
 

 
 

 

 
Öckerö 2021-02-16 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 23 februari 2021 kl 09:15  
Distanssammanträde  
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Distansmöte 08:15 
 Socialdemokraterna, Distansmöte 08:15 
 
 

 
ÄRENDEN 

1. 
Val av justerare 
Förslag: Jennie Wernäng (M) 

 

 
Oskar Nilsson, 
Christer Zandén m fl  
 

Maria Höglund 
Niklasson 
 

Cecilia Lindblom 
 
 
 

Ronald Johansson  
 
Angela Aylward 

2. Information 
a. Bokslutsberedning (9.45-10.20) 
 

b. Medarbetarenkät 2020 (13.00-13.15) 
 

c. Analys rörande fördyring vid utbyggnad av fiber på nordöarna (13.15-
13.30) 

d. Presentation av tillväxtområden maritima och marina näringar 
(13.30-13.55) 

e. Besök från NTF Väst, information om trafiksäkerhet och nollvisionen 
(11.00-11.25) 

 
 
 

 

 
 

 
 

Bilaga 

Oskar Nilsson, Irene 
Berg  

3. Uppföljning efter december, kommunstyrelsens verksamhet 
(9.15-9.35) 

Bilaga 

Christer Zandén 
4. Verksamhetsplan och intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens förvaltning (9.35-9.45) 
Bilaga 

Johannes Wallgren 5. Försäljning tomter Kärrvägen (10.30-10.40) Bilaga 

Johannes Wallgren 
6. Beslut om granskning – detaljplan för flerbostadshus vid 

Hemvärnsvägen, del av Hönö 2:80 och 1:105 (10.40-10.50) 
Bilaga 

Johannes Wallgren 7. Politisk referensgrupp i FÖP Björkö (10.50-11.00) Bilaga 

 
8. Fördjupad konsekvensbeskrivning kring en delning av 

detaljplan för Öckerö nya centrum (11.25-11.40) 
Bilaga 

Sofia Fridén 9. Ägardirektiv och bolagsordningar (11.40-11.50) Bilaga 

Anna Dannjé 
Brocker 

10. Utredning Björnhuvudskajen (13.55-14.30) Bilaga 

Andreas Alderblad 
11. Riktlinjer för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

(14.40-14.55) 
Bilaga 

Ronald Johansson 
12. Ansökan om EU-bidrag från samfällighetsföreningen på 

Hyppeln (14.55-15.05) 
Bilaga 



 

Oskar Nilsson 
13. Stödpaket till det lokala näringslivet, tidsbegränsning (15.05-

15.10) 
Bilaga 

Jacob Österlund 14. Utbetalning av partistöd (15.10-15.15) Bilaga 

 15. Meddelanden Bilaga 

 16. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser   

 17. Kommundirektören informerar   

 18. Rapporter från nämnder och bolag  

 19. Redovisning av delegationsbeslut Bilaga 

 20. Övriga frågor  

 
 
                                                             Jan Utbult                             Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 



FÖRDJUPAD ANALYS KRING FÖRDYRINGARNA VID UTBYGGNAD 
AV FIBER PÅ NORDÖARNA 

 

1. Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har givit Kommundirektören i uppdrag att initiera en fördjupad analys 
kring fördyringarna vid utbyggnad av fiber på nordöarna. Uppdraget att genomföra en 
fördjupad analys utifrån lednings- och styrningsperspektiv har tilldelats Controller.  
 
Analysen visar att det finns förbättringsområden utifrån ett lednings- och 
styrningsperspektiv, såväl inom bolaget som Kommunstyrelsen.  
 
Bolaget har följt sina interna styrdokument, attester har genomförts enligt delegation och 
attestinstruktion med tillhörande kontroller och rimlighetsbedömningar. Sämre 
markförhållanden än förväntat är den faktor som har varit kostnadsdrivande. Bolagets 
kännedom om kostnadseffekterna av de försämrade markförhållandena fördröjdes av den 
ändrade avtalsformen, löpande räkning. När fördyringen uppdagades sattes åtgärder in och 
ett nytt avtal tecknades för inköp av asfalt till ett lägre pris för att begränsa fördyringen 
ytterligare. Bolagets styrelse informerades och la informationen till handlingarna och 
projekten fortlöpte. I november 2019 begärde bolagets styrelse en skriftlig rapport från VD 
kring fördyringarna.  
 
I bolagets styrelse ingår representanter från Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens 
protokoll finns antecknat att information om bolaget har rapporterats av adjungerad 
styrelseledamot i bolaget, tillika ledamot i Kommunstyrelsen. Dock kan det inte säkerställas 
vilken information Kommunstyrelsen erhållit då det inte framgår av protokollen. 2020-03-24 
är det första protokoll där det går att utläsa att Kommunstyrelsen informerats om 
fördyringen. Minnesanteckning kring detta finns från Kommunstyrelsens sammanträde 
2019-02-19 men den är inte protokollförd. 

 

Utifrån det material som ingår i denna rapport tillsammans med intervjuer rekommenderas 
följande:   

• Uppdatera Bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv så att de är aktuella samt justera 
därefter Arbetsordning för styrelse och VD-instruktion så att de hänger samman med 
ägarens styrdokument och att informationsflödet är säkerställt och effektivt 

• Formulera kommunstyrelsens kallelser och protokoll så att det går att utläsa vad som 
rapporteras för att stärka transparensen 

• Uppdatera och säkerställ Kommunstyrelsens rutiner för uppsiktsplikt över bland annat 
bolaget 

• Beakta, vid nästa revidering av bolagets internkontrollplan, att lägga till risken att 
ägarens instruktioner inte uppfylls 

• Förtydliga bolagets delegations- och attestinstruktionen avseende olika avtalsformer 

 

 



Förslag till vidare analys: 

Granskning av fakturor 
Vid intervjuer framgår att stickprov och kontrollmätningar har genomförts av bolaget. Vid 
behov av en fördjupad analys avseende detta rekommenderas att anlita extern kompetens 
inom området alternativt efterfråga stöd hos Trafik- och fritidsenheten som är den enhet i 
organisationen som hanterar denna typ av fråga i löpande verksamhet. 

Aktiebolagslagen 
Vid behov av fördjupad analys utifrån aktiebolagslagen rekommenderas att anlita extern 
kompetens inom området. 

  



2. Inledning/bakgrund 
 

Öckerö Fastighets AB uppdrogs 2011 att genomföra Kommunfullmäktiges mål att samtliga 
medborgare ska erbjudas fiberlösning. Utifrån detta bildades Öckerö Nät. Hönö/Öckerö var 
först ut därefter Fotö.  

Björkö var nästa område för utbyggnad av fiber. Projektet var ”tungrott” och mycket tid från 
både bolaget och entreprenören lades på hantering av ätor (ändringar, tillägg, avgående från 
fastprisavtalet).   

2018 var det dags att bygga ut fiber på nordöarna. För att projektet skulle gå smidigare än 
fiberutbyggnaden på Björkö ändrades avtalsformen till entreprenad på löpande räkning efter 
samråd mellan bolaget och leverantören. I maj 2018 kom första indikationen på Rörö att 
markförhållanden var sämre än förväntat vilket ledde till förskjutning av tidplanen och 
fördyring av projektet. Första fakturan för Källö-Knippla kom i oktober 2018 och indikerade 
på en betydande kostnadsavvikelse. Efter avstämningsmöte med entreprenör i november 
2018 förklaras fördyringen av betydligt större mängd asfalt än beräknat med högre kostnader 
för personal och transporter som följd samt ett ofördelaktigt avtal för asfalt vilket drev på 
kostnaderna ytterligare. I följande tabell redovisas avvikelserna per projekt avseende 
nordöarna.  
 

Projekt  Budget  Utfall Avvikelse 
Källö-Knippla 7 500 27 793 -20 293 
Rörö 8 600 16 224 -7 624 
Hyppeln 4 500 9 545 -5 045 

Tabell 1. Avvikelse mot budget, tkr. 
 
Efter kommunvalet 2018 ändrades kommunstyrelsens representation i bolagsstyrelsen från 
att två nämndsledamöter ingick som ordinarie styrelseledamot till att istället vara 
adjungerade.  

 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de helägda bolagen. Hur 
detta ska gå till regleras i kommunens styrdokument. 

 

Syfte och avgränsning 

Syftet med rapporten är att få en fördjupad förståelse kring fördyringen vid utbyggnad av 
fiber på nordöarna. Analysen är utifrån lednings- och styrningsperspektivet.  

Uppdraget är avgränsat från fördjupad fakturaanalys samt analys utifrån aktiebolagslagen.   

Rapporten kommer således inte innehålla granskning av fakturor då det krävs granskning av 
personer med kompetens inom det aktuella området för att kunna göra erforderliga stickprov 
som kan säkerställa volymer och analysera avtal för att säkerställa prisbilden och riktigheten 
i faktureringen. 

Rapporten kommer inte heller innehålla granskning utifrån Aktiebolagslagen då det kräver 
genomgång av personer med kompetens inom det aktuella området. 

 

 



Metod 

Analysen har genomförts genom intervju med VD, Stadsnätschef samt projektledare. Utöver 
detta har avstämningar gjorts med Kommunjurist samt Kanslienhet som bidragit med 
information kring diarieförda handlingar och innehåll på Kommunstyreselens 
sammanträden. 

 

Följande dokument har varit underlag för analysen: 

• Styrelseprotokoll 20190204 (ÖFAB) 
• Styrelseprotokoll 20191011 (ÖFAB) 
• Styrelseprotokoll 20191119 (ÖFAB) 
• Bolagsordning (Öckerö kommun) 
• Bolagspolicy (Öckerö kommun) 
• Ägardirektiv (Öckerö kommun) 
• Upphandlingspolicy för Öckerö kommun och dess bolag (Öckerö kommun) 
• Arbetsordning för styrelsen (ÖFAB) 
• VD instruktion (ÖFAB) 
• Delegation och attestinstruktion (ÖFAB) 
• Investeringspolicy (ÖFAB) 
• Internkontrollplan 20180604 (ÖFAB) 
• Internkontrollplan 20200427 (ÖFAB) 
• Utredning byggnation av stadsnät på nordöarna (ÖFAB) 
• Revisionsrapport (ÖFAB) 
• Styrelseprotokoll 2020-03-24 (Öckerö kommun, Kommunstyrelsen) 
• Styrelseprotokoll 2018-2020 (Öckerö kommun, Kommunstyrelsen) 
• Minnesanteckningar från Kommunstyrelsemöte 2019-02-19 

 

  



3. Resultat av granskningen 
 

3.1 Styrande dokument 

Nedan sammanfattas delar ur styrdokumenten som är av betydelse för granskningen.  

