
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida   
    Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-04-25           1             
         
Plats och tid Kommunhuset, Öckerö, kl. 18.15-22.35 
  
Beslutande                       Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
Jäv Jan Utbult (KD)  § 18, 23 

Henrik Karlsson (KD)  § 18 
Johanna Bagleborn (KD)  § 18 
Jennie Wernäng (M)  § 18 
Anders Kjellgren (M)  § 18, 23 
Kent Lagrell (M)  § 18, 20, 23 
Göran Ohlsson (L)  § 18, 21 
Maria Brauer (S)  § 18, 23 
Ronnie Bryngelsson (S)   § 18, 19 
Boel Lanne (MP)  § 18 
Jan Ek (SD)   § 18, 19, 23, 24 
Isak Strömblad (KD)  § 18 
Martina Kjellqvist (KD)  § 18, 19 
Helene Berndtsson (M)  § 18, 19 
Sandra Svensson (M)  § 18 
Vera Molin (L)  § 18, 19 
Ronald Caous (S)  § 18, 20, 24 
Annika Andersson (V)  § 18, 23 
Göran Billvall (V)  § 18, 19 
Claes Sandros (KD)  § 19 
Michael Sjögren (KD)  § 19, 24 
Nicklas Attefjord (MP)  § 19, 23 
Monica Eriksen (S)  § 19 
Martina Lindqvist (KD)  § 20, 22, 23, 24 
Björn Johanson (M)  § 20 
Sandra Svensson (M)  § 20 
Thomas Wijk (S)  § 20 
Andrea Ohlson (M)  § 20 
Jim Adolfsson (M)  § 20 
Peter Jörnestrand (M)  § 21 
Göran Olsson (S)  § 21 
Björn Johanson (M)  § 21 
Lars Mikael Andersson (S) § 21 
Jan-Åke Simonsson (S)  § 23 
 

        
Övriga närvarande Gull-Britt Eide, kommunchef    

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Jarl Gustavsson, f d ekonomichef 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Anna Dannjé Brocker, chef kommunstyrelsens förvaltning 
Katarina Lindgren, skolchef 
Urban Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad 
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KF § 14 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 

Peter Domini (L) har i en skrivelse, daterad 2019-04-11, avsagt sig uppdraget 
att vara ersättare i socialnämnden.  

Marianne Lönn (L) har i en skrivelse, daterad 2019-03-01, avsagt sig uppdra-
get att vara ersättare i bygg- och miljönämnden.  

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår Peter Domini som ersättare i bygg- och miljö-
nämnden, och Gunnar Ånskog (L) som ersättare i socialnämnden. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen 
från Peter Domini (L) och Marianne Lönn (L), förslaget antas.  
 
Ordföranden frågar om Peter Domini (L) kan väljas till ersättare i bygg- och 
miljönämnden. Förslaget antas.   
 
Ordföranden frågar om Gunnar Ånskog (L) till ersättare i socialnämnden. För-
slaget antas.   
 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Peter Domini (L), och Mari-
anne Lönn (L). 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner Peter Domini (L) som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 
 
3. Kommunfullmäktige godkänner Gunnar  Ånskog (L) som ersättare i social-
nämnden. 
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KF § 15 Dnr KS 95/19  
   
Granskning av IT och informationssäkerhet  
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommuns revisorer genomfört 
en granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet base-
rat på styrande policydokument och rutiner för generella IT-kontroller. Syftet 
med granskningen har varit att fastställa om riktlinjer kring informations- och 
IT-säkerhet med bäring på ny teknisk utveckling såsom molntjänster är im-
plementerad och ändamålsenliga.  
 
