ytterligare information.

Indata
Lokalisering
Kommun

Öckerö

Var i kommunen

I mindre tätort i kommunen

Markanvändning
Lägenhet

1 910 BTA
22 bostadsenheter
50 boende (automatiskt värde)

Förskola

325 BTA
32 elever

Svar på frågor om Kollektivtrafik
Turtäthet under

16-30-minuterstrafik

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=6554
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högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)
Avstånd till hållplats
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

Är tidtabeller i tätorten

Alla linjer har i princip taktfasta tidtabeller.

taktfasta/styva (dvs är
det regelbundna
minuttal alla timmar)?
Hur stor del av tätorten

Endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför kollektivtrafiknätet.

täcks av
kollektivtrafiknät?
Vilken standard har de

Majoriteten är moderna fordon.

fordon som används för
tätortstrafik?
Turtäthet under
högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till regional
busshållplats
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Avstånd till station med
regional tågtrafik
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Är tidtabeller i
regionaltrafiken
taktfasta/styva (dvs är
det regelbundna
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.

Vilken standard har de
fordon som används för
regionaltrafik?

Enbart moderna fordon (max 6 år gamla eller motsvarande).

Svar på frågor om Gång
Avstånd till lokalt

Mindre än 500 m

centrum (genomsnitt i
området)
Hur är gångvägnätet
utformat i tätorten?

Gångvägnätet är inte sammanhängande. Ofta saknas infrastruktur för gående.

Hur är standarden på
Vissa delar har god standard. men i större delen finns det brister.
gångvägnätet i tätorten?

Svar på frågor om Cykel
Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i

Mindre än 1 km

området)
Höjdskillnader vid färd

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

till lokalt centrum

Svar på frågor om Bil
Hur planeras tillgången

Extra åtgärder planeras för att få underskrida minimivärdet i p-normen (ex. mark för bilpool)

till bilparkering vid
bostäder i området?
Hur planeras tillgången

Områdets arbetsplatser får parkeringsplatser enligt minimivärde i p-normen.

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=6554
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till bilparkering vid
arbetsplatser i området?
Finns mål och

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

handlingsplan för att
minska biltrafiken?

Svar på frågor om Mobility Management
Arbetar kommunen med
mobility management

Nej

dvs. mjuka åtgärder för
att ändra resbeteende?
Grön
resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation

Kommunen arbetar inte med åtgärden

för flera färdsätt
Utbildning om hållbart

Kommunen arbetar inte med åtgärden

resande
Distansarbete

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Resfria möten

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade
kampanjer t.ex.

Kommunen arbetar inte med åtgärden

testresenärer.
hälsotrampare
Bättre cykelfaciliteter (ej
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Resultat
Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)

Osäkerhet

Bästa skattning: 165 resor / dygn

Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Skattad färdmedelsfördelning
med bil: 44 %
med kollektivtrafik: 19 %
med cykel: 5 %
till fots: 28 %
med annat: 4 %

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)
Bil
Antal resor / dygn

Kollektivtrafik
72

Cykel
32

Till fots
8

Annat
47

Totalt
6

165

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning
Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Till fots

Annat

Totalt

Lägenhet

72

32

8

47

6

165

Totalt

72

32

8

47

6

165

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 72 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 53 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 59 ÅVDT
Antaganden:
1,2 personer per bil för arbetsresor
1,4 personer per bil för inköp/serviceresor
1,5 personer per bil för fritidsresor
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Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor
23% inköp/serviceresor
42% fritidsresor
Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor
27% inköp/serviceresor
39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel
Bil

Kollektivtrafik
2 296

Area (m2)

Cykel

133

Till fots
90

Annat
37

Totalt
-

2 556

Antaganden:
Bil:

31,7

m2 / bilresa

Kollektivtrafik:

4,2

m2 / kollektivtrafikresa

Cykel:

10,7

m2 / cykelresa

Till fots:

0,8

m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Indata
Lokalisering
Kommun

Öckerö

Var i kommunen

I mindre tätort i kommunen

Markanvändning
Lägenhet

2 235 BTA
32 bostadsenheter (automatiskt värde)
58 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik
Turtäthet under
högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till hållplats
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

Är tidtabeller i tätorten
taktfasta/styva (dvs är

Alla linjer har i princip taktfasta tidtabeller.
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det regelbundna
minuttal alla timmar)?
Hur stor del av tätorten

Endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför kollektivtrafiknätet.

täcks av
kollektivtrafiknät?
Vilken standard har de

Majoriteten är moderna fordon.

fordon som används för
tätortstrafik?
Turtäthet under
högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till regional
busshållplats
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Avstånd till station med
regional tågtrafik
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Är tidtabeller i
regionaltrafiken
taktfasta/styva (dvs är
det regelbundna
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.

Vilken standard har de
fordon som används för
regionaltrafik?

Enbart moderna fordon (max 6 år gamla eller motsvarande).

Svar på frågor om Gång
Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

Mindre än 500 m

Hur är gångvägnätet
utformat i tätorten?

Gångvägnätet är inte sammanhängande. Ofta saknas infrastruktur för gående.

Hur är standarden på
Vissa delar har god standard. men i större delen finns det brister.
gångvägnätet i tätorten?

Svar på frågor om Cykel
Avstånd till lokalt

Mindre än 1 km

centrum (genomsnitt i
området)
Höjdskillnader vid färd
till lokalt centrum

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

Svar på frågor om Bil
Hur planeras tillgången
till bilparkering vid

Extra åtgärder planeras för att få underskrida minimivärdet i p-normen (ex. mark för bilpool)

bostäder i området?
Hur planeras tillgången

Områdets arbetsplatser får parkeringsplatser enligt minimivärde i p-normen.

till bilparkering vid
arbetsplatser i området?
Finns mål och

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

handlingsplan för att
minska biltrafiken?

Svar på frågor om Mobility Management
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=7756
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1 Bakgrund och syfte
Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan, Björkö 1:305 och 1:294, vilken kommer att
innebära en förtätning av Björkö samhälle. I närheten till planområdet finns flera av öns målpunkter,
som skola, mataffär och kyrka. För förbättrad tillgänglighet till dessa målpunkter vill kommunen i
samband med den nya detaljplanen säkerställa möjlighet att anlägga en ny gång- och cykelväg. GCvägen ska sträcka sig från Skarviksvägen till Bäckevägen/Björkö skola. På Skarviksvägen finns
busshållplats Mossvägen. GC-vägen kommer att förbinda skola till hållplats. På en del av sträckan
finns i dagsläget redan en gångväg.
Atkins har fått i uppdrag att ta fram en detaljritning av GC-vägen, inklusive placering av gatubelysning.
Anslutning till Skarviksvägen ska ingå i ritningen, liksom tidigare föreslagna principåtgärder på
Skarviksvägen för förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Kyrkvägen (förslag 1, PM trafik Björkö 1:305
och 1:294).

2 Förutsättningar
Förslaget görs i samband med framtagandet av detaljplan Björkö 1:305 och 1:294. I plankartan ska
möjliggöras för gång- och cykelväg på den yta som anses behövas för ändamålet. GC-vägen ska ha
en bredd av 3 meter där det är möjligt.
GC-vägens sträckning kommer att bli mellan Skarviksvägen och Björkö skola, Bäckevägen.
Skarviksvägen leder till Björkö hamn och är en av öns huvudgator, med hastighetsbegränsning 30
km/h.

Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun.

1.

Korsningen Kyrkvägen/Skarviksvägen upplevs som osäker. Utformningen är otydlig och
körbanans bredd möjliggör höga hastigheter. Tidigare åtgärdsförslag innebär att körbanan
smalnas av och gångbanan breddas, se foto i figur 2.

1

2. GC-vägen ska ansluta på norra sidan av Skarviksvägen. Tvärs över vägen, på södra sidan, möter
Mossvägen Skarviksvägen. Mossvägen har en brant lutning och sikten i korsningen är delvis
skymd. Trafiksäkerhetsrisk föreligger, främst på grund av cyklister som kommer i hög hastighet
på Mossvägen, se foto i figur 2. Det finns en höjdskillnad mellan Skarviksvägen och Björkö 1:305,
vilken tas upp av en stödmur, se figur 4.
3. Längs gränsen mellan Björkö 1:305 och fastigheterna väster om denna, finns en höjdskillnad. En
remsa med kommunal mark skiljer fastigheterna åt, se foton i figur 3 och 4.

Figur 2. Skarviksvägen österut, där Mossvägen möter
söderifrån och framtida GC-väg norrifrån.

Figur 3. Västra gränsen Björkö
1:305.

Figur 4. Sydvästra hörnet av Björkö 1:305. Södra gränsen med nivåskillnad och
stödmur mot Skarviksvägen.

4. Utanför den västra fastighetsgränsen till Björkö 1:294 går en befintlig asfalterad gångbana,
omgiven av staket på vardera sidan, se foto i figur 5. Gångbanans bredd är ca 2 meter. Det finns
belysning längs insidan av staketet på den västra sidan, som gränsar till en förskola. Det är oklart
vilka delar av dygnet förskolans belysning är tänd. Ett cykelställ är placerat utanför grinden till
förskolan, på gångbanan.
2

5. I den norra änden av förskolans gångbana tar en grusad gångbana vid, vilken tillhör kommunen, se
figur 6. Denna del av gångbanan saknar helt belysning. I anslutningen till Kyrkvägen är ett räcke
och en öppningsbar bom placerade, för att hindra mopedtrafik. Det finns tre stycken kupolbrunnar
på den grusade delen av gångvägen.

Figur 5. Asfalterad gångbana.

Figur 6. Grusad gångbana.

6. I den norra änden av sträckningen, finns en remsa kommunal mark som är avsedd för GC-väg,
se foto i figur 7. Där GC-vägen ska ansluta till skolgården finns en höjdskillnad, pga. tillfarten till
kyrkan som ligger högre än omgivande mark, figur 8.

Figur 7. Område för gång- och
cykelväg från Kyrkvägen norrut
mot Björkö skola.

Figur 8. Tillfart till Kyrkan.

3

3 Analys och åtgärdsförslag
Ritningsunderlag till GC-vägen och trafiksäkerhetsåtgärder på Skarviksvägen bifogas i bilaga 1
respektive 2. Nedan presenteras en förklaring till utformningen, vilken påverkan GC-vägen kommer att
få på intilliggande fastigheter samt ett antal mindre åtgärder som behöver göras i samband med
anläggandet.
I detta förslag är hänsyn inte tagen till dagvattenhantering. En konsekvensanalys bör göras så att
hanteringen av dagvatten kan säkerställas även efter att GC-vägen är byggd.

Gång- och cykelväg
Bredden på GC-vägen är enligt förslaget 3 meter genomgående längs sträckningen. Om avvikelser
önskas på grund av befintligheter som staket eller fastighetsgränser, kan det avgöras vid anläggandet.
I sydvästra delen av planområdet föreslås GC-vägen anläggas huvudsakligen inom
exploateringsområdet (Björkö 1:305), se figur 8. En höjdskillnad mellan tomtgränserna gör att det blir
den bästa lösningen. En remsa kommunal mark väster om exploateringsområdet nyttjas till slänt. I
ritningen är släntens utbredning ungefärligt angiven, behovet avgörs vid projektering eller byggnation.
För gång- och cykeltrafikanternas säkerhet placeras ett räcke längs en del av GC-vägen, där
höjdskillnaden mot väster är som störst.
Även i anslutningen till befintlig gångbana har undvikits att dra GC-vägen där höjdskillnaden är som
störst. Det innebär att en bod som står i sydvästra hörnet av Björkö 1:294 behöver flyttas.

Figur 9. Södra delen av GC-vägen. Slänt på västra sidan.

4

Den befintliga gångbanan rustas upp och breddas något. Bredden kan anpassas till befintliga
staket/häckar på vardera sidan om gångbanan. Det cykelställ som är placerat utanför grinden till
förskolan behöver flyttas till annan plats för att parkerade cyklar inte ska utgöra ett hinder. De
befintliga kupolbrunnarna innebär en trafiksäkerhetsrisk, dessa byts ut mot annan modell. Även räcke
och bom i anslutningen till Kyrkvägen bör tas bort av såväl tillgänglighets- som trafiksäkerhetsskäl.
I GC-vägens norra ände, vid anslutningen till skolgården, måste en del av fastigheten öster om GCvägen, Björkö 1:207, tas i anspråk, se figur 9. Anledningen är utbredningen av kyrkans tillfartsväg,
vilken tar ca 1,5 meter av bredden på den kommunala mark som är avsedd för GC-väg. Av
tillgänglighetsskäl kan tillfartsvägens bredd inte minskas. En stödmur ersätter befintlig slänt för
tillfartsvägens uppbyggnad. GC-vägens sektion i denna del bör inte minskas, 3 meter bredd är
nödvändigt för möte mellan olika trafikanter, vingelmån och sikt.

Figur 10. Norra delen av GC-vägen. Ansluter till skolgården bredvid tillfartsväg till kyrkan.

Belysning föreslås för hela sträckningen av GC-vägen. Lämpligt avstånd mellan belysningspunkterna
bedöms vara ca 20 meter. Mellan de föreslagna punkterna varierar dock avståndet något, eftersom
lägena är valda med hänsyn till t.ex. korsningar och andra fysiska förutsättningar som befintlig
belysning, staket och luftledningar för el/tele. På sträckan utanför förskolan, kan behöva placeras en
stolpe om den befintliga belysningen inne på gården inte är tillräcklig eller om samnyttjande inte
fungerar.
Exakt placering av fundament och kabelförläggning avgörs vid projektering/anläggningstillfället.
Hänsyn har inte tagits till befintliga ledningar, men det är möjligt att ansluta på den kommunala
gatubelysningsanläggningen både vid Kyrkvägen och Skarviksvägen.
Vid anläggandet avgörs eventuellt behov av justering av brunnar längs GC-vägens sträckning.
Vid anläggandet av GC-vägen är det viktigt att komma ihåg trygghetsaspekten. Växtlighet kring GCvägen bör anpassas med hänsyn till det. Det gäller särskilt i GC-vägens norra ände där den vid
anslutningen till skolgården passerar mellan en stödmur för kyrkans uppfart och en stor häck som
växer på intilliggande fastighet. För att undvika skymd sikt bör häcken på östra sidan tas bort på
sträckan där stödmuren behövs, eller kapas till en höjd om ca 0,8 meter.
5

Trafiksäkerhet Skarviksvägen
På Skarviksvägen väster om Kyrkvägen görs åtgärd för förtydligande av korsningens utformning,
enligt tidigare framtaget principförslag, se figur 10. Körbanan smalnas av och gångbanan görs
bredare. Avsmalningen påverkar inte framkomligheten, utan innebär även fortsättningsvis ett körfält i
vardera riktningen med en total bredd på ca 6 meter. Gångbanans varierar mellan ca 3 och 4 meter.
Befintlig bussficka på södra sidan av vägen behålls.
Korsningen Skarviksvägen/Mossvägen kommer att få en ökad trafiksäkerhetsrisk när det möjliggörs
för cyklister från Mossvägen att passera tvärs över Skarviksvägen till GC-vägen. Ett farthinder anläggs
på Skarviksvägen väster om Mossvägen för att hastighetssäkra korsningen.