 

Bolagsordning 

I bolagsordningen beskrivs syftet med bolaget.  

Här framgår att bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Öckerö kommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt, fattas.  

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

 

Bolagspolicy daterad 2011-06-13 

I bolagspolicyn beskrivs de grundläggande regler som gäller för bolagen, förutom de som 
gäller enligt lag eller bolagsordning.  

Bolagspolicyn hanterar även kommunstyrelsens roll jämfört med bolagens och i och med att 
bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen ges den 
information och tillsändas de handlingar som kommunstyrelsen begär enligt fastställt 
ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen ska ges fortlöpande information på varje sammanträde under stående 
rubrik ”rapport från bolagen”. Ansvarig för denna information är kommunchefen och/eller 
bolagens VD.  

Protokoll från bolagens styrelsemöten skall tillsändas kommunchefen och kommunstyrelsen 
direkt efter att protokollet är justerat. 

Kommunstyrelsen skall årligen i samband med kommunfullmäktiges bokslutsmöte 
rapportera hur uppsiktsplikten har utövats. 

 

Kommentar: 

Kommunchef och/eller bolagets VD har inte rapporterat löpande på Kommunstyrelsens 
sammanträden. I protokollen för kommunstyrelsen under 2018 och 2019 finns däremot 
rubrikerna ”rapport från kommundirektör”, ”rapport från nämnderna” och ”rapporter”. 
Under de två senare punkterna framgår av protokollen att styrelseledamot/adjungerad 
styrelseledamot har lämnat rapport från bolagen. Utifrån kallelser eller protokoll går inte att 
utläsa vad som informerats. Det finns en minnesanteckning från mötet 2019-02-19 där det 
står ”Det kommer att bli dyrare att bygga Öckerö nät (fiberdragning på nordöarna) än 
beräknat”. Dock är det inte protokollfört.  

I bolagets årsredovisning för 2019 framgår att adjungerade har funktionen som länk mellan 
bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen. Där framgår att ”På Öckerö har vi även valt att 



adjungera både kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd till mötena. Detta för att 
underlätta informationen om bolaget till kommunstyrelsen, som representerar ägaren.”  

2020-03-24 är det första protokoll där det går att utläsa att Kommunstyrelsen informerats 
om fördyringen, under §60. KS protokoll bifogades även kallelsen till KF 2020-05-07 där 
ÖFAB:s årsredovisning för 2019 godkändes. 

Bolaget har skickat styrelseprotokoll till kommunens diarium men protokollen har inte alltid 
skickats i direkt anslutning till justering.  

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-26 (d.nr. 0048/19) framgår att 
Kommunstyrelsen har gjort en bedömning avseende uppsiktsplikten för 2018. Där står bland 
annat att Kommunstyrelsens ordförande har informerat om bolagen då han ingått i bolagens 
styrelser, protokoll från bolagens styrelsemöten har inte tillsänts kommunstyrelsen.  

För verksamhetsåret 2019 har motsvarande bedömning inte återfunnits. 

 

Ägardirektiv 2013-10-31 

Ägardirektivet syftar till att beskriva vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen och 
dess invånare samt ramar och villkor för verksamheten1. Här står att Bolaget står i sin 
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa, av kommunfullmäktige och av 
kommunstyrelsen med stöd av delegation, utförda direktiv. Det åligger bolagets styrelse och i 
förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den mån de ej står i 
strid mot tvingade bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

Underställningsplikten enligt ägardirektivet tar upp vilka typer av beslut som 
kommunfullmäktige ska få ta ställning till innan bolaget fattar beslut av principiell betydelse 
eller av större vikt. Här hanteras frågor som hanterar inriktning, start eller avveckling av 
verksamhetsområden, förvärv eller försäljning av egendom över 10 mkr samt avveckling av 
betydande verksamhet. Kommunfullmäktiges godkännande ska även inhämtas vid ändring 
av bolagsordning eller aktiekapital, fusion av företag, bildande eller förvärv av dotterbolag, 
avyttring av dotterbolagsaktier samt avyttring av verksamheter. 

Informations- och rapporteringsskyldighet enligt ägardirektivet innebär att 
kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som begärs.  

Enligt ägardirektivet ska bolaget hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det 
åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast eller i enlighet med riktlinjer från 
kommunen översända styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör, 
protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, årsredovisning, underlag 
till sammanställd redovisning för kommunen samt delårsrapport. Förutom detta ska bolaget 
varje år vid årsstämman rapportera statusen i bolaget och dess dotterbolag utifrån 
ekonomisk utveckling, konkurrensläget, prisnivåer, uppföljning av ägardirektiven, 
uppföljning av miljöarbetet samt övriga för ägaren väsentliga förhållanden.  

Vid upphandling ska gällande lagstiftning avseende offentlig upphandling tillämpas. 
Därutöver gäller att tillämpliga riktlinjer i Öckerö kommuns inköpspolicy ska följas av 
bolaget.  

 

                                                           
1 Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, SKR 



Kommentar: 

I underställningsplikten finns inte fördyring av projekt angiven som ärende av principiell 
betydelse eller av större vikt. Däremot ska kommunen vid årsstämman informeras om 
statusen i bolaget utifrån bl.a. ekonomisk utveckling. På årsstämmorna redovisas 
information enligt årsredovisningen. 

Genomgång av styrelseprotokollen visar att fördyringen har presenterats för bolagsstyrelsen. 
Vid mötet 2019-02-04 fattades beslut om att lägga informationen till handlingarna. Åtta 
månader senare, 2019-10-11, informeras styrelsen återigen om fördyringen. Informationen 
läggs även denna gång till handlingarna och bolagsstyrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en 
skriftlig rapport kring bl.a. händelser och beslut. Rapporten presenteras på styrelsemötet 
2019-11-19 och det beslutas om behov av granskning av revisorerna samt skärpta rutiner 
kring intern kontroll. 

På samtliga styrelsemöten närvarade representanter för kommunstyrelsen både i rollen som 
beslutande samt adjungerad. Styrelseprotokollen har diarieförts i kommunens diarium enligt 
följande:  

• Möte 2019-02-04 registrerades i KS diarium 2019-05-21 
• Möte 2019-10-11 och 2019-11-19 registrerades i KS diarium 2020-01-24 

Styrelseprotokollen har inkommit till Kommunstyrelsens diarium dock med viss fördröjning.  

I årsredovisningen för 2018 kan man under avsnittet Information om verksamheten läsa om 
underhållsprojekt och investeringar. Här omnämns arbetet på Rörö och Källö-Knippla men  
utan kommentar om fördyring. Under not 13 kan man dock se att Stadsnät Källö-Knippla och 
Rörö ligger på hög förbrukning på 21 respektive 12 mkr, dock finns inte budgeterad kostnad 
redovisad vilket gör att det inte går att identifiera att fördyring uppstått. Revisorerna har 
gjort bedömningen att ”bolagets verksamhet i övrigt (utöver rutiner för direktupphandling) 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt” de 
skriver även att de ”bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig”. 

I årsredovisningen för 2019 kan man under avsnittet Information om verksamheten läsa om 
underhållsprojekt och investeringar. Här kan man läsa att ”Projekten på nordöarna Rörö, 
Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördyrats jämfört med budget. Projekten har särskilt 
utretts av VD samt av biträden till de förtroendevalda revisorerna.” Under not 13 kan man se 
att Stadsnät Källö-Knippla och Rörö är avslutade dock redovisar nu även stadsnät Hyppeln 
höga belopp. Ingen budget finns angiven så det går inte att få en uppfattning om 
kostnadsnivå relativt förväntad kostnad. Revisorerna rapporterar att ”Vi har även genomfört 
en fördjupad lekmannarevisorgranskning som avsett granskning av ledning och styrning 
av affärsområdet Öckerö Nät. KPMG har genomfört uppdraget. Den sammanfattande 
slutsatsen är att styrelsen inte tillräckligt tillfredsställande har lett, styrt och följt upp 
affärsområdet Öckerö Nät under 2019”. 

Öckerö kommuns inköpspolicy ersattes 2014 av en Upphandlingspolicy för Öckerö kommun 
och dess bolag. Bolaget har följt policyn men vid tidpunkten för upphandling var efterfrågan 
på fibermarknaden mycket hög och inga anbud inkom. Avtalet med entreprenören har därför 
direktupphandlats vid varje nytt projekt. Fördjupad analys av detta har inte genomförts i 
denna analys. 

 

 

 



Arbetsordning för styrelserna i koncernen Öckerö fastigheter, år 2019 

Följande delar ur arbetsordningen har antagits av styrelsen i Öckerö Fastighets AB. I denna 
framgår styrelsens uppdrag, deras olika roller, riktlinjer för sammanträden och vad som ska 
hanteras under Ekonomisk rapportering. 

Enligt arbetsordningen ska styrelsen bl.a. utöva tillsyn över att VD fullgör sina åligganden, 
ordföranden ska se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs framför styrelsen 
och ordföranden ska kontinuerligt, även mellan sammanträdena, i erforderlig omfattning 
lämna ledamöterna upplysning rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och 
viktigare händelser.  

 

Ekonomisk rapportering ska ske vid styrelsesammanträde enligt riktlinjer. Utifrån 
rapporteringen ska styrelsen bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelseledamot som också är vald ledamot av annan nämnd inom Öckerö kommun äger rätt 
att till aktuell nämnd avrapportera tagna beslut, så länge inte informationen kan skada 
bolaget enligt aktiebolagslagens definition. 

Om fullmäktige utsett adjungerade personer äger dessa rätt till att erhålla kallelse med 
bilagor, styrelseprotokoll och övrigt material som ordinarie ledamöter erhåller. Adjungerade 
personer har samma tystnads- och lojalitetsplikt mot bolaget som ordinarie ledamöter. 

 

Kommentar: 

Bolagsstyrelsen har fått information kring uppstådd händelse och enligt protokollen lagt 
informationen till handlingarna. Dock går det ej att utläsa av protokollen hur styrelsen har 
bedömt att händelsen påverkar bolagets ekonomiska situation. 

Enligt arbetsordningen för styrelsen har de personer som också är vald ledamot av annan 
nämnd inom Öckerö kommun rätt att avrapportera tagna beslut till nämnden, i detta fall 
kommunstyrelsen. Detta har skett i KS under rubriken ”rapport från nämnderna”. 