IT-organisationen i Öckerö kommun är begränsad sett till antalet resurser, de 
iakttagelser som har identifierats avser inte enbart IT-avdelningen utan åsyftar 
främst att verksamheten eller IT-avdelningen inte efterlever de krav som åter-
finns i styrande dokument. Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommun-
styrelsen på nedanstående punkter där kommunen inte fullt ut har säkerställt 
en ändamålsenlig informations- och IT-säkerhet. Revisionen efterfrågar kom-
munens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
KS § 56-19 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 
Bilaga 2: Tjänsteyttrande angående granskning av IT- och informationssäker-
het 
Bilaga 3: Granskning IT 2018 (KPMG) 
Bilaga 4: Granskning IT 2018 (Kommunrevisionen) 
 

 

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

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Revisionsrapport om IT och informationssäkerhet läggs till handlingarna.  
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KF § 16   
   
Information om årsredovisning 2018  
 
Ärende 
 
Årsredovisningen år 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern presente-
rades enligt följande: 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) håller ett inledningsanfö-
rande. 
2. Jarl Gustavsson, f d ekonomichef, informerar om årsredovisning 2018 för 
Öckerö kommun.  
3. Hans Andreasson, VD Öckerö Fastighets AB, redogör för bolagets årsredo-
visning. 
4. Christian Simonsson, Öckerö Rederi AB, redogör för bolagets årsredovis-
ning. 
5. Paul Magnusson, för kommunens revisorer, lämnar en redogörelse för revis-
ionens granskning vad avser Öckerö kommun respektive Öckerö Rederi AB 
samt Öckerö Fastighets AB. 
6. Ledamöter, ersättare och medborgare ges möjlighet att ställa frågor samt 
debattera i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
ÖFAB årsredovisning 2018 populär version 
ÖFAB årsredovisning 2018 
Öckerö bostads AB årsredovisning 2018 
Öckerö fastighetsservice AB årsredovisning 2018 
Öckerö Fastighetsutveckling AB årsredovisning 2018 
ÖRAB årsredovisning 
Årsredovisning 2018 Öckerö kommun 
Årsredovisning 2018 Kretsloppsenheten Öckerö kommun 
Årsredovisning 2018 VA-enheten Öckerö kommun 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 17 Dnr KS 18/18  
   
Årsredovisning 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern 
 
Ärende 
Årsredovisning 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande 
 
Beslutsunderlag 
KS § 49-19 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-18 
Årsredovisning 2018 Öckerö kommun 
Årsredovisning 2018 Kretsloppsenheten Öckerö kommun 
Årsredovisning 2018 VA-enheten Öckerö kommun 
Revisionsberättelse för år 2018 
Bilaga till revisionsberättelsen: Redogörelse för revisionen 2018 
ÖFAB årsredovisning 2018 populär version 
ÖFAB årsredovisning 2018 
Öckerö bostads AB årsredovisning 2018 
Öckerö fastighetsservice AB årsredovisning 2018 
Öckerö Fastighetsutveckling AB årsredovisning 2018 
ÖRAB årsredovisning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern godkänns. 
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KF § 18 Dnr KS 76/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess utskott 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att kommunstyrelsen och dess utskott beviljas ansvarsfrihet. 

 

Jäv 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Johanna Bagleborn (KD), Jennie 
Wernäng (M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Göran Ohlsson (L), Ma-
ria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S), Boel Lanne (MP), Jan Ek (SD), Isak 
Strömblad (KD), Martina Kjellqvist (KD), Helene Berndtsson (M), Sandra 
Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V) och 
Göran Billvall (V) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen och dess utskott (kommunstyrelsens individutskott) beviljas 
ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 19 Dnr KS 85/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
Martina Kjellqvist (KD), Claes Sandros (KD), Michael Sjögren (KD), Helene 
Berndtsson (M), Vera Molin (L), Ronnie Bryngelsson (S), Nicklas Attefjord 
(MP), Jan Ek (SD), Monica Eriksen (S) och Göran Billvall (V) deltar inte i 
handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 20 Dnr KS 86/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess utskott 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att socialnämnden och dess utskott beviljas ansvarsfrihet. 

 

Jäv 
Martina Lindqvist (KD), Kent Lagrell (M), Björn Johanson (M), Sandra Svens-
son (M), Thomas Wijk (S), Ronald Caous (S), Andrea Ohlson (M) och Jim 
Adolfsson (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Socialnämnden och dess utskott (socialnämndens individutskott) beviljas an-
svarsfrihet för 2018. 
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KF § 21 Dnr KS 87/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att bygg- och miljönämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
Peter Jörnestrand (M), Göran Ohlsson (L), Göran Olsson (S), Björn Johanson 
(M) och Lars Mikael Andersson (S) deltar inte i handläggningen av detta 
ärende på grund av jäv. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Bygg- och miljönämnden beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 22 Dnr KS 88/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att valnämnden beviljas ansvarsfrihet. 