Figur 11. Trafiksäkerhetsåtgärder Skarviksvägen, avsmalning av körbana och farthinder.

Det finns brister i den befintliga gatubelysningen på den aktuella delen av Skarviksvägen. Belysning
föreslås förstärkas på Skarviksvägens södra sida där Mossvägen ansluter. Det skulle kunna vara ett
alternativ att koppla på den befintliga anläggningen på Mossvägen och förlägga nytt kablage utanför
vägräcket.
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1 Bakgrund och syfte
I samband med detaljplan Björkö 1:305 och 1:294 planeras en ny gång- och cykelväg mellan
Skarviksvägen och Västergårdsskolan, Bäckevägen. Förslag på GC-väg finns presenterat i PM Gångoch cykelväg Björkö. Med anledning av den planerade GC-vägen har Atkins har fått i uppdrag att
genomföra en översiktlig dagvattenutredning i tidigt skede.
Utredningen syftar till att säkerställa att dagvattenhanteringen kan lösas i samband med
anläggandet av ny GC-väg. Förslag på metod för fördröjning och avledning av dagvatten tas fram.

2 Förutsättningar
Den nya GC-vägens utbredningsområde är cirka 800 m2. För dagvattenutredningen har området
delats upp i fyra delsträckor, se figur 1.
Förändring av markanvändning görs framförallt på delsträcka 2 och 4, som i befintlig situation består
av naturmark.

Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun.

Som underlag för utredningen har ledningskarta erhållits från Öckerö kommuns VA-enhet. Vid
jämförelse av ledningskarta och observationer som gjorts vid platsbesök, kan konstateras att
ledningskartan inte ger en fullständig redovisning av brunnar och ledningssystem.
En komplettering av grundkartan har gjorts efter inmätning av höjder kring GC-vägens
utbredningsområde. Utifrån det underlaget har översikten av befintliga brunnar kunnat förtydligas.
Bilaga 1 visar grundkarta över sträckan, tillsammans med den nya GC-vägens utbredning och
befintliga höjder från inmätning.

1

Kapaciteten och belastningen/nyttjandegraden på befintligt dagvattensystem är okänd.
Utgångspunkten i utredningen är därför att den flödesökning som exploateringen medför i
möjligaste mån ska fördröjas i anslutning till GC-vägen.
Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera risken för
översvämningar och föroreningar (aktuellt där det förekommer fordon). Dagvatten som avleds från
hårdgjorda ytor bör fördröjas och om nödvändigt renas genom lokalt omhändertagande (LOD) före
avledning till diken, recipienter eller ledningar. I sista hand kan dagvatten avledas direkt till
ledningsnätet.

3 Dimensionerande dagvattenflöden
All typ av flödesberäkning inom ramen för denna utredning har utgått från Svenskt Vattens
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Avrinningsberäkningar har utförts med rationella metoden
för dagvattenflöde. Det dimensionerande flödet baseras på ett regn med återkomsttid 10 år och en
klimatfaktor på 1,25. Klimatfaktorn har multiplicerats med regnintensiteten för 10-årsregn. Även
redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från P110.

3.1 Flödesberäkningar befintlig situation
Beräkning av flödet (Q) baseras på indata som anges i Tabell 1. Områdets rinntid beräknades till 10
minuter i befintlig situation, baserat på vattnets hastighet som sätts till 0,1 m/s för naturmark.
Dimensionerande regnvaraktighet är i det här fallet lika med områdets längsta rinntid.
Tabell 1. Indata för flödesberäkningar befintlig situation, redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från P110.

Avrinning 10-årsregn
Återkomsttid

10

år

Regnvaraktighet

10

min

Regnintensitet

228

l/s ha

Klimatfaktor

1,25

-

Resultat från flödesberäkningarna redovisas i Tabell 2. Avrinningskoefficienten (Φ) sätts till 0,1 vilket
motsvarar naturmark. Avrinningen från området i befintlig situation (naturmark) uppgår till 2,3 l/s
vid ett 10-årsregn.
Tabell 2. Beräknat flöde från området baserat på befintlig situation avseende markanvändning, med en
avrinningskoefficient på 0,1 motsvarande naturmark.

Naturmark

Area (m2)

Φ

Q 10 år (l/s)

818

0,1

2,3

3.2 Flödesberäkningar efter exploatering
De beräkningar som gjorts för situationen efter exploatering baseras på dimensionerande regn enligt
Tabell 3. Återkomsttid, regnintensitet och klimatfaktor är lika som i beräkningar för befintlig
situation. Liksom för befintlig situation sattes områdets rinntid, och därmed även regnvaraktighet,
till 10 minuter även för situationen efter exploateringen (trots en högre hastighet på hårdgjord yta),
eftersom det är minimum i beräkningsmetoden.

2

Tabell 3. Indata för flödesberäkningar efter exploatering, redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från
P110.

Avrinning 10-årsregn
Återkomsttid

10

år

Klimatfaktor

1,25

-

Regnvaraktighet

10

min

Regnintensitet

228

l/s ha

Efter planerad exploatering kommer hårdgörandegraden att öka vilket gör att avrinningen från
området ökar. Avrinningskoefficienten sätts till 0,8 vilket motsvarar asfaltsyta.
Dagvattenflödet, utan hänsyn till fördröjning, redovisas i Tabell 4.
Tabell 4. Flödesberäkningar från hårdgjord yta, baserat på planerad exploatering av GC-väg.

GC-bana

Area (m2)

Φ

Q 10 år (l/s)

818

0,8

18,7

Avrinningen från området efter exploatering (asfaltsyta) uppgår till 18,7 l/s vid ett 10-årsregn. Detta
innebär en ökning av avrinningen med drygt 16 l/s. För att inte överskrida befintlig belastningsgrad
bör motsvarande flödesökning fördröjas inom planområdet. Behovet av fördröjningsmagasin
motsvarar cirka 10m3.

4 Förslag fördröjning och hantering av dagvatten
Höjdsättningen av GC-vägen en viktig faktor, när beslut om dagvattenlösning tas fram, för att
kontrollera vattnets avrinning och inte orsaka problem på intilliggande fastigheter.
För att skapa fördröjning och rening av dagvattnet bör samtliga hårdgjorda ytor, så långt det är
möjligt, avvattnas mot gröna ytor, öppna magasin eller dräneringsstråk - istället för att ledas direkt
till dagvattenledningen via rännstensbrunnar.
På delsträcka 3 och 4 föreslås ingen fördröjning av dagvattenflödet, flödesökningen belastar då
dagvattenledningen direkt. I detaljprojekteringen bör därför noggrannare flödesberäkningar utföras
genom exempelvis en digital vattenmodell. För att beräkna erforderliga magasinsvolymer kan ett 10års så kallat CDS-regn användas i modelleringen för att få med de regn som har störst intensitet.
Föreslagna åtgärder illustreras översiktligt på ritning i Bilaga 2.