 

Instruktion för verkställande direktören för koncernen Öckerö fastigheter 2020 

VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar som 
meddelas i instruktionen eller på annat sätt. Här står bl.a. att VD ska bedriva bolagets 
verksamhet i enlighet med lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och 
bolagsordningen.  

VD har att, med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och 
kontrollsystem, välja de arbetsuppgifter som VD anser förverkligar fastlagda mål mest 
kostnadseffektivt och utan onödigt risktagande. 

VD ska bl.a. tillhandahålla styrelsen relevant, aktuell och belysande information om bolagets 
verksamhet och utveckling, tillse att det finns ändamålsenliga system och rutiner för 
rapportering till styrelsen av bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. VD ska 
upprätta och presentera strategiska planer, budget och prognoser, ta fram 
investeringskalkyler eller annat underlag inför beslut samt tillse att nödvändiga 
styrdokument upprättas och efterlevs. 



VD ska fortlöpande övervaka kostnads- och intäktssituationen samt stimulera medarbetaren 
till erforderliga åtgärder med anledning härav. 

VD ska verka för att god intern kontroll präglar organisationen och driften av företagets 
verksamhet. 

Vad avser väsentliga åtgärder och beslut ska VD inhämta styrelsens godkännande för dessa. 
Exempel kan vara investeringar utanför beslutad budgetram, som inte är att anse som 
löpande underhåll och reparation och som överstiger 500 tkr. 

 

Kommentar: 

I VD instruktionen står inget om deltagande vid kommunstyrelsens sammanträden. VD har 
inte närvarat på dessa, vilket bolagspolicyn säger. Detta kan bero på att VD inte kallats till 
dessa möten. De adjungerade styrelseledamöterna har istället skött rapporteringen vilket 
beskrivs i bolagets årsredovisning och motiveras med att ”det underlättar informationen om 
bolaget till kommunstyrelsen, som representerar ägaren”.  

Som tidigare nämnts har avtalsformen ändrats för entreprenaden på nordöarna från 
fastprisavtal till entreprenad på löpande räkning för att kunna effektivisera hanteringen av 
projektet utifrån tidigare erfarenheter vid fiberutbyggnaden på Björkö. I efterhand kan det 
konstateras att avtalsformen bidrog till att kännedomen om fördyringen blev fördröjd. 
Entreprenörerna var många och rapporteringen fördröjdes i varje led. Bolagsstyrelsen 
informerades om avtalsändringen 2018-05-21. 

VD har upprättat prognoser som presenterats för styrelsen. Kalkyler har varit underlag för 
investeringsbeslut och återrapportering mot dessa har skett när prognosen visat avvikande 
utfall. Vid kostnadsavvikelse har åtgärder vidtagits i form av utbyte av underentreprenör i 
syfte att minska kostnaderna.  

Internkontrollplan har funnits i verksamheten. Dock ingick inte området projekt i den 
interna kontrollen vid tidpunkten för fördyringen. Under 2020 utökats internkontrollplanen 
med ett avsnitt om projekt för att förbättra den interna kontrollen i detta avseende enligt 
rekommendation utifrån revisorernas granskning. 

VD har presenterat de avvikande kostnaderna för investeringsprojekten och informationen 
har lagts till handlingarna. VD har även sammanställt en rapport ”Utredning av byggnation 
av stadsnät på nordöarna” på uppdrag av bolagsstyrelsen. 

 

Delegation och attestinstruktion 2020-06-15 

Enligt delegation och attestinstruktion svarar Stadsnätschef och VD för all attesträtt i 
samband med projekt. Attestens innebörd innebär kontroll av leverantörsfakturor utifrån 
bl.a. pris- och kvantitetsattest samt slutattest 1 och 2. Det är beställaren/fakturareferensen 
som ansvarar för pris- och kvantitetsattesten. Slutattestant 1 godkänner fakturan för 
utbetalning om den är inom angiven beloppsgräns. Om beloppsgränsen överskrids krävs 
slutattest 2. VD har attesträtt upp till 500 tkr och ordförande attesterar fakturor överstigande 
detta belopp.  

I bilaga 2, avtal, i delegation och attestinstruktion, framgår bl.a. vem som har rätt att teckna 
nya och förlänga befintliga avtal. 

 



Kommentar: 

Bolaget har elektronisk kontroll av att attesterna görs enligt delegation och 
attestinstruktionen.  

VD tillsammans med Stadsnätschef har gjort pris- och kvantitetsattesten enligt ovan. 
Stickprov samt kontrollmätningar har genomförts för att säkerställa riktigheten i 
faktureringen och avstämningsmöten med leverantören har ägt rum. 

I avtalstypen entreprenad på löpande räkning finns inget maxbelopp angivet för 
entreprenaden. Det går därmed inte att säga att avtalet har tecknats inom projektets 
budgeterade ram. Vem som har rätt att teckna denna typ av avtal är inte helt tydligt enligt 
bilaga 2.  

 

Investeringspolicy 2020-06-15 (uppdaterad efter händelsen) 

Investeringspolicyn redovisar riktlinjer för investeringshandläggningen inom bolagen.  

Bolagens investeringsbudget godkänns genom beslut i respektive bolagsstyrelse och projekt 
över 1 mkr ska specificeras och särskilt beslutas i styrelsen. 

Projekt som tilldelas separat budget enligt budgetbeslutet ska löpande avrapporteras till 
styrelsen. Vid avrapportering ska status inklusive prognos av totala kostnader inklusive 
tillkommande arbeten rapporteras och motiveras. 

Tilläggsbudget - Vid avvikelser skall beslut hanteras i enlighet med för tiden gällande 
internkontrollplan.  

 

Kommentar: 

I styrelseprotokollen framgår att styrelsen fattat beslut om investeringsbudget för nordöarna 
enligt särskild kalkyl samt att det finns en rubrik på sammanträdet som heter 
”projektrapport”. Ingen tilläggsbudget har beslutats om efter fördyringen identifierats. 
Investeringspolicyn har dock utökats med denna åtgärd först i den uppdaterade versionen för 
2020. 

 

Internkontrollplan 2018-06-04 samt 2020-04-27 

Internkontrollplan är ett verktyg för att säkerställa att bolaget lever upp till krav och mål från 
ägaren i ägardirektivet och sådana som bolagets styrelse antagit, t.ex. i samband med 
fastställande av den årliga budgeten. Målen kan avse både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förväntningar. Grunden i intern kontroll är en upprättad 
riskbedömning där sannolikhet och konsekvens för risker identifieras. Baserat på 
riskbedömning genomförs kontrollåtgärder för risker där riskvärdet bedöms högt.  

I bilagan daterad 2018-06-04 har risker inom områdena personal, ekonomi, löner, 
policydokument, uthyrning och inköp listats och värderats. Processen resultatuppföljning 
kan kopplas till ägardirektivet där risken är att ekonomiska ramar och mål inte följs. Det 
kontrollmoment som är angivet är resultat, prognos och budgetuppföljning ska genomföras i 
delårsrapport och årsredovisning. I övrigt är de flesta processer och risker av mer 
verksamhetsspecifik karaktär. 



I bilagan daterad 2020-04-27 har utökats med risker inom ytterligare två områden, projekt 
och kärnprocesser. Riskerna inom området projekt handlar om finansiella risker, risk för 
verkställande innan styrelsebeslut samt risk för informations-/kunskapsbrist hos ägaren. 
Flera av dessa risker kommer följas upp löpande.    

 

Kommentar: 

Ett av syftena med internkontrollplanen är att säkerställa att bolaget lever upp till krav och 
mål från ägaren i ägardirektivet. Den ekonomiska delen för den löpande verksamheten är 
säkerställd men internkontrollplanen tar inte upp den löpande informationsskyldigheten till 
kommunstyrelsen. 

Internkontrollplanen som är daterad 2018-06-04 hanterar inte projekt som ett område. Dock 
har bolaget kompletterat med denna del i den uppdaterade internkontrollplanen daterad 
2020-04-27. Här regleras nu hur rapportering ska ske vid avvikelser, rapportering både till 
styrelse samt till kommunstyrelse. Detta är en förbättring som även föreslagits av 
revisorerna. 

 

4. Slutsats 
 

Information och uppsikt mellan bolaget och kommunstyrelsen 

Ägaren, Öckerö kommun, har fattat beslut om ett antal styrdokument som bolaget har att 
följa. Dessa är beslutade 2011 och 2013. Därtill har bolagsstyrelsen även beslutat om ett antal 
interna styrdokument vilka ses över årligen. Dessa dokument syftar till att säkerställa att rätt 
information ska nå rätt mottagare i rätt tid och beslut fattas av rätt instans. 

I de ägarbeslutade styrdokumenten visar analysen att det hänvisas till 
rapporteringsprocesser som inte längre är aktuella. Enligt bolagspolicyn ska 
Kommundirektör och/eller VD ge fortlöpande information om bolaget under stående rubrik 
”rapport från bolagen”. Denna rubrik används inte längre utan rapportering sker istället via 
adjungerade styrelseledamöter vilka representeras av Kommunstyrelsens ordförande samt 
oppositionsråd. Det innebär en stor risk att informations- och rapporteringsskyldigheten 
faller mellan stolarna och uteblir när styrdokumenten inte uppdateras med nya arbetssätt. 
Bolagets egna styrdokument ses över årligen och där är informationsflödet mer fullständigt.  

Analysen visar därmed att de ägarbeslutade styrdokumenten behöver uppdateras och 
bolagsstyrelsen bör därefter säkerställa att de interna styrdokumenten är sammanlänkade 
och bidrar till att det finns en röd tråd i rapporteringen från bolaget till ägaren. Hur flödet av 
information går från bolaget till kommunstyrelsen är viktigt utifrån att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska kunna anses vara uppfylld. 

 

Bolagets interna kontroll 

Arbetet med internkontrollplanen har stärkts i bolaget. De har följt revisorernas 
rekommendation om att stärka den interna kontrollen avseende projekten för att minska 
risken för avvikelser av det slag som rapporten handlar om. Dock kan kopplingen till ägarens 
styrdokument stärkas. 