 

Jäv 
Martina Lindqvist (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund 
av jäv. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 23 Dnr KS 89/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för valberedningen 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att valberedningen beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

Jäv 
Jan Utbult (KD), Martina Lindqvist (KD), Jan-Åke Simonsson (S), Maria 
Brauer (S), Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP), Anders Kjellgren (M), 
Kent Lagrell (M), Jan Ek (SD) och Annika Andersson (V) deltar inte i hand-
läggningen av detta ärende på grund av jäv. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Valberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 24 Dnr KS 90/19  
   
Prövning av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrel-
sen och dess utskott, övriga nämnder och dess utskott, beredningar och en-
skilda förtroendevalda. I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna 
att arvodesberedningen beviljas ansvarsfrihet. 

 
Jäv 

Michael Sjögren (KD), Jan Ek (SD), Ronald Caous (S) och Martina Lindqvist 
(KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Arvodesberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
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KF § 25 Dnr KS 96/19  
   
Interpellation om kulturskolan 
 
 
Ärende 
Nicklas Attefjord (MP) har i en skrivelse, inkommen 20 februari 2019, begärt 
att få ställa en interpellation till Jan Utbult (KD) angående kulturskolan i Öck-
erö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 20 februari 2019 
Svar på interpellation, daterad 10 april 2019 
 
Dagens sammanträde 
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde. 

 

I den efterföljande debatten deltar Jan Utbult (KD) och Nicklas Attefjord (MP). 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad i och med svar 
från kommunstyrelsens ordförande, och finner att så sker.   

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande.  
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KF § 26 Dnr KS 195/17  
   
Svar på motion om att ej direktanvisa mark 
 
 
Boel Lanne har i en motion daterad 2017-10-29 föreslagit att all försäljning av 
kommunal mark skall göras genom öppet förfarande, att aktuellt ö-råd skall 
ges möjlighet att yttra sig vid försäljning av kommunal mark som ej är detalj-
planerad samt att mäklare tillförordnas om så krävs. 
 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
har inletts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsen § 62-19 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Motion om att ej direktanvisa mark, 2017-10-29 
Bilaga 3: KF § 66/17 
 
Ledamöternas förslag på beslut 
Göran Ohlsson (L) föreslår att motionen anses besvarad. 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Dels kommunstyrel-
sens förslag att avslå motionen, dels Göran Ohlssons (L) förslag om att anse 
motionen besvarad, dels Boel Lannes (MP) förslag om att motionen ska bifal-
las. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Göran Ohlssons (L) förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
 

 

Reservation 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Anna Skrapste (MP) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
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KF § 27 Dnr KS 67/17  
   
Svar på motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfas-
tigheter i kommunens ägo. 
 
Ärende 
Mats Plahn (SD) och Stanley Claesson (SD) har i en skrivelse, daterad 2017-04-
06, yrkat på att all försäljning av fastigheter/mark före 2018-09-30 skall stop-
pas samt att all försäljning av fastigheter/mark efter 2018-09-30 skall godkän-
nas först av kommunfullmäktige. 

 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
har inletts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsen § 63-19 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfastigheter i 
kommunens ägo, 2017-04-06 
Bilaga 3: KF § 37/17 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses besvarad. 
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KF § 28 Dnr KS 31/18  
   
Svar på medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten i 
korsning Hönövägen – Ekelundsvägen 
 
Ärende 

, har i ett den 2018-02-28 dagtecknat medborgar-
förslag tillskrivit kommunfullmäktige med begäran om förbättring av trafiksä-
kerheten i korsning Hönövägen - Ekelundsvägen. 