4.1 Skarviksvägen, delsträcka 1
På Skarviksvägen kommer föreslagna GC- och trafiksäkerhetsåtgärder inte att öka
hårdgörandegraden. Dagvatten kan med rätt höjdsättning avledas mot befintlig dagvattenbrunn, se
Figur 2. Vid anläggande av farthinder bör rännor ordnas på sidorna, för att inte stänga in vatten.
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Figur 2. Skarviksvägen med befintlig dagvattenbrunn (Foto från Atkins)

4.2 Sträckan mellan Skarviksvägen och förskola, delsträcka 2
Höjdmätning i området visar att fastigheterna på västra sidan ligger lägre än exploateringsområdet.
Höjdsättning av GC-vägen är mycket viktig för att säkerställa att grannfastigheterna inte påverkas
negativt av ökat dagvattenflöde vid hårdgörande av yta. Höjdsättning och utformning bör utföras så
att dagvatten i största möjliga mån leds österut från GC-vägen. Hantering av dagvatten på delsträcka
2 föreslås ske med ett så kallat svackdike öster om GC-vägen.
Ett svackdike är ett gräsbeklätt dike med relativt flacka slänter, som fördröjer och avleder dagvatten
samtidigt som det ger en viss rening. Rening sker dels tack vare växtligheten men även genom
infiltration av en del av vattnet. I botten av diket läggs en dräneringsledning som fördröjt leder
dagvattnet till ledningssystemet. Mellan dikesbotten och dräneringsledning läggs material som ger
en hålrumsvolym som gör fördröjning möjlig.
Svagt lutande sidokanter gör även diket lätt att underhålla med exempelvis gräsklippning.
Svackdiken förutsätter att grundvattnet inte har någon kontakt med dikesbotten för att under större
delen av året vara torrt. Lutning i flödesriktningen bör vara svag (0,5-2%), för att reducera
hastigheten på vattnet. Att anlägga ett svackdike är om utrymmet finns en relativt billig åtgärd. Figur
3 visar två exempel på hur svackdiken kan se ut.
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Figur 3. Svackdike bredvid gång- och cykelbana (Publikation P105, Svenskt Vatten 2011).

Utrymmet vid sidan av GC-vägen är begränsat, med hänsyn till befintlig byggnad på Björkö 1:305 kan
diket ges en bredd av cirka 1 meter. Dikets djup bör vara minst cirka 0,2 meter.
En trappa smalnar av sektionen på ett ställe utmed byggnaden. Platsen bör studeras närmare för att
säkerställa användningen av befintlig trappa och hur avledning av dagvatten ska ske.
Svackdike på delsträcka 2 föreslås anläggas med dränering och koppling till befintlig
dagvattenledning. Anledningen är att undvika risk för att vatten, via diket, tränger in i vägkroppen
och orsakar erosion eller frostskador.
Sektionen för GC-väg och svackdike föreslås utformas enligt principen i figur 4.

Figur 4. Principskiss normalsektion GC-väg och svackdike.
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4.3 Sträckan mellan förskola och Kyrkvägen, delsträcka 3
Delsträcka 3 består av en befintlig gångväg som till hälften är belagd med asfalt och till hälften har
grusad vägyta, se figur 5.

Figur 3. Den befintliga gångvägen. Bild från Atkins

Gångvägen avvattnas idag med befintliga dagvattenbrunnar. Dessa föreslås användas även för den
nya GC-vägen. Vid anläggning av ny GC-väg kan höjden på befintliga brunnar justeras och
betäckningar byts ut från kupol- till rännstensbetäckningar. För att undvika ett ökat flöde av ytvatten
in på intilliggande tomter då befintlig grusad yta hårdgörs, kan kantsten sättas för att leda vattnet
mot dagvattenbrunnarna.
På en del av sträckan, längs gränsen mot Björkö 1:294 finns utrymmet att anlägga svackdike på
samma sätt som föreslås för delsträcka 2. Det är ett alternativ som har fördelarna att det ger en
fördröjning av dagvattenflödet och ökar graden av rening av dagvatten. Skulle en sådan lösning
väljas, så behöver en del av Björkö 1:294 tas i anspråk för ändamålet.
Ledningsnätets kapacitet bör vara vägledande för vilket alternativ som används på sträckan.

4.4 Sträckan mellan Kyrkvägen och skolan/Bäckevägen, delsträcka 4
På delsträcka 4 kan dagvattenbrunnar placeras jämte den nya GC-vägen för att omhänderta
dagvattenflödet från GC-vägen. Brunnar föreslås på denna sträcka istället för svackdike, med
avsikten att göra minsta möjliga intrång på kyrkans fastighet (Björkö 1:153) och de ytor för utelek
som finns där.
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5 Bilagor
Bilaga 1 Befintliga höjder GC-bana
Bilaga 2 Förslag dagvattenhantering GC-väg Björkö 2019-02-27
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt
givna tillstånd.
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017,
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år.
Tabell 1 Källa: SCB
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Invånare

12250

12292

12449

12487

12536

12574

12645

12682

12773

12923

12883

Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar

År
2013

Tillfällen
3

peMax
15 670

2014
2015

1
4

16 107
16 926

2016
2017
2018

3
0
0

14 535
12 408
11 923

Datum överskridande
06-mar, 07-maj, 22aug
24-jul
01-apr, 08-jul, 23-jul,
05-aug
22-mar, 01-jun, 13-jul

Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde,
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete.
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent. Enligt tabell 2 är 7 av de
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet.

De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot
avfallskvarnar.

I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.

Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840
pe.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.
Detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305 tillåter bostäder och centrumbebyggelse.
Antagandet för belastningen för Pinans reningsverk bedömer jag till ca 210 pe.
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210
(antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och
Björkö 1:305) = 13 158 pe.

Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö
nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan samt detaljplan för Björkö
1:294 och Björkö 1:305 kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för
vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås.

Öckerö kommun 2019-05-02
Lisette Larsson
Enhetschef Va

Öckerö 2019-04-11

Interpellation med anledning av redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsen fick nyligen en återrapportering av inlämnade motioner och
medborgarförslag som ännu inte besvarats. Med på listan finns ett så gamla
förslag som från 2016 och 2017. Dessutom saknas ett antal motioner som
lämnats in men som ännu inte besvarats i kommunfullmäktige. För att kunna
följa processen ska alla motioner som finns i systemet återrapoorteras.
Möjligheten att göra sin röst hörd även för de som inte ingår i den styrande
politiken, är en naturlig del i en fungerande demokrati. Hanteringen av
motioner är därmed inte bara en formfråga utan också en viktig demokratifråga.
Miljöpartiet anser därför att det är oacceptabelt att motioner inte hanteras inom
rimlig tid. Inget förslag ska behöva ta så lång tid som tre år innan
kommunfullmäktige får det åter för att fatta beslut. Vi har förståelse för att vissa
förslag kan ta tid att utreda beroende på omfattning och innehåll, men
nuvarande hantering menar vi riskerar lokaldemokratin.