 



Bolagets delegation och attestinstruktion 

Den delen i delegation och attestinstruktionen som avser avtal bör förtydligas med vilka typer 
av avtal som delegationen avser. Fördyringen som uppstod är till viss del ett resultat av 
avtalsformen entreprenad på löpande räkning. Denna avtalsform kan inte förutspås rymmas 
inom beslutad investeringsbudget eftersom entreprenören inte har förbundit sig till ett fast 
pris, detta innebär stor risk för bolaget.  
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Ekonomisk uppföljning per december 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per december. Uppföljningen 
avser drift- och investeringsverksamhet samt redovisning av mål, mått och kvalitet. 
 
Drift 
Utfallet efter december månad visar ett resultat på 3 460 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Utfallet efter december månad visar en positiv avvikelse på 27 037 tkr jämfört med budget. 
 
Reservering av påbörjade investeringar 
Bifogar underlag av de investeringsprojekt som kommer begäras reserverade till 2021 för att 
slutföras. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommundirektör 
 
Bilagor: 
Reservering av påbörjade investeringar 
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1 ORGANISATION 
Ordförande: Jan Utbult (KD) 
Kommundirektör: Gull-Britt Eide t.o.m. 2020-03-31 och Anna Dannjé Brocker fr.o.m. 2020-04-01 
Antal årsarbetare: 203,7 

2 UPPGIFT 

2.1 Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisationen har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya 
arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen: 

2.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 
kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 
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RESULTATMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga, andel (%) 85 85 81 78 

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%) 94 90 100 91 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 86 100 85 91 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet? 45%  45% 45% 

Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i 
kommunen 84%  84% 84% 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 9,7%  8,2% 8,4% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 81  80  

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 
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RESULTATMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i 
kommunen 74%  74% 69% 

Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? 20% 26% 20% 20% 

Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är 
bra? 75%  64% 64% 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 44  44  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%)  31 32 28 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i   74% 74% 

Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i 
kommunen 44%  44% 65% 

Beläggning, antal kvm 13 126 13 000 13 249 24 000 

Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)   280 244 

Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)   33 29 

Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i 
kommunen? 81% 81% 81% 73% 

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 77% 75% 72% 75% 

Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt 
plockanalys 71%  70% 74,4% 

Andel (%) försålt av inköpt vatten 66% 72% 72% 65% 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel (%)   55,3 52,4 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 9 997 11 950  10 399 

FRITID & KULTUR 

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete 
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RESULTATMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har 
inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens 
verksamhet? 

60% 53% 52% 51% 

Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade 
under året  89% 86% 87,3% 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index) 93 91 90 91 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv   5,4 6 

Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5)    4,4 

Kommentar 
Enkät ej genomförd 2019. Undersöker nya former. 

Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 246 240 238 239 

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 

RESULTATMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  84 79 82 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 35 29 13 32 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två 
största företagen 2 665 mkr  2 581 mkr 2 389 mkr 

Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 
miljoner kronor 5,4%  4,85%  

Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)   9 400 15 500 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar   35 000 35 000 
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3 KVALITETSREDOVISNING 
Verksamhetsområde styr och stöd 

År 2020 blev ett mycket annorlunda år som till stora delar präglades av pandemin och dess följder. 
Pandemin har för samtliga verksamheter i kommunen påverkat det löpande arbetet i flera avseenden 
bl.a. såsom ökade sjukskrivningar och en högre grad av distansarbete där det varit möjligt. Detta har 
inneburit att ett flertal av 2020 års planerade aktiviteter har ställts om. Mot bakgrund av detta bedöms 
förändringstakten ha varit mycket positiv. Verksamheternas ökade behov av distansarbete har 
inneburit att nya digitala rutiner och arbetssätt har tagit form. Ett flertal av verksamhetsområdets 
planerade aktiviteter kunde, efter viss omställning, genomföras på distans. Strävan är att ständigt 
utveckla arbetssätt och verktyg för att ge en så smart och effektiv service som möjligt till samtliga 
brukare och intressenter. 

Under året formulerades och antogs en IT- och digitaliseringspolicy. I grova drag innebär policyn att 
enheten tar ägandeskap i alla IT-frågor. 2020 startade arbetet med den nya e-tjänstportalen. E-
tjänster finns nu för både personal och invånare. Det innebär en påtagligt förbättrad service för alla 
och går i linje med digitaliseringens idé om service 365 dagar om året 24-7. 

Kommunservice arbetar numera enligt ”en väg in”-modellen. Målsättningen är att det ska upplevas 
enkelt att komma i kontakt med kommunen, och att man får sina ärenden hanterade. Sett till nyckeltal 
lyckas vi väl. 

Verksamhetsdelen Kommunikation har på grund av pandemin också tvingats ställa om då det ställts 
höga krav på korrekt och snabb information i fler och nya kanaler. Även Kommunservice har haft ett 
högre tryck i år då de i hög grad ingår i kommunikationsarbetet genom en väg in, men även genom 
aktiviteter på sociala medier. 

I februari månad inleddes arbetet med införandet av en ny budgetprocess i Öckerö kommun. Detta 
skedde genom de sk. strategidagarna där politiken och tjänstemännen träffades för dialog och 
kommunikation inför budget 2021. Den nya budgetprocessen tar avstamp från ett mer övergripande 
perspektiv där såväl hållbarhet som långsiktighet skall utgöra grund för den kommunala 
verksamhetsutövningen. Parallellt med införandet av ny budgetmodell har också arbetet med att 
processa, stärka och utveckla den interna kontrollen påbörjats. 

Under året har ett gediget arbete genomförts avseende revidering av viktiga styrdokument – t.ex. 
ägardirektiven, bolagsordningarna och kommunfullmäktiges arbetsordning. Genom införandet av 
mötesapplikationen "Netpublicator" har också de förtroendevaldas arbete förenklats betydligt. Därtill 
lansering av en e-tjänst för medborgarförslag samt inlett utformningen av ett mer processorienterat 
arbetssätt. Den pågående pandemin har inneburit att enheterna har ställt om de fysiska 
mötesplatserna/sammanträdena till digitaliserade sammanträden för samtliga nämnder. 

  

Verksamhetsområde fritid och kultur 

2020 har präglats av anpassningar utifrån Covid-19. Vissa publika evenemang har ställts in, ex. 
Konstvågen och En kväll att minnas – niornas avslutningsfest. 

Biblioteket som fysisk plats har anpassats till att inte vara en mötesplats eller studieplats just nu. Målet 
har varit att ställa om och tänka nytt. Ex. har författarbesök genomförts delvis digitalt, film har skapats 
för utställning, take away utanför biblioteket och utökad boken kommer-verksamhet. En hel del av 
fritidsgårdens verksamhet har genomförts utomhus bland annat i skateparken och i fritidsgårdens 
trädgård. Vi har i slutet av året även öppnat en digital fritidsgård, Discord samt livesänt verksamhet på 
FB och Instagram. 

En styrka är flexibiliteten och kreativiteten hos personal att ställa om och göra anpassningar av både 
lokaler och verksamhet. 2020 har varit ett år med snabba beslut, omställningar och frustration. Men 
också på många sätt ett lärorikt och utvecklande år. 

Bibliotekets grunduppdrag, med mediebestånd och kulturevenemang, levereras med god kvalitet. 
Biblioteket har ett aktuellt bestånd och möter behovet av litteratur samt erbjuder tjänster som 
tillgängliggör utbudet för olika grupper. Barn och unga ges möjlighet att uppleva och ta del av olika 
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kulturella yttringar. 

Bedömningen är att fritidsgården har levererat på grunduppdraget, om än under vissa perioder på ett 
anpassat sätt. Under sommaren erbjöds sommaraktiviteter i samarbete med föreningssamordnare. 
Dessa aktiviteter var både uppskattade och välbesökta. 

Trots förutsättningarna med Corona är det glädjande att fritidsgården under 2020 har haft fler 
besökare än föregående år och att tryggheten hos besökare ökat. Under året har det högsta antalet 
ansökningar sen ungdomspeng startade inkommit, men tyvärr har dock många beviljade projekt och 
verksamheter inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin. 

Det drogförebyggande arbetet, med en arbetsmodell som bygger på genomförande av  
drogvaneundersökning, analys av material och sedan kommunikation och dialog på föräldramöten 
utifrån resultatet, har påverkats av pandemin i hög grad. Föräldramöten har inte kunnat hållas men 
istället har filmer spelats in som kommunicerats med föräldrar. Detta har inneburit en hel del 
förberedelsearbete, men resultatet har blivit bra och spridningen god. Öckerös drogförebyggande 
arbete köps in av andra kommuner. Senast har Mölndal valt att köpa tjänsten av Öckerö kommun. 

Folkhälsoarbetet har också i hög grad påverkats av pandemin. Föreläsningar har ställts in eller sänts 
digitalt. Arbetet med Senior Sport School har inte kunnat genomföras. Steg framåt har tagits i 
kommunens jämställdhetsarbete, genom styrdokument och utbildning. Puls, som är en satsning för att 
både minska övervikt hos unga, men också minska psykisk ohälsa, har genomförts med gott resultat. 
Utifrån rådande förutsättningar har folkhälsoarbetet levererats utifrån satt planering. 

  

Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsverksamheten har under 2020 haft en väldigt god driftsäkerhet, trots pandemin, 
och levererat på uppdraget och växlat upp på flera fronter samtidigt som verksamheten genomgått ett 
flertal förändringar. 

Heltidsresan har haft en stor påverkan på Kost- och lokalvårdsenheten, både positiva och negativa 
effekter främst på bemanning. Investeringar i både köksutrustning och maskinell städutrustning har 
haft goda effekter på både arbetsmiljö och kvalitet på leveransen. Ett orosmoln har varit 
beredskapsköket på Solhöjden som inte uppfyller varken miljökrav eller arbetsmiljökrav. 

En av de större förändringarna som genomfördes under 2020 var sammanslagningen av Gatuenheten 
och Natur, Anläggning och Park (NAP), vilket fått det nya namnet Trafik- och fritidsenheten. Syftet 
med sammanslagningen var att möjliggöra en mer hållbar drift- och underhållsentreprenad där 
resurseffektiviteten ökar genom synergieffekter. För att ytterligare tydliggöra och öka synergieffekter 
inom området trafik gjordes det en översyn av samhällsbyggnads ansvar inom området för att samla 
närbesläktade ansvarsområden under samma enhet. Från och med 2021 kommer Trafik- och 
fritidsenheten även inneha ansvaret för Kollektivtrafiksfrågorna, handläggningen av 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst, handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och 
handläggningen för hyrda parkeringsplatser på kommunal kvartersmark. Förväntningen är att 
förändringen på sikt kommer att leda till betydlig effektivare organisation vad gäller drift och 
underhållsfrågorna men också vad gäller utvecklingen av infrastrukturen och föreningslivet i 
kommunen. 