Förslagsställaren önskar att trafiksäkerheten i korsning Hönövägen – 
Ekelundsvägen förbättras då fordon som kommer söder ifrån på Hönövägen 
och som ämnar svänga vänster in på Ekelundsvägen inte är tillfredsställande. 
Som skäl anger medborgarförslaget att korsningen saknar belysning, det finns 
för många olika trafikslag att hålla reda på och vid hög trafikintensiteten skap-
ar det köbildningar som i sin tur kan upplevas stressande för den som ämnar 
svänga vänster och irritation för bakomvarande fordon. 

 
 
Beslutsunderlag 
KS § 59-19 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Medborgarförslag, 2018-02-09 
KF § 7-18 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KF § 29 Dnr KS 36/18  
   
Svar på Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna föreslår att kommunen skall införa ett flerårigt projekt med 
kommunalt pantsystem för marint skräp. Förslaget innebär att medborgare, fis-
kare, skolklasser och föreningar kan köpa genomskinliga påsar vid ÅVC för att 
kunna fylla dessa med marint skräp och sedan lämna in dessa på ÅVC. Persona-
len på ÅVC skall sedan granska det inlämnade avfallet och bedöma om det skall 
betalas ut pant eller inte. 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår att personalen på ÅVC dels skall sälja säckar och 
dels bedöma om det inlämnade avfallet skall ersättas eller inte. En ökad admi-
nistrativ belastning på kretsloppsenhetens personal är inte realiserbar. Dessutom 
ligger detta uppdrag utanför den avfallsfinansierade verksamheten. 
 
Vår bedömning är att kommunen, i samarbete med andra aktörer, har en funge-
rande organisation kring städning och borttransport av marint skräp/avfall. 
 
Bilagor 
KS § 61-19 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-18 
Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp, 2018-02-18 
KF § 12-18 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag  
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till motionen 
Robertho Settergren (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens 
förslag om att avslå motionen, dels Miljöpartiets förslag om att bifalla motion-
en. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås.  
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Reservationer 
Nicklas Attefjord (MP), Boel Lanne (MP) och Anna Skrapste (MP) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) reserverar sig mot kommunfull-
mäktiges beslut. 
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KF § 30 Dnr KS 152/18  
   
Svar på motion från Miljöpartiet om Öckerös arbete med FN:s glo-
bala mål för hållbar utveckling 
 
Ärende 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i 
en motion daterad 2018-04-12 föreslagit: 
 
- att kommunen implementerar de globala hållbarhetsmålen i Öckerömodellen 
för ledning och styrning. 
- att Öckerö kommun redovisar arbetet i årsredovisningar. 
 
Enligt Kommunstyrelsens beslut daterat 2018-09-11 §212 har Kommundirek-
tören fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med 
Agenda 2030. Arbete pågår för närvarande med utarbetning kring förslag på 
tre olika arbetssätt samt en kartläggning över hur kommunens befintliga mål 
och styrdokument kan kopplas till Agenda 2030. 
 
Bilagor 
KS § 64-19 
Tjänsteskrivelse 
Motion angående Öckerö kommuns arbete med FN:s globala mål för hållbar 
utveckling 
KS § 212-18 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Anna Skrapste (MP) föreslår bifall till motionen 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Jan Utbults (KD) 
förslag om att anse motionen besvarad, dels Anna Skrapstes (MP) förslag om 
att bifalla motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommundirektören har fått i 
uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med FN:s globala 
utvecklingsagenda, Agenda 2030. 
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Reservationer 
Nicklas Attefjord (MP), Boel Lanne (MP) och Anna Skrapste (MP) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) reserverar sig mot kommunfull-
mäktiges beslut. 
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KF § 31 Dnr KS 185/17  
   
Svar på motion om vita jobb 
 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) inkom 2017-11-23 med en 
motion syftande till att kommunens och de kommunala bolagens upphand-
lingsbeslut skall grundas på den så kallade Vita jobb-modellen, initierad och 
framtagen av fackförbund. Modellen syftar till att säkerställa att kommunens 
och bolagens leverantörer inte får konkurrensfördelar gentemot andra leveran-
törer genom att ha undermåliga anställningsvillkor eller indirekta fördelar av 
bristande betalning av skatter och sociala avgifter. Motionsställarna avser i 
första hand upphandling av tjänster. 
 