Med anledning av ovanstående vill miljöpartiet ha svar på följande frågor:
1. Finns rutiner för hantering av motioner och medborgarförslag?
2. Om ja, hur tycker den styrande alliansen att dessa fungerar ur ett
demokratiperspektiv och i förhållande till kommunallagen?
3. Hur planerar alliansen hantera inkomna motioner framöver?
4. Hur lång tid har det tagit, som längst, som snabbast samt snittid för att
hantera de motioner som inkommit under perioden 2014-2019?

För miljöpartiet de gröna Öckerö

Anna Skrapste

Boel Lanne

Öckerö 2019-05-16

Svar på interpellation med anledning av redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag
Anna Skrapste och Boel Lanne tar i sin interpellation upp en viktig fråga. Jag delar helt
interpellanternas uppfattning i att rutinerna för hanteringen av motioner och
medborgarförslag behöver vara bra för att demokratin skall fungera så som vi önskar.
1) Enligt Kommunallagen kap.5 §35; En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
I kommunfullmäktiges arbetsordning §28 samt §29 framkommer formkrav för hur motioner
och medborgarförslag hanteras. Kommunens administrativa rutiner utgår från av politiken
bestämda processerna för hantering av motioner. På politikerutbildningen den 18 mars
utbildades de förtroendevalda i hanteringen av och bestämmelserna kring motioner och
medborgarförslag.
2) Jag beklagar att det har tagit lång tid för motioner att bli behandlade. Rutinerna för
hantering som funnits tidigare har inte varit tillräckligt bra. Självklart skall kommunallagen
följas.
3) Nuvarande kommunsekreterare har gjort ett grundligt arbete med att förbättra rutinerna
kring motionsbehandling. Detta ser vi nu resultatet av och räknar med att motionerna
framöver skall hanteras i den tid som kommunallagen föreskriver.
4) Kommunen har ingen genomsnittstid för hantering av motioner som har inkommit under
perioden 2014–2019. Tidigare hantering har på grund av hög personalomsättning och att
kommunen inte använt sitt diarieföringssystem fullt ut resulterat i att ingen uppföljning har
skett.
Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsen ordförande
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Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund
Ärende
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 6.
Medborgarförslag daterat 1 oktober 2013.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §79.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019 04 03

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Martin Unsgaard Pettersson/Karin Zachau
Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund
0044/18

Svar på medborgarförslag om basketplan på
Kalvsund
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om basketplan på Kalvsund.
Ärendet
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett
medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund.
Beredning
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett
medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund. Platsen som föreslås
är vändplatsen på Hästebrunnsvägen (vid Betel).
För att anlägga en basketplan på den här platsen krävs stora arbetsinsatser avseende
markberedning, då tilltänkt mark/asfalt är sprucken på grund av sättningar samt att
grova rötter tränger igenom markytan på flera ställen. Vägen är allmän väg, om än
lågt trafikerad, vilket talar emot att anlägga en basketplan på platsen. Område
behöver planeras om, asfalteras och jämnas, basketlinjering samt att två fasta
basketkorgar sätts upp. Förslaget är i och för sig gott, då behovet av ytor för
fritidssysselsättning är viktigt, men vid besiktning av platsen kan konstateras att
genomgripande markarbeten krävs.
Ekonomi och bedömning
Kostnad för anläggning av mindre basketplan beräknas till ca 135 tkr (markarbeten
100 tkr, basketkorgar 25 tkr samt målningarbeten ca 10 tkr). Utöver detta
tillkommer kostnader för årlig drift och underhåll. Kostnaden för anläggande av
mindre basketplan enligt förslaget ryms inte i innevarande budget.
Expediering av beslut
Enhetschef NAP - Natur, anläggning, park
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475 80 Öckerö
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Underskrift av berörd chef
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
2019-04-10

Hej!
Vi är några killar som bor på Kalvsund som inte har så mycket att göra på fritiden...
Detta beror på att det inte finns så mycket att göra förutom lekplatsen som är för något mindre.
Vi skulle gärna vilja ha en liten basketplan.
Vi hade tänkt att den skulle hunna vara på en gammal vänd plats på den västra vägen vid
(betel/vips).

Området är sprucket på vissa ställen och har bucklor av rötterna från träden.
Vi och flera andra skulle uppskatta om ni kunde asfaltera om området/vägen. Det bildas där stora
vattenpölar när regnet kommer och is O.S.V.
Det är flera på ön som skulle uppskatta en basketplan där vi kan spela tillsammans och ha kul.
Vägen är lågtrafikerad och det kommer sällan folk som passerar. Om det passerar folk så tar vi
självklart hänsyn till det och stoppar spelet! Vi var där och tog bilder klockan 17.23 ( när färjan
kom) och det kom bara förbi 2 personer på en måndag.
Området är ca 12 meter långt och 10 meter brett.
Förutom att området behöver asfalteras så skulle vi behöva två basketkorgar antagligen fasta eller
rullbara. Det beror på vad som är lämpligast.

Här kommer lite bilder på området:

Med vänliga hälsningar
Axel Engström,Amandus Kalmlund och Filip André.
engztrom00@gmail.com

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS § 91

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 0021/18

Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria mensskydd
för flickor 12-23 år
Ärende
I ett medborgarförslag framför Felicia Elfast ett förslag om att införa kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12 och 23 år i Öckerö kommun, som kan erhållas på Brattebergsskolan, Hedenskolan samt ungdomsmottagningen i Öckerö
kommun. Medborgarförslaget uppmärksammar att kostnaden för att köpa
mensskydd är extra påtaglig för unga. Detta är en kostnad som pojkar och män
slipper, vilket är orättvist enligt förslagsställaren. Att ha mens är inget självvalt
och påverkar endast flickor och kvinnor, och det är inget alternativ att strunta i
mensskydd.
Förslagsställaren hänvisar också till Åkersberga kommun, som infört en testperiod med gratis mensskydd för alla tjejer mellan 12-23 år i Åkersberga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §74.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-04-04

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Tora Wilhelmsson
Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria
mensskydd för flickor 12-23 år
0021/18