En av de större frågorna för kommunen är bostadsförsörjningen. Under 2020 togs ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram fram och satsningarna på frågan har varit tydliga. Planenheten har växlat 
upp resurserna både inom plan och GIS, vilket kommer att leda till högre aktivitet i kommunens 
utveckling av bostäder. Det strategiska miljöarbetet hade god fart under första halvåret där Agenda 
2030 hade god framdrift, Grönstrukturplanen togs fram och flera restaureringar av våtmarker 
genomfördes. Tyvärr blev det ett avbrott i detta goda arbete då det uppstod en vakans på den 
miljöstrategiska tjänsten så resterande del av 2020 saknades det möjligheter att driva projekt och 
strategiskt arbete inom området. 

Utsorteringen av hushållsavfall är fortsatt hög (44%) och bland de bästa inom regionen, vilket är 
glädjande och resultatet av ett strategiskt arbete. Ny enhetschef ska rekryteras under 2021. 

VA-enheten har arbetat med att säkra infrastrukturen genom goda underhålls- och 
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investeringsåtgärder. En av kommunens största projekt, utbyggnaden av Pinans reningsverk, har varit 
ett fokusområde där förstudien färdigställdes under året. Utbyggnaden är en förutsättning för att 
kommunen ska nå målen i bostadsförsörjningsprogrammet och kunna säkra välfärden på lång sikt. 

En stor fråga som påverkat medborgarna har varit inom kollektivtrafikområdet, där har både nya 
regler kring färdtjänst, nya förbindelsepunkter och en pålitlig färja varit grunden till ett fungerande 
transportnät. Inte minst när det kommer till pandemin och initiativ till säkra transportvägar för barn 
och äldre. Ett lysande exempel är utökning av morgonturen som Båttrafiken initierade. 

På det stora hela har mycket fokus legat kring krisplanering och hantering av frågor som genererats av 
pandemin. Inte minst när det handlat om personalen. Rutiner, bemanning, skyddsutrustning, 
hemarbete mm har tagit på krafterna som annars hade lagts på utvecklingen av det interna arbetet och 
samarbetet mellan enheterna. 

En fråga som berör kommunens utveckling är arbetet med mark- och exploatering där det under 2020 
identifierats och diskuterats kring resursbehov. Arbetet med att säkra denna viktiga del av 
samhällsbyggnadsverksamheten kommer att fortgå under 2021. 

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 
Kommentar 

Heltidsresan är en satsning med stor betydelse för målet. Inom socialförvaltningen har ett arbete 
påbörjats med att införa heltidsresan och pilotprojekt inom två verksamheter har genomförts. Men när 
arbetet ska växlas upp och implementeras i hela förvaltningen blir det tydligt att det saknas en 
kommunövergripande styrning i form av riktlinjer att arbeta utifrån. Att införa heltidsresan handlar 
inte bara om att all personal ska erbjudas en heltidsanställning, utan det handlar också om planering 
av verksamheten på ett annat sätt, där hållbara scheman är en viktig del i arbetet. 

För 2020 är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 91 %, vilket är en liten ökning från föregående 
år där siffran var 89,8%. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 
Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med föregående år. Detta 
främst beroende på rådande situation med pandemin. 
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Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. 

Under året har en utökad medarbetarundersökning genomförts, med generellt sett ett gott resultat för 
kommunens verksamheter. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 
Kommentar 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända, ex. böcker på andra språk 
och lästräningsböcker, datorer och digital hjälp samt möjlighet till personlig service. Navet, med 
bibliotek, utställningshall och familjecentral, är den mötesplats för alla åldrar. Tyvärr har det inte varit 
så under 2020 på grund av pandemin. Dialog och arbetssätt finns med etablering- och 
arbetsmarknadsenheten kring stöd för nyanlända. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 
Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på Gatuenheten. Potthålsrutiner finns och beläggningsprogram finns upprättat. 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019 
och två dialogmöten har genomförts under 2020. Intern plattform finns där berörda politiker kan gå 
in och se de genomförda, planerade och kommande projekten. 

Trafikverket följer ett antal indikatorer. I hjälmanvändning ligger Öckerö på 37% jämfört med 50% för 
Sverige och 62% för Västsverige. 

Fritidsgården på Öckerö har garageverksamhet där ett syfte är ökad trafiksäkerhet. Tillsammans med 
ungdomarna mekar man med cyklar och mopeder och gör de trafiksäkra. Men ökar också kunskapen 
om trafiksäkerhet. 

Måttet som anger om invånarna är nöjda med trafiksäkerheten på gatan där man bor ligger på samma 
nivå som tidigare år. Bedömningen är att det sker ett löpande underhåll och verkställande av 
trafiksäkerhetsplanen. Detta bidrar till att trafiksäkerheten har goda fysiska förutsättningar att 
förbättras, men att det finns vanor och attityder, ex. hjälmanvändning, där det behövs förflyttning. 
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Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

 
Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
För området som FÖP Björkö inrymmer har kommunen stor möjlighet att påverka både 
upplåtelseform och utbud. Uppdrag finns från politiken att återuppta arbetet under 2021. 

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och klartecken inväntas för att 
lyfta planen för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är ej påbörjat. 

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

 
Kommentar 

Under 2020 har kommunens näringslivsstrategiska program antagits och det bedöms stärka 
kommunens strategiska arbete med näringslivsfrågor. De två tillväxtområdena besöksindustrin och 
maritim- och marin utveckling är viktiga för utveckling. Arbetet förväntas ge gott utfall under de 
kommande åren mot de angivna målen. 

Genom kompetensförsörjningen bidrar kommunen och företagsföreningen till att stärka den plattform 
som är grunden för tillväxt hos små och medelstora företag. Trots utmaningarna som kom med Covid-
19 har kommunens arbete med stöd till företagen fortsatt men till viss del med annan inriktning. 

Det finns även skillnader i omfattning av hur företagen drabbats av Covid-19. Kommunens stöd 
omfattar naturligt mycket kommunikation och information kring de stödåtgärder som tagits fram 
nationellt och i förekommande fall regionalt. Även ett kommunalt 12 punkts program togs fram 
skyndsamt av kommunen och politiken. 

Utfallet av Insiktsmätningen var positiv med ett högt betyg för företagsklimatet, Öckerö bibehåller sin 
position i jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och nationellt. I jämförelse med 
föregående års utfall noterades en relativt liten minskning (0,03). Även i Svensk Näringslivs mätning 
av företagsklimatet bibehåller Öckerö en hög position men även här en mindre reducering. 
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Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

 
Kommentar 

Året har inneburit stora utmaningar med varsel för segment inom näringslivet medan andra starkt 
ökat. Hos våra större företag har tillväxten och ökningen av antal anställda varit god. 

Genom kommunens och BNE:s många arbetsgrupper pågår ett brett näringslivsarbete som skall bidra 
till företagens organiska tillväxt. Samverkan i det regionala perspektivet och närheten till både BRG 
och Göteborg & Co bedömer vi har stark påverkan i positiv riktning. 
Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program ser vi som ett viktigt instrument för 
det fortsatta arbetet, där det långsiktiga målet är 900 nya jobb. Samsynen i likvärda satsningar och 
mål skapar möjligheter att genomföra förflyttningen framåt. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 

 
Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av 
rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Så snart läget tillåter kommer utbildningarna att 
återupptas. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här 
har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi. 

En uttalad organisationskultur och värdegrund bidrar till att människor söker sig till kommunen som 
arbetsgivare. Arbetet med värdegrunden har tillfälligt pausats och kommer återupptas när ny 
kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en chefsprofil kommer att påbörjas så snart en 
gemensam värdegrund är på plats. 

Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Kontinuerligt arbete 
med webbplatsen. Sedan januari har den utökats med e-tjänster vilket innebär en större möjlighet till 
självservice dygnet runt, alla dagar. Under perioden har ett stort arbete utförts då en plattform skapats 
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för Covid-19 information. Vissa justeringar har även gjorts rörande funktionalitet och sökbarhet. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av bland annat 
pandemin har vissa delar i arbetet satts på paus, men kommer att återupptas när situationen tillåter. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

 
Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. Under året har även bidrag erhållits för att utöka grönstrukturplanen att omfatta även 
Nordöarna och Hälsö. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

Satsningar inom kretslopp har genomförts under året. Matavfallskampanjen "Gör det inte svårare" och 
"Sopsamlarmonster", som vänder sig till förskolor. 

Regeringen har beslutat om ett förtydligat producentansvar för insamling av förpackningar och 
returpapper från fastigheter. Ansvaret ligger på producenter, men kommunens uppgift är att 
informera. 

I augusti genomfördes en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med deltagande från 
flera av kommunens verksamheter. 

Huvudmaskin på Burö i kombination med SCR (Avgasrening med UREA) är bäst i klassen 
miljömässigt. 

Trafikmätningar görs på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till kommunen. 
Utifrån analysen görs en bedömning på åtgärder. En bullerkartläggningen och framtagande av 
åtgärdsplan kräver personella resurser som i dagsläget inte finns, varvid den planerade uppstarten 
ihop med Miljöenheten har fått skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Kommunen behöver utveckla kompetens för att upphandla och utvärdera anbud 
avseende klimatsmarta hus. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling 
till minskad miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 
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Kommentar 

Det goda resultatet från årets brukarundersökning visar att de insatser som gjorts, kopplat till kosten, 
har haft god effekt. Det framtida arbetet kommer därför att handla om att bibehålla arbetet kring 
satsningarna med fortsatt fokus på att utveckla arbetssätten. 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

 
Kommentar 

Vid tidtabellsskiftet i december 2019 gjordes vissa ändringar för turlistan 296 Burö-färjan. Det har 
inneburit en förbättring och mindre stress för passagerarna. Ny bussaktör tillträder vid trafikstart 
december 2020. Där ska samtrafik starta mellan bussen till Nordöarna och linje 296. 

Inga fler bryggor eller tider har lagts till men i förstudien för trafikupphandling 2023 diskuteras Lilla 
Varholmen som en angöringspunkt. 

I november startade den nya zonindelningen där Öckerö tillhör Göteborg. Det innebär att det är 
samma taxa att resa inom Göteborg och Öckerö. 

Pandemin har under året haft stor påverkan på kollektivt resande. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 
Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
genomfördes 2020, med generellt sett ett gott resultat för kommunen. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett nytt samverkansavtal är nu framtaget tillsammans med de fackliga organisationerna. 
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Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaner som ska genomföras 

 
Kommentar 

I Juni 2019 antogs en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt var delar av den 
planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte upplåtelseformen 
regleras, men en bedömning är att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och marken är i 
kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Plan- bygg- och miljöenheten kan inte längre påverka vad 
som byggs men då området fortfarande inte är exploaterat kvarstår möjligheten för kommunen. 
Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter. 

Enheten är utöver arbete med detaljplaner även involverade i utredningen av trygghetsboende på 
Näståsområdet. Med det är bedömningen att samhällsbyggnads del av målet är på god väg att uppnås. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

 
Kommentar 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Barn- och ungdomsgruppen är ett 
forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och ungdomsfrågor. Ett av målen är att 
undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med ett 
tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

Verksamheterna har i hög grad påverkats av Covid-19. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 
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Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. 

Bibliotek och kultur har stärkt närvaron på webb och social medier. Situationen med Corona har också 
bidragit till att utveckla det digitala arbetet, ex. genomfördes ett författarbesök digitalt, med många 
tittare. 

Under våren och sommaren renoverades fastigheten Navet utvändigt. Nya skyltar med Navet-loggan 
sattes upp. Ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna och evenemangen i Navet 
är uppstartat, men är satt på vänt pga. pandemin. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral 
och samlingsrum, ska vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola kommer en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök som kan 
användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Fritidsgården har sett över och förbättrat hemsida och använder frekvent sociala medier för att 
informera om kommande verksamhet och event. Med Corona har verksamheten skyndsamt fått ställa 
om till digital verksamhet, där man startat upp en digital fritidsgård och livesändning på FB och 
Instagram. Dock saknas en digital kommunikationsväg till ungdomar i kommunen. 

Sammanfattningsvis har året inneburit fler besökare till fritidsgården, trots pandemin. Men tack vare 
pandemin har mer utomhusverksamhet genomförts, vilket påverkat besöksantalet positivt. 
Marknadsföringen har stärkts, bland annat genom att man varit tvungen att vara mer digital. 
Biblioteket och utställningshallen har under stora delar av året inte kunna vara en mötesplats eller 
studieplats och året med pandemin har påverkat verksamheten mycket. Dock har digitala satsningar 
inneburit ett bättre tillgängliggörande av ex. utställningar och evenemang. 

På grund av av coronapandemin har antal sammankomster och deltagare i föreningsverksamheten 
minskat under året. Samtliga planerade cuper och läger av främst ÖIF och SSK påverkar utfallet 
negativt. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad - Öfab har pågående produktion. 

Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan. 

  



 2021-02-09 

17 

5 EKONOMISK KOMMENTAR 
5.1 Kommunstyrelsen totalt 

Utfall efter december visar ett resultat på 3 460 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Central buffert som inte nyttjats. 
 Vakanta tjänster under stor del av året. 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 3 833 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Förbättring inom samhällsbyggnadsverksamheterna sedan senaste prognosen med 2 776 tkr 
vilket förklaras närmare nedan. 

 Central buffert som inte nyttjats. 
 Inställda aktiviteter inom besöks- och näringsliv pga. Covid -19. 

5.2 Kommunstyrelsens enheter: (kommundirektör, politisk organisation samt besöks- och 
näringsliv) 

Utfall efter december visar ett resultat på 3 368 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Central buffert som inte nyttjats. 
 Politikens budget för oförutsedda händelser har ej nyttjats fullt ut. 
 Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, till Samsyn 

barn- och ungdom samt Samordningsförbundet som inte har nyttjats fullt ut under året och 
ger överskott på ca 500 tkr. 

 Tillfälliga vakanta tjänster på 50% inom fritid och kultur samt kvalitetsutveckling under större 
delen av 2020. 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 1 145 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Central buffert som inte nyttjats. 
 Besöks- och näringsliv lämnar överskott. Starkt påverkat av Covid 19 som medfört ett brett 

antal inställda aktiviteter och satsningar som speglar resultatet, samt frånvaro av personal har 
påverkat. 

5.3 Styr o stöd (ekonomienheten, personalenheten, kansli och juridik, digitalisering och 
kommunikation) 

Utfall efter december visar ett resultat på 617 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Tillfälligt vakanta tjänster under delar av året. 
 Personalärende har genererat utköp. 

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med -64 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Personalärende har genererat utköp. 
 Lägre konsultkostnad än prognostiserat. 

5.4 Fritid och kultur 

Utfall efter december visar ett resultat på 908 tkr jämfört med budget. Det positiva resultatet jämfört 
mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef.  
 Högre överskott avseende personal på fritidsgården pga. att vikarie inte satts in för 

långtidsfrånvaro. Behovet har inte varit så stort pga. pandemin. 
 Extra kostnader Navet i form av teknik för digitala möten och sändningar. 
 Högre kostnader för e-böcker och licenser. 
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Utfallet innebär ingen förändring mot föregående prognos. 

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Samhällsbyggnadsverksamheten består både av skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad 
verksamhet. Utfall för Samhällsbyggnadsverksamheten totalt sett efter december visar ett resultat på -
1 437 tkr jämfört med budget. 

5.5  Skattefinansierad: 

Utfall efter december visar ett resultat på -2 599 tkr jämfört med budget. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt går med överskott 453 tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att 
färdtjänsten har färre resande pga Covid-19. 

 Plan-, bygg- och miljöenheten går med överskott  539 tkr jämfört med budget, vilket främst 
beror på att bygglovsverksamheten haft ett kraftigt ökat antal bygglovsärenden 2020 jämfört 
med 2019 samt att det inom det miljöstrategiska arbetet funnits en vakant tjänst under 6 
månader. 

 Gatuenheten (inkl anläggning) går med underskott -1 414 tkr jämfört med budget, vilket 
främst beror på att enheten under året belastas med en del oförutsedda obudgeterade 
kostnader, sammanslagning av två budgetar (Gatuenheten/Anläggning), ökade elkostnader 
och kraftigt minskade intäkter på anläggningssidan pga. Covid -19. 

 Båttrafiken skatt går med överskott 327 tkr på grund av ett högre driftsbidrag än budgeterat. 
 VA skatt går med underskott -170 tkr på grund av föreläggande från Länsstyrelsen om utsläpp 

av processvatten som genererat utredningskostnader. 
 Lokalvård- och kostenheten går med överskott 69 tkr på grund av att situationen med Covid -

19 genererat mer minskade kostnader än det genererat ökade kostnader. 
 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2 730 tkr. 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 1 784 tkr. Förändringen förklaras av: 

 att det inom SB centralt uppstått lägre utgifter inom färdtjänsten med 520 tkr och att 
kostnader för Vindkraftverket fördelats ut på de verksamheter som nyttjat elproduktionen.  

 att det inom bygglovsverksamheten blev överskott, där det efter slutfakturering genererat 
330 tkr till resultatet. Det tillsammans med tre stora bygglov som PBM inte hade kännedom 
om i oktober som tillsammans genererat ca 300 tkr. 

 Båttrafiken skatt går med överskott 327 tkr på grund av ett högre driftsbidrag än budgeterat. 

5.6 Avgiftsfinansierad: 

Utfall efter december visar ett resultat på 1 162 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Båttrafiken har bland annat lägre kostnader för drivmedel och har fått högre ersättning från 
Västtrafik, tot 1 165 tkr. 

VA-enheten 

Utfall efter december visar på ett nollresultat. VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" vilket 
innebär att årets underskott på -818 tkr redovisas under övriga intäkter som ett underuttag. VA-
enheten har, 2020-12-31, ett återstående överuttag på 2 038 tkr. 

Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på -1 893 tkr. Avvikelsen jämfört med budget, 
-818 tkr, beror framförallt på nedanstående: 

 Lägre personalkostnader. 
 Högre anslutningsavgifter. 
 Ökade kostnader för kemikalier. 
 Osäkra fordringar/kundförluster. 
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Kretsloppsenheten 

Utfall efter december månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för "den kommunala 
renhållningsskyldigheten". Inom uppdragsverksamheten visar utfallet efter december månad ett 
resultat på -2 442 tkr jämfört med budget. 

Utfallet för Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet". Det innebär att denna verksamhet lämnar ett utfall som är noll. Eventuellt 
överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot 
föregående års överskott om sådant finns. 

 Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på - 65 tkr för "Den kommunala 
renhållningsskyldigheten" Underskottet förklaras med högre kostnader för personal, högre 
kostnader för träavfall samt lägre intäkter än beräknat på bl. a skrot. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget för uppdragsverksamheten beror framförallt på 
nedanstående: 

 Total kostnad för saneringen av Kärrsvik - 2 730 tkr. Dessa kostnader justeras i årsbokslut mot 
tidigare års överuttag (eget kapital). 

 Exkluderat kostnader för saneringen gör verksamheten ett överskott på 266 tkr. Detta 
beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. 

Båttrafiken 

Utfall efter december månad visar ett resultat på 1 165 tkr jämfört med budget 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående: 

 Högre ersättning från Västtrafik än budgeterat 400 tkr. 
 Ograverad ofördelad budget 300 tkr. 
 Betydligt lägre bränsleförbrukning än budgeterat 400 tkr. 

  

Resultaträkning 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Intäkter      

Taxor och avgifter -74 247 -69 484 4 763 -73 024 -71 399 

Övriga intäkter -37 704 -35 158 2 546 -65 810 -69 268 

Summa intäkter -111 951 -104 642 7 309 -138 834 -140 667 

Kostnader      

Personalkostnader 121 316 123 384 2 068 145 031 148 712 

Entrepr o köp av vht 14 026 12 742 -1 283 27 713 23 981 

Övriga kostnader 83 319 80 002 -3 318 97 615 93 895 

Kapitalkostnader 26 835 25 518 -1 317 24 146 22 217 

Summa kostnader 245 495 241 646 -3 849 294 504 288 805 

Resultat 133 544 137 004 3 460 155 670 148 138 
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5.1 Kommunstyrelsen Totalt 

Resultat per verksamhet KS Totalt 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

KS Enheter 13 162 16 530 3 368 15 073 14 621 

KS Styr- och stödverksamhet 33 115 33 732 617 35 874 31 634 

KS Fritid- och kulturverksamhet 12 688 13 596 908 14 701 13 940 

KS Samhällsbyggnadsvht, skatt 75 745 73 146 -2 599 71 251 67 399 

KS Samhällsbyggnadsvht, avgift -1 165 0 1 165 -413 -902 

Summa Nettokostnad, tkr 133 544 137 004 3 460 136 486 126 692 

5.2 Enheterna 

Resultat per verksamhet KS Enheter 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

100 Nämndsverksamhet 3 338 3 720 382 3 723 3 456 

110 Stöd till pol. partier 634 628 -6 623 611 

120 Revision 960 984 24 826 712 

130 Politisk verksamhet 2 927 2 794 -132 3 242 2 722 

139 Övrig politisk vht 372 568 196 126 841 

220 Näringslivsfrämjande å 2 245 2 659 415 2 176 2 072 

225 Konsument o engergiråd 0 0 0 180 176 

230 Turistverksamhet 1 018 1 196 178 1 093 1 058 

275 Totalförsv. o samhälls 0 0 0 146 283 

580 Individ & familjeomsor 0 227 227 0 0 

600 Flyktingmottagande 0 0 0 106 684 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 276 500 224 277 0 

920 Kommungemensam vht 1 369 2 823 1 454 2 067 1 916 

921 Kommungemensam vht 22 429 407 489 91 

Summa Nettokostnad, tkr 13 162 16 530 3 368 15 073 14 621 
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5.3 Styr- och stödverksamhet 

Resultat per verksamhet KS Styr och stöd 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

130 Politisk verksamhet 3 550 3 423 -127 3 158 3 053 

138 Demokrativerksamhet 63 60 -3 70 66 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 75 71 57 80 

834 Sjötrafik 7 0 -7 0 0 

920 Kommungemensam vht 24 391 24 858 468 23 187 20 056 

921 Kommungemensam vht 5 100 5 315 215 9 403 8 380 

Summa Nettokostnad, tkr 33 115 33 732 617 35 874 31 634 

5.4 Fritid- och kulturverksamhet 

Resultat per verksamhet KS Fritid och kultur 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

263 Miljö-hälsa o hållbar 941 1 014 73 950 856 

300 Allmän fritidsvht 0 0 0 1 571 1 695 

315 Allmän kulturvht, övr 614 624 10 601 717 

320 Bibliotek 5 539 5 526 -13 5 354 5 603 

340 Idrotts- och fritidsan 55 0 -55 274 -1 

350 Fritidsgårdar 4 043 4 502 460 4 205 3 931 

399 Administration FoK 1 497 1 930 433 1 747 1 139 

Summa Nettokostnad, tkr 12 688 13 596 908 14 701 13 940 

5.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad 

Resultat per verksamhet KS Samhällsbyggnad skatt 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

130 Politisk verksamhet 140 139 -1 158 209 

215 Fysisk och tekn. plane 1 694 1 520 -174 1 425 1 928 

220 Näringslivsfrämjande å 609 440 -169 524 747 

243 Gator, vägar, parkerin 14 707 13 965 -742 13 789 14 759 

250 Parker 377 363 -14 514 739 

261 Miljö-hälsoskydd, mynd 1 604 1 668 64 1 533 1 439 

263 Miljö-hälsa o hållbar 486 752 266 506 356 

270 Säkerhet och trygghet 113 139 26 103 323 

275 Totalförsv. o samhälls 230 230 0 18 13 

299 Administration SBF 4 206 4 326 120 4 348 1 655 



 2021-02-09 

22 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

300 Allmän fritidsvht 1 959 2 011 52 0 0 

340 Idrotts- och fritidsan 10 122 9 478 -645 9 700 9 243 

511 Vård o oms. ord. boend 1 190 1 301 111 1 436 1 348 

530 Färdtjänst/riksfärdtjä 3 072 3 614 542 3 588 3 117 

535 Öppen verksamhet 50 56 6 49 30 

810 Kommersiell verksamhet -967 -1 343 -375 -1 052 -1 160 

832 Buss, bil o spårbunden 3 516 3 537 21 3 549 3 035 

834 Sjötrafik -302 105 407 169 -70 

855 Elförsörjning -446 -202 244 837 258 

870 Avfallshantering 2 442 0 -2 442 -93 -66 

910 Lokalvård o kost 30 240 30 309 69 29 712 29 153 

920 Kommungemensam vht 229 240 12 216 178 

950 Egna bost. & lokaler 475 497 22 223 162 

Summa Nettokostnad, tkr 75 745 73 146 -2 599 71 251 67 399 

5.6 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad 

Resultat per verksamhet KS Samhällsbyggnad avgift 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

834 Sjötrafik -1 165 0 1 165 -413 -902 

865 Vattenförsörjn. o avlo 0 0 0 0 0 

870 Avfallshantering 0 0 0 0 0 

Summa Nettokostnad, tkr -1 165 0 1 165 -413 -902 

6 INVESTERINGAR 
Kommunstyrelsen 

Utfall efter december visar en positiv avvikelse på 27 037 tkr mot budget. Avvikelsen mot föregående 
prognos är 3 471 tkr. 

Förändringen från föregående prognos gäller Ärendehanteringssystemet som blev överklagat och 
investeringen gällande Säkra utskrifter som inte blev slutfört. Dessa kommer att genomföras under 
våren och begärs därmed reserveras till 2021. 

Den stora avvikelsen mot budget gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och 
transformatorstation som har gått i ett separat ärende till fullmäktige. Ytterligare några projekt flyttas 
till 2021 och kommer att begäras reserverad. 

Kommunstyrelsens enheter 

Kommundirektörens investeringsreserv på 3 000 tkr har nyttjats till "säkra utskrifter", back-up 
system, uppgradering av Lejonets IT-struktur, en bil inom natur/anläggning/park samt del av fordon 
till gatuenheten. Resterande ca 1 000 tkr kommer begäras reserveras till 2021. 

Styr och Stöd 

Nytt ärendehanteringssystem blev överklagat i upphandlingsförfarandet och kommer att slutföras 
under våren 2021. IT-projekt gällande utbyte av servrar och switchar är klart. Ny kylanläggning till 
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serverhallen och back-up system är slutfört. Lite återstår i projektet gällande lagringslösning vilket 
kommer att slutföras under våren. 

Fritid och kultur 

Genomförd investering gäller utrustning för Björkö bibliotek i samband med flytt till lokaler i Björkö 
nya skola. 

Samhällsbyggnadsverksamheten: 

Lokalvård- och kostenheten 

En omprioritering har gjorts till förmån för ett ombygge av akut grad i Bergagårdsskolans kök. 
Transportmedel för lokalvården fick därmed utgå tillsvidare. Övriga investeringar har genomförts till 
fullo. 

Gatuenheten 

Utfallet visar på ett positivt resultat på 985 tkr jämfört med budget. Detta beror på utökade 
medfinansieringsbidrag från Trafikverket 2020 samt att vissa investeringar inte är färdigställda men 
kommer begäras reserveras till 2021 och färdigställas. 
 

VA-enheten 

Nedan förklaras de största avvikelserna mot budget. 

Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Samordnar projektering med utbyggnaden av 
reningsverket, omfördelas till projekt 6500. 

Projekt 6430 Renovering vattenledning och projekt 6446 Sanering/Åtgärdsplan ska helt eller delvis 
ombudgeteras till projekt 6443, Kvarnbergsvägen. 

Projekt 6442 Tärnvägen/Droppen slutförs under 2021. 

Projekt 6443 Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021. 

Projekt 6444 Allévägen/Nästås slutförs under 2021. 

Projekt 6450 Brunnslock: Följer Gatuenhetens beläggningsprogram. 

Projekt 6458 Björkö 1:305 1:294 VD, avvaktar information från exploatör, Utförs 2021. 

Projekt 6460 Arbetsfordon ersätter fordon som vi tvingades skrota efter olycka. Inga personskador. 

Projekt 6500 Kapacitetsökning Pinans avloppsreningsverk: Kostnader för processutredning och 
underlag för tillståndsansökan. 

Kretsloppsenheten 

Nedan förklaras de största avvikelserna mot budget. 

Inv. 6238 Tvåfacksbil levererades i Q 1 2020. Inv. medel flyttades från 2019 till 2020. 

Inv. 6241 Transformatorstation är kopplad till flytt till Pinan och byggnation en ny kretsloppspark och 
har därför inte aktiverats. 

Inv. 6246 Mindre sopbil. Leasing istället för investering. 

Inv. 6247 är kostnader för ny motor till grindarna på Kärrsviks ÅVC. 

Inv. 6248 och 6249 är kostnader för beläggningsarbeten på ÅVC. 

Inv. 6250 är kostnader för nya avfallskärl. 

Inv. 6245 och 6251 är kostnader för nya containrar. 
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6.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Kommunstyrelsen 1 880 5 970 4 090 

KS - Fritid o kultur 109 159 50 

KS - Samhällsbyggnad, skatt 15 819 17 006 1 188 

KS - Samhällsbyggnad, avgift 14 725 36 433 21 708 

Summa Nettokostnad, tkr 32 532 59 569 27 037 

6.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Ombyggnad ishallen omkl 25 0 -25 

4017 Kylanl ishallen 3 013 3 000 -13 

4111 Bil Peugotskåp GTJ498 216 216 0 

5530 Arbetsford lokalvård 0 200 200 

5536 Bergagård Frys 252 130 -122 

5542 Bergagård Kyl 0 65 65 

5544 Bergag.sk frys/kylrum 49 0 -49 

5612 Belysning Hyppeln 426 0 -426 

5617 GC-väg Intagsvägen 2 722 1 510 -1 212 

5629 Trafiks Hedenskola 18 76 0 -76 

5637 Lapposands parkering 1 002 628 -374 

5639 Elstolpar Framnäs 19 88 357 269 

5640 Laddstolp elbil park. 0 898 898 

5641 Västergårdssk Björkö 495 500 5 

5642 Mur Kalvsund 692 398 -294 

5643 Belysning Hälsö 6 0 -6 

5646 Trafiksäk.åtg. 2020 1 615 2 000 385 

5647 Beläggning 2020 2 949 3 200 251 

5648 Dagvattenbrunnar 2020 49 250 201 

5649 Brandposter 2020 238 450 212 

5650 Vägmärken 2020 248 240 -8 

5651 Kollekt.körf Grönevik 1 568 200 -1 368 

5653 Fotöbron 368 500 132 

5654 Hönövägen/Skärhamsås 401 300 -101 

5655 Belysning Burö/Klåva 576 850 274 

5656 Hpl Minnessten 87 0 -87 
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  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