Med bakgrund i ovanstående görs bedömningen att det som berörd motion tar 
upp och föreslår i allt väsentligt ingår som villkor och förutsättning i kommu-
nens upp-handlingsprocess och är en viktig del i samarbetet med Göteborgs 
Stad Upphandling. Motionen anses med denna skrivning vara besvarad. 
 
Bilagor 
KS § 65-19 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
Motion om vita jobb, 2017-11-23 
KF § 71/17 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses besvarad. 
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KF § 32 Dnr KS 97/19  
   
Medborgarförslag om vinterväghållning 

 
Ärende 

, har i ett medborgarför-
slag daterad 2019-04-05 föreslagit: 
 

- kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta 
(salt+snö/snö/ salt) och att dessa får anmäla intresse med utförliga kartor på 
ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-04-05 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 33 Dnr KS  14/16  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice 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 Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under 
fjärde kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och 
ett gäller bostad för vuxna. Fyra ärenden har bortfallit och inga nya har till-
kommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
varav tre är inom IFO och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. 
Av IFO-ärendena gäller två kontaktperson och ett öppenvårdsverksamhet. Tre 
ärenden har bortfallit och ett har tillkommit sedan rapporteringen för tredje 
kvartalet. 
 
Bilagor 
KS § 52-19 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-24 
SN § 2-19 
Totalt antal rapporterade beslut per år 
Utveckling IVO 2016-2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan antas, och finner att så sker. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten noteras till protokollet. 
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KF § 34 Dnr KS 91/19  
   
Motion angående friskvård för seniorer 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S), har i en motion föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun antar en långsiktig målsättning, att ett utomhusgym 
etableras på varje ö. 
- att i det kortare perspektivet anlägga ett gym i anslutning till lekplatsen på 
Hälsö. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-04-17 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 35 Dnr KS 105/19  
   
Motion med anledning av revisionens granskning 
- intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon 
 
Ärende 
 
Anna Skrapste (MP) och Nicklas Attefjord (MP), har i en motion daterad 2019-
04-25 föreslagit: 
 

- att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder 
enligtrevisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga 
fordon som används inom kommunen. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-04-25 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2019-04-25 kl 18.15-22.35 

Omröstning                            
Namn N  § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Jan Utbult (KD) 
 

X         

Henrik Karlsson (KD) 
 

X         

Martina Kjellqvist (KD) 
 

X         

Claes Sandros (KD) X         

Johanna Bagleborn (KD) 
 

X         

Isak Strömblad (KD) 
 

X         

Robertho Settergren (KD) 
 

X         

Michael Sjögren (KD) 
 

X         

Martina Lindqvist (KD) 
 

X         

Fredrik Gustavsson (KD) 
 

X         

Jennie Wernäng (M) 
 

X         

Helene Berntsson (M) 
 

X         

Anders Kjellgren (M) 
 

X         

Sandra Svensson (M) 
 

X         

Kent Lagrell (M) 
 

X         

Andrea Ohlsson (M) 
 

X         

Björn Johanson (M) 
 

X         

Peter Jörnestrand (M) 
 

X         

Annika Westh (L) 
 

X         

Göran Ohlsson (L) 
 

X         

Hans Alveros (L) 
 

X         

Vera Molin (L) 
 
 
 
 

X         
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Namn N §   § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S) 
 

X         

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

X         

Ronald Caous (S) 
 

X         

Monika Eriksen (S) 
 

X         

Jan-Åke Simonsson (S)  
 

X         

Göran Olsson (S) 
 

X         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
Mikael Andersson 

X         

Boel Lanne (MP) 
 

X         

Nicklas Attefjord (MP) 
 

X         

Anna Skrapste (MP) 
 

X         

Annika Andersson (V) 
 

X         

Göran Billvall (V) 
 

X         

Richard Wendesten (SD) 
 

         

Mats Plahn (SD) 
Kjell Lindström (SD) 

X         

Jan Ek (SD) 
 

X         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

         

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

X         

1:e v ordf Eva Wallin (KD) 
 

X         

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

X         

Summa: 
 

         

 
Attest: ______________________________ 
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