Svar på medborgarförslag om att erbjuda
kostnadsfria mensskydd för flickor 12-23 år
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om att erbjuda kostnadsfria
mensskydd för flickor 12-23 år.
Ärendet
I ett medborgarförslag framför Felicia Elfast ett förslag om att införa kostnadsfria
mensskydd för alla mellan 12 och 23 år i Öckerö kommun, som kan erhållas på
Brattebergsskolan, Hedenskolan samt ungdomsmottagningen i Öckerö kommun.
Medborgarförslaget uppmärksammar att kostnaden för att köpa mensskydd är extra
påtaglig för unga. Detta är en kostnad som pojkar och män slipper, vilket är orättvist
enligt förslagsställaren. Att ha mens är inget självvalt och påverkar endast flickor
och kvinnor, och det är inget alternativ att strunta i mensskydd.
Förslagsställaren hänvisar också till Åkersberga kommun, som infört en testperiod
med gratis mensskydd för alla tjejer mellan 12-23 år i Åkersberga.
Beredning
Folkhälsoutvecklaren har fått i uppdrag att utreda och besvara medborgarförslaget.
Efter möten med ungdomsmottagningen (UM) och elevhälsan konstateras att båda
är positiva till förslaget om att dela ut gratis mensskydd. I nuläget finns redan olika
sorters mensskydd på skolorna och hos ungdomsmottagningen som är kostnadsfritt
för de som behöver. Att erbjuda alla mellan 12-23 år skulle dock medföra högre
kostnader samt merjobb och tydliga riktlinjer för samarbetet mellan dessa aktörer
behöver utformas.
Att kommunen skulle erbjuda kostnadsfria mensskydd är positivt ur en
jämställdhetsaspekt, eftersom det bidrar till att minska ekonomiska skillnader
mellan flickor och pojkar. Det finns även sidoeffekter av insatsen som bidrar till att
minska stigmat kring mens, att öka kunskapen bland både pojkar och flickor samt
att fånga upp de personer som har extra besvärliga menssmärtor.
Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Ekonomi
Ärendet medför ökade kostnader i form av inköp av mensskydd av olika slag. Det
innebär även driftskostnader, eftersom elevhälsans personal skulle få extra
arbetsuppgifter. Dessa medel finns inte i ordinarie budget.
Expediering av beslut
Socialchef
Skolchef
Chef centrala elevhälsan
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ungdomsmottagningen
Underskrift av berörd chef
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
2019-04-10

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-03-27

Sammanträdesdatum

KS § 74

Sida
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Dnr KS 21/18

Medborgarförslag om kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12-23
år
Ärende
Felicia Elfast har i ett medborgarförslag daterat 2018-01-30 föreslagit:
- att kommunen beslutar om kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12-23 år,
som ska kunna erhållas på Brattebergsskolan, Hedenskolan samt på ungdomsmottagningen i Öckerö kommun från och med januari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 5.
Bilaga: medborgarförslag daterat 2018-01-30.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS § 90

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr 0020/18

Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln
Ärende
Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har
lämnat in ett medborgarförslag om utegym på Hyppeln.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 8.
Medborgarförslag daterat 29 januari 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §73.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Öckerö 2019 03 29

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Martin Unsgaard Pettersson/Karin Zachau
Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln
0020/18

Svar på medborgarförslag om utegym på
Hyppeln
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om utegym på Hyppeln.
Ärendet (sammanfattning)

Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har lämnat in ett
medborgarförslag om utegym på Hyppeln.

Beredning

Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har lämnat in ett
medborgarförslag om utegym på Hyppeln.
De s.k. utegym som kommunen har placerat på Öckerö och Hönö är ”Fitness combinations”,
i dagligt tal rörelsegym. Dessa finns placerade i Jungfruviken i anslutning till slingan samt
på Prästängen i anslutning till skatepark och lekområde. Syftet med dessa är att alla, oavsett
fysisk status, skall ges möjlighet att med rörelse och egen kroppsvikt kunna belasta olika
muskelgrupper. Man bereds möjlighet att öka rörligheten och i viss mån styrkan genom åtta
olika övningsmodeller. Placeringen är gjord med tanke på tillgänglighet för en stor del av
kommunens invånare. Verksamhet fritid och kultur anser att det är positivt att kunna
bereda kommuninvånarna möjlighet till fysisk aktivitet i olika former. Satsningen på
Prästängen som motionsområde med ett brett utbud av aktiviteter, liksom slingor samt
idrotts- och aktivitetsplatser på ett flertal ställen i kommunen, möjliggör detta.

Ekonomi och bedömning

Kostnad för ett rörelsegym ligger på ca 100 tkr beroende på modell, vilket inte ryms inom
befintlig budget.

Expediering av beslut
Enhetschef Natur, anläggning, park

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Underskrift av berörd chef
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
2019-04-10

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-03-27

Sammanträdesdatum

KS § 73

Sida
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Dnr KS 20/18

Medborgarförslag om utegym på Hyppeln
Ärende
Arne Johansson, Jan Borgman, Kenneth Andersson och Peter Andersson har i
ett medborgarförslag daterat 2018-01-29 föreslagit:
- att kommunen sätter undan pengar till ett gym ute på Hyppeln.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 8.
Bilaga: medborgarförslag daterat 2018-01-29.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS §88

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr KS 235/18

Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö
Ärende
Ingrid Bryn har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit anläggning av en ca 100 meter lång jordvall längs med väg 155/Göteborgsvägen.
Bullervallens sträckning föreslås från Hedens förskola till vegetationen i höjd
med Hedens byväg.
Beslutsunderlag
Motion daterad 10 december 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari 2019, § 37.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

KS §37

Dnr KS 235/18

Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö
Ärende
Ingrid Bryn har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit:
-

Anläggning av en jordvall, ca 100 meter, från dagiset till trä/buskvegetationen på väg till Pinans färja på Hönö

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat november 2018
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §130.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunchefen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22

Öckerö 2019-03-29

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Mikaela Björk
Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö
KS 235/18

Svar på medborgarförslag om bullervall vid
Heden, Hönö
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med anledning av att Trafikverket är väghållare för väg
155/Göteborgsvägen.
Ärendet (sammanfattning)
Ingrid Bryn har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit anläggning
av en ca 100 meter lång jordvall längs med väg 155/Göteborgsvägen. Bullervallens
sträckning föreslås från Hedens förskola till vegetationen i höjd med Hedens byväg.
Beredning
I ärendets handläggning har dialog förts med Trafikverket, då de som väghållare av
väg 155/Göteborgsvägen är ansvariga att utreda och eventuellt åtgärda buller från
vägen. För att Trafikverket ska utreda ärendet ska det inkomma via
kommuninvånaren till dem.
Samråd har även skett mellan Gatu-, Plan- och Miljöenheten. Tillsammans bedömer
man att anläggning av en bullervall är ett gott förslag då vägen angränsar till
skolmiljö. En bullervall skulle eventuellt också kunna utgöra skydd för stigande
vattennivåer, vilket detta område är känsligt för. Kommunen inväntar Trafikverkets
bedömning.
Beslutet kommer att expedieras till Trafikverket.

Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef

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 KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS § 87

Sammanträdesdatum

Sida

16

Dnr 0165/17

Svar på medborgarförslag om att öka tillgänglighet för flexlinjen
Ärende
I ett medborgarförslag inkom 2017-10-24 föreslås att kommunen ökar flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och lördagar. Vidare framförs
att det är en möjlighet för kommunen att få bort svarttaxi. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det nästan hopplöst att ta sig hem från restaurangerna på Hönö om
man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 24 oktober 2017.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till kommunstyrelsen som medborgarförslag Ang. Flex linjen.
Jag har talat med många, som tycker att det är för dåligt med turer med vår fina flexlinje på
fredagar och lördagar efter kl. 20.00. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det nästan hopplöst att ta
sig hem från restaurangerna på Hönö om man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta. Vill
Ni få bort svarttaxi och serva medborgarna bör Ni öka flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis
22.30 fredagar och lördagar.
MVH Lars-Åke Corneliusson Öckerö ps. Alla är inte unga och vitala för att cykla eller
promenera ds

Öckerö 2019-03-20

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Ingalill Siljat, Urban Olsson
Medborgarförslag om att öka tillgängligheten för flexlinjen
0165/17

Svar på medborgarförslag om att öka
tillgängligheten för flexlinjen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås
Ärendet
I ett medborgarförslag inkom 2017-10-24 föreslås att kommunen ökar flexlinjens
tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och lördagar. Vidare framförs att det är
en möjlighet för kommunen att få bort svarttaxi. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det
nästan hopplöst att ta sig hem från restaurangerna på Hönö om man inte anlitar
svarttaxi eller bilburna bekanta.
Beredning
Västtrafik har genomfört en ny upphandling för busstrafiken i kommunen. Ny
trafikstart i december 2020 då en lokallinje som även kommer trafikera kvälls och
nattid. Lokallinjen kommer bättre svara för de behov som finns i kommunen. Mer
information kommer finnas på kommunens hemsida i samband med införandet
under 2020.
Ekonomi
Införandet av ny lokallinje innebär inga kostnader för kommunen.

Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef

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 KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-23

KS § 86

Sammanträdesdatum

Sida

15

Dnr 51/18

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar
Ärende
Christina Ingmyr har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit:
- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 23 mars 2018.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april 2018, § 36.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2018, §129.
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019.
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §16.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §8.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-03-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Marie Andersson
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö
kommun
0018/19

Svar på medborgarförslag om att införa
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun
Förslag till beslut
Socialnämnden anser med tjänsteskrivelsen medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom mandatmålet Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas och satsningen
"Samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för
att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård och omsorg", getts i uppdrag att
utreda möjligheterna att starta en lärlingsutbildning inom Vård- och
Omsorgsprogrammet. Socialförvaltningen föreslår att denna utredning slutförs
innan en utredning om att införa lärlingsutbildning inom barn- och
fritidsprogrammet startar. Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden är att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Ekonomi
Ärendets ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i samband med att
förslaget på vuxenutbildning inom vård och omsorg tas fram.
Expediering av beslut
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Bilagor
KS § 323-17
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

E-post
kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-20

Sammanträdesdatum

BUN § 8

Sida

7

Dnr 26/19

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-03-07

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Patrik Finn
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö
kommun
0026/19

Svar på medborgarförslag om att införa
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.
Bedömning
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom
mandatmålet: "1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård
och omsorg", av Kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Barn- och
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och utbildningens
förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i taget, till att börja med
programmet som förvaltningen givits i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser
Expediering av beslut
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Bilagor
KS § 323-17
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

E-post
kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Underskrift av berörd chef
Katarina Lindgren
Förvaltningschef/Skolchef
2019-03-07

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-05-22

Sammanträdesdatum

KS § 129

Sida

Dnr KS 51/18

Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar
Ärende
Christina Ingmyr har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit:
- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april, § 36.
Bilaga: Medborgarförslag daterat 2018-03-23.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

2019-03-21

SN § 16

Sammanträdesdatum

Sida

8

Dnr: 0018/19

Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i
Öckerö kommun
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom mandatmålet
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas och satsningen "Samarbete mellan
Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för att ta fram förslag på
vuxenutbildning inom vård och omsorg", getts i uppdrag att utreda möjligheterna att
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Socialförvaltningen
föreslår att denna utredning slutförs innan en utredning om att införa lärlingsutbildning inom barn- och fritidsprogrammet startar. Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden är att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Ekonomi
Ärendets ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i samband med att förslaget på
vuxenutbildning inom vård och omsorg tas fram.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Bilaga 2: Medborgarförslag lärlingsutbildning, 2018-03-23
Bilaga 3: KS § 129/18

Socialnämndens beslut

Socialnämnden anser medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö
kommun besvarat, eftersom att socialnämnden gemensamt med barn- och utbildningsnämnden redan utreder frågan.
Expediering av beslut
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-05-21

KS § 123

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 151 /18

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla
skolor
Ärende
Maya Lycksten Miselbach har i ett medborgarförslag daterat 2018-08-15 föreslagit:
-

att alla skolor i Öckerö kommun ska servera veganmat som specialkost.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgarförslaget och skickades till kommunstyrelsen.
Ärendet har varit remitterat till kommundirektören.
Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2018-08-15
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2018, §320.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärenden den 20 mars 2019, §6.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-20

Sammanträdesdatum

BUN § 6

Sida

5

Dnr 23/19

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor
Ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan. Eleven
anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa eller medicinska
skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov av näringsriktig kost
tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-03-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:

Patrik Finn

Ärende:

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor

Diarienummer:

0023/19

Svar på medborgarförslag rörande servering av
veganmat på alla skolor
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan.
Eleven anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa
eller medicinska skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov
av näringsriktig kost tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl.
Bedömning
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av
Kommunstyrelsen, inte under barn- och utbildningsnämnden.
Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 redan
besvarat motionen.
Ekonomi
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser
Expediering av beslut
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Bilagor
Medborgarförslag om att servera veganmat på alla skolor
KS § 320-18
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

E-post
kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2018-12-18

8

KS § 320

Dnr 151 /18

Medborgarförslag om vegankost i skolan
Ärende
Maya Lycksten Miselbach har i ett medborgarförslag daterat 2018-08-15 föreslagit:
-

att alla skolor i Öckerö kommun ska servera veganmat som specialkost.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgarförslaget och skickades till kommunstyrelsen.
Ärendet har varit remitterat till kommundirektören.
Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag daterat 2018-08-15
Kommunstyrelses beslut
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 147

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 44/16

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första
kvartalet, till och med 2019-03-31

Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under
första kvartalets rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett
gäller bostad för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet
2018.
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL),
varav samtliga är inom ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller
permanent boende. Ett ärende har bortfallit och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 17 april 2019.
Socialnämnden har behandlat ärendet 24 april 2019, §25.
Bilaga 1 - utveckling IVO 2017-2019
Bilaga 2 – IVO rapportering utveckling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-04-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:

Nils Hjort

Ärende:

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019

Diarienummer:

SN 0039/19

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
första kvartalet, till och med 2019-03-31
Förslag till beslut
Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att anmäla där
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sju ärenden
gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan
personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets
rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre
månader efter beslut om insats.
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad för vuxna och ett gäller
kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har tillkommit sedan rapporteringen för
fjärde kvartalet 2018.
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samtliga är inom
ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende. Ett ärende har bortfallit
och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.
Expedieras till:
- Kommunrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13 031-97 62 00

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se
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Utveckling från kvartal 4 2018 till kvartal 1 2019
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Kvartal

4

Ärenden totalt
Ärenden LSS
Ärenden SoL ÄO
Ärenden SoL OF
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6
2
1
0
3

B/T

Skäl
1

1RP, 1A
1RB
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3
7
0
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-

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

2019-04-24

SN § 25

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr: 0039/19

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rapportering till Kommunfullmäktige
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad
för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har
tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samtliga är inom ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende.
Ett ärende har bortfallit och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet
2018.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats
har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sju ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Expediering

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-03-26

Sammanträdesdatum

KS § 53

Sida

Dnr: 0174/17

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade
motioner och medborgarförslag, daterad den 14 mars 2019.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Bilaga 2: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
2019-06-05

Namn

Anmäld

Status

Medborgarförslag om att öka tillgängligheten för
flexlinjen
Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö

2019-03-07

Besvaras KF 13 juni

2018-12-13

Besvaras KF 13 juni

Medborgarförslag rörande servering av
veganmat på alla skolor
Medborgarförslag om att införa
lärlingsutbildningar på Öckerö kommun
Medborgarförslag Önskemål om Basketplan på
Kalvsund
Medborgarförslag om utegym på Hyppeln