5657 Lastbil Iveco 2020 3 0 -3 

5708 Uppgrad höjdsystem 61 100 39 

5709 Autom. bygglovsproc. 160 250 90 

5710 Städmask NyaSolhöjden 50 50 0 

5711 Städmask Sporthallar 150 150 0 

5712 Utensilier 223 200 -23 

5713 Kokgryta Bratteberg 240 250 10 

5714 Tvättmaskiner 65 57 -8 

5715 Köldmedium 58 58 0 

7013 Trafiksäk.Heden medf -638 0 638 

7014Medf Kolkörfält Grönev -409 0 409 

7015 Medf GC-väg Grönevik -1 303 0 1 303 

Summa Nettokostnad, tkr 15 819 17 006 1 188 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Öckerö kretsloppspark 70 0 -70 

6009 Biobädd AR-verk Pinan 0 10 898 10 898 

6013 Va-ledn Nordöar land 324 0 -324 

6021 Arbetsfordon -31 0 31 

6218 Omlastnramp, Kärrsvik 6 0 -6 

6238 Tvåfacksbil 2019 1 869 1 745 -124 

6241 Transformatorstat 19 0 1 500 1 500 

6245 Plastb tidningsåterv. 66 0 -66 

6246 Mindre sopbil 0 1 185 1 185 

6247 Motorpaket Kärrsvik 58 0 -58 

6248 ÅVC Rörö 73 0 -73 

6249 ÅVC Hyppeln 62 0 -62 

6250 Kärl 100 0 -100 

6251 Container 90 0 -90 

6419 Arbetsfordon 2018 -31 0 31 

6420 Vattensäkerhet 2018 173 853 680 

6422 Stängsel (säk) 2018 272 239 -33 

6430 Renov vattenledn 2019 0 700 700 

6432 Utbygg dagvattledn 19 97 240 143 

6433 Saneringsplan 2019 355 1 192 837 

6434 Ventilbyten 2019 447 381 -66 

6441 Servisutbyggnader 276 1 000 724 

6442 Tärnvägen/Droppen VSD 642 4 000 3 358 
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  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

6443 Kvarnbergsvägen DV 318 0 -318 

6444 Allevägen/Nästås VSD 1 735 3 750 2 015 

6445 Pumpstation HÖ1, 2812 194 500 306 

6446 Sanerings/Åtgärdsplan 50 2 400 2 350 

6447 Ventilbyten 958 500 -458 

6448 Arbetsfordon 915 900 -15 

6449 Vattensäkerhet 540 300 -240 

6450 Brunnslock 542 200 -342 

6451 VA-Banken modul 0 200 200 

6452 Ledningsrätter 258 250 -8 

6453 Blåsmaskin Pinans ARV 99 0 -99 

6454 Fiberanslutning 646 0 -646 

6455 Pumpstation HÖ30 2847 122 0 -122 

6456 Pumpstation HÖ51 2848 122 0 -122 

6457 Pumpstation Ö27, 2845 122 0 -122 

6458 Björkö 1:305 1:294 VD 0 3 500 3 500 

6459 Pumpstation B51, 2823 65 0 -65 

6460 Arbetsfordon 445 0 -445 

6461 Pumpst HÖ 24 2825 49 0 -49 

6462 Pumpst B1 2811 70 0 -70 

6500 Kapacitetsök Pinan AR 2 559 0 -2 559 

Summa Nettokostnad, tkr 14 725 36 433 21 708 

7 KÖP AV VERKSAMHET 
Fritid och kultur köper in drift av biblioteksfilial på Källö-Knippla av Källö-Knippla handelsförening. 
Kostnad 79 tkr per år. 
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8 EXPLOATERINGSPROJEKT 
Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Ska söka saneringsbidrag Naturvårdsverket troligtvis 2021/2022. 
Lägre kostnader än förväntat. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: Tidigast antagande 2021. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Rättelse, - 82 tkr. 

Projekt 8084 Björnhuvudet Musslan: bokat på VA skatt i driften. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: två tomter varav en är såld. 

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Kostnader pga samprojektering av Gata och VA. En del kostnader 
kring en Allé. En begäran har inkommit från ÖFAB om att få starta en förhandling om köp av del av 
området. 

Projekt 8092 Horstebacke: KS-beslut protokoll 2020-06-16 KS §151, Dnr SB 77/20, om att ta fram 
kriterier för markanvisningstävling. Säljs 2021. Konsultkostnader kommer under 2020. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Ytterst osäkert 
kring försäljning. Uppdrag från KS att utreda kostnader för reparation av 8 m kaj och huruvida 
kommunen ska äga eller sälja kaj. Värdering framtagen. 

Projekt 8112 Öckerö 1:55234 Södra Långesand: Pågående planärende. 

Tkr 
Nedlagda 

kostnader vid årets 
början 

Utfall Planerat slutdatum 

8066 Varvet Knippla 1:161 2066 13 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 3201 529 2021 

8080 Östra Sudda 253 -82 2021 

8084 Björnhuvudet Musslan 9 -9  

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 1230 27 2021 

8090 Nästås/Allévägen 0 253  

8092 Horstebacke 0 47 2021 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223 149 2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 540 2021 

Summa tkr 7056 1468  

9 BARNBOKSLUT 

9.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 

9.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem?



Nämnd: KS/SB/Gata budget reserveras
tkr tkr

Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till äskandet

5646 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 000 384

Reservationen avser  projketeringskostnader som inte kunde genomföras med 
anledning av att upphandlingen av nya tekniska konsulter fick göras om. Det 
innebär att vi även var tvungna att avvakta med de byggnationsåtgärder som var 
inplanerade udner 2020. 

5647 Beläggning 3 200 250

Investeringen var i sitt slutskede. Målning av vägmarkeringar kvarstod. På 
grund av väderleken fick målningsarbetet flyttas fram till 2021.

5655 Belysning Burö/Klåva 850 257

Pågående projekt med utbyte av gammal belysningsanläggning på de 
sammanbyggda öarna.

5653 Fotöbron 500 131

Investeringen är i sitt slutskede. Vissa inpsektioner, sammanställningar och 
analyser kvartår då dessa inte har kunnat genomföras under 2020 på grund av 
väderleken. 

Summa 6 550 1 022

Härmed anhåller vi om att få föra över investeringsmedel enligt ovan 

Öckerö

Underskrift förvaltningschef

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av påbörjade investeringar



Nämnd: KS enheter, Styr o stöd budget reserveras
tkr tkr

Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till äskandet
1005 Säkra utskrifter 2020 700 457 Investering av kopiatorer inom kommunen är inte klar ännu.
1324 Ärendehanteringssystem 19 2 298 2 264 Upphandlingen blev överklagad och därmed kraftigt försenad.
1410 MIM-projekt 119 76 Projektet beräknas slutföras under våren 2021.
1431 Servrar 2020 549 33 Projektet slutförs i januari 2021.

Bil till gata 0 200 Begärd ur kommundirektörens reserv men bilen kommer först 2021.
1999 Reservpost kommundirektör 1 061 1 053 Ingen reserv finns 2021, därmed begärs denna reserveras.

 

Summa 4 727 4 083

Härmed anhåller vi om att få föra över investeringsmedel enligt ovan 

Öckerö

Underskrift förvaltningschef

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av påbörjade investeringar



Nämnd: KS/SB/Lokal/Kost budget reserveras

tkr tkr
Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till äskandet

5530 Arbetsfordon lokalvård 200 70 Inköp av elcyklar till personal som rör sig över stora geografiska områden
5709 Automat.bygglovsprocess. 250 89 Inv är inte klar pga försenad leverans av digital arkivering, blir klar våren 2021
5708 Uppgradering höjdsystem 100 39 Inv är försenad, ska bli klar under våren 2021

 

Summa 550 198

Härmed anhåller vi om att få föra över investeringsmedel enligt ovan 

Öckerö 2021-01-15

Underskrift förvaltningschef

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av påbörjade investeringar



Nämnd: KS/SB/VA budget reserveras
tkr tkr

Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till äskandet
6009 Bio-bädd AR-verk Pinan 10 898 0 Omfördelas till projekt 6500
6500 Kapacitetsökn Pinan AR 0 8 597 KS § 224. Budget 10 898, avgår 2019 509 tkr, 2020 1 792 tkr.
6433 Saneringsplan 2019 1 192 837 Försenad upphandling
6446 Sanerings/Åtgärdsplan 2 400 750 Försenad upphandling
6446 Sanerings/Åtgärdsplan 1 300 Ombudgeteras till 6443 Kvarnbergsvägen DV
6442 Tärnvägen/Droppen VSD 4 000 3 350 Projektering 2020, utförs 2021
6444 Allevägen/Nästås VSD 3 750 2 032 Projektering 2020, utförs 2021
6451 VA-banken modul 200 200 Tillägg till driftsprogram får avvakta till 2021 pga hög arbetsbelasning

 

Summa 22 440 17 066

Härmed anhåller vi om att få föra över investeringsmedel enligt ovan 

Öckerö

Underskrift förvaltningschef

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av påbörjade investeringar
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Verksamhetsplan 2021 och intern kontrollplan  
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 2021 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen om verksamhetsplan 2021 

Ärendet (sammanfattning) 
Varje år formulerar kommunstyrelsen en verksamhetsplan som syftar till att 
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ekonomi men också vårt grunduppdrag, nuläge och framtid. Verksamhetsplanen är 
ett strategiskt dokument där förvaltningens viktiga strategiska utmaningar finns 
formulerade.  
 
Som en del i verksamhetsplanen finns en intern kontrollplan. Den beslutar 
nämnden om. Den interna kontrollplanen utgår en riskbedömning på de mest 
kritiska riskerna under kommunstyrelsens verksamhetsområden.  
 
Beredning 
Verksamhetsplanen och den interna kontrollplanen har arbetats fram i 
kommunstyrelsens förvaltningsledningsgrupp.  
 
Ekonomi  
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 



 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Verksamhetsplanen beskriver förvaltningens förutsättningar, nuläge och framtid. 
Den interna kontrollplanen beskriver förvaltningens kritiska områden.  
 
Expediering av beslut 
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Bilagor 
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Intern kontrollplan 2021 
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Kommundirektör 
 
Datum 
2021-02-01 
 
 



 2021-02-16 
 

1 
 

Verksamhetsplan 2021-2026 

Kommunstyrelsen 
2021 
  



 2021-02-16 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 FÖRUTSÄTTNINGAR .........................................................................................................................3 
1.1 Vision ............................................................................................................................................................ 3