2018-09-06

Besvaras KF 13 juni

2018-04-19

Besvaras KF 13 juni

2018-03-01

Besvaras KF 13 juni

2018-03-01

Besvaras KF 13 juni

Medborgarförslag om kostnadsfria mensskydd
för alla mellan 12-23 år
Medborgarförslag om replokal

2018-03-01

Besvaras KF 13 juni
Anmäls KF 13 juni

Medborgarförslag om Skärgårdsleden
MP

Anmäls KF 13 juni
2018-09-06

Besvaras KF 5 september

MP

Motion om att kommunen enbart ska servera
svenskt kött
Motion om valfrihet och klimatansvar

2018-09-06

Besvaras KF 5 september

MP

Motion om öppna bibliotek och ökad läslust

2018-04-19

Besvaras KF 5 september

V

Motion om att alla barn har rätt till kultur

2017-11-23

Besvaras KF 5 september

S

Motion om bibliotekarier på hembesök

2017-11-23

Besvaras KF 5 september

S

2016-11-24

Besvaras KF 5 september

MP

Motion om kultur- och idrottsgala Öckerö
kommun
Motion om intraprenader

2016-03-03

Besvaras KF 5 september

S

Motion angående friskvård för seniorer

2019-04-25

MP

Motion med anledning av revisionens granskning
- intern styrning och kontroll vid inköp och
användande av verksamhetsfordon
Medborgarförslag om vinterväghållning

2019-04-25

Medborgarförslag gällande införande av
kommunala regler vid installation av
luftvärmepumpar, som ett led i kommunens
hälsoskyddsarbete
Motion om att skydda havets ålgräsängar

2019-03-07

Remitterad till
socialnämnden 2019-06-04
Remitterad till
kommundirektören 201906-04
Remitterad till
kommundirektören 201906-04
Remitterad till
kommundirektör 2019-0521

V

Motion om brister i tillgänglighet och anpassning
i Öckerö kommun

2019-03-07

S

Motion "Säkerställ fiberutbyggnaden genom
tillfällig finansiering"

2019-03-07

MP

2019-04-25

2019-03-07

Remitterad till
kommundirektör 2019-0521
Remitterad till
kommundirektör 2019-0521
Remitterad till
kommundirektör 2019-0521

S

Motion "Öka möjligheterna till social samvaro"

2019-03-07

S

Motion trafikundervisning

2018-12-13

MP

Motion om uppföljning av bifallna motioner och
medborgarförslag

2018-11-22

S

Motion om boendegaranti för äldre

2018-11-22

V

Motion Färdtjänst = kollektivtrafik

2018-11-22

V

Motion om byggande av fler hyresrätter

2018-11-22

MP

Motion om ökad säkerhet för oskyddade
trafikanter på Grönevik

2018-06-14

MP

Motion om införande av vårdprogram på Öckerö
gymnasieskola
Motion om artrika vägkanter

2018-06-14

S

Motion om tandhygienist i kommunal
verksamhet

2018-03-01

V

Motion om en bostadsförmedling på
kommuninnevånarnas villkor

2018-03-01

MP

Motion om att låta äldre slippa sin anmälan till
bostadskön varje år

2018-03-01

Medborgarförslag om 70+ boende i Sudda

2018-03-01

Medborgarförslag om plats för lek på Grötö

2017-11-23

V

Motion om fler sittbänkar för vila

2017-06-15

S

Motion om fritt WIFI i kommunens offentliga
miljöer

2016-11-24

MP

Motion rörande publicering av motioner och
medborgarförslag på Öckerö kommuns hemsida

2016-04-21

Medborgarförslag om röjning av utmarkerna på
Hyppeln

2016-03-03

MP

2018-06-14

Remitterad till
socialnämnden 2019-05-21
Remitterad till BUN 201905-21
Remitterad från KS till
kommundirektören 201902-19
Svar på motion skickat från
SN till KS 14 maj
Remitterad till
kommundirektören 201902-19
Remitterad till
kommundirektören och
ÖFAB 2019-02-19
Remitterad från KS till
kommundirektören 201809-11.
Svar på motion behandlas i
KS 2019-08-27
Remitterad från KS till
kommundirektören 201809-11.
Svar på motion
återremitterad från KS till SN
2019-03-27
Remitterad från KS till
kommundirektören "i
samråd med ÖFAB" 201803-27.
Remitterad från KS till
kommundirektören "i
samråd med ÖFAB" 201803-27.
Remitterad till
kommundirektören 201803-27.
Remitterad till
kommundirektör 2017-1219
Remitterad från KS till
kommundirektör 2017-1219.
Remitterad från KS till
kommundirektören 201701-17.
Remitterad från KS till
kommundirektören 201605-17.
Remitterad till
kommundirektören 201604-19.

Öckerö 2019-05-28

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Jacob Österlund
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
2019
KS 0174/17

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019
Förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade
motioner och medborgarförslag, daterad den 14 mars 2019.
Ekonomi
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnads diarium
Socialnämndens diarium
Barn- och utbildningsnämndens diarium
Bilagor
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019, daterad 20 maj 2019

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Underskrift av berörd chef
Tannaz Ghaderi
Juridik- och kanslichef

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-04

KS § 137

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 0081/19

Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende verksamhets år 2018
Ärende
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås,
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg,
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara
och Öckerö.
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning
av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019.
Bilaga 1 - Revisionsberättelse 2018 Tolkförmedlingen väst
Bilaga 2 - PM Revisorernas bedömning Tolkförmedlingen väst
Bilaga 3 - Förbundsordning 2019-01-01 Tolkförmedlingen väst
JÄV
Kent Lagrell (M) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst godkänns.
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Västs ledamöter
för verksamhetsåret 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Oskar Nilsson
Ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst
KS 81/19

Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende
verksamhets år 2018
Förslag till beslut

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst godkänns.
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Västs ledamöter för verksamhetsåret
2018.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Ärende

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av
språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Expediering

Tolkförmedlingen väst

Underskrift berörd chef
Gull-Britt Eide
Kommundirektör
2019-05-09
……………………….

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning

1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt
Öckerö.

3 § Ändamål
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot
är vice ordförande i direktionen.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare.
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.
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15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

16 § Årsredovisning
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i
fullmäktige.
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Sida
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Dnr 0079/19

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och Kust styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
Ärende
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun,
Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen.
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter avseende verksamhetsåret 2018. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö,
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019.
Bilaga 1 - Årsredovisning Verksamhetsår 2018 SOF Älv & Kust
Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2018 med bilaga SOF Älv & Kust
Bilaga 3 - Beslut Årsredovisning SOF Älv & Kust 2018, §114
Bilaga 4 - Beslut revisorernas årsberättelse 2018, §128
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för
verksamhetsåret 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-04-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Tannaz Ghaderi
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
0079/19

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv
och kust styrelses ledamöter avseende
verksamhetsåret 2018
Förslag till beslut
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Ärende
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabiliteringsinsatser mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun,
Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen.
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning om att Öckerö kommun
prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter avseende verksamhetsåret 2018.
Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö, regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

Ekonomi
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Expediering
Per Liljebäck, Samordningsförbundet Älv och Kust.
Underskrift berörd chef
Anna Dannje Brocker
Verksamhetschef
2019-04-15
……………………….

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr
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Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280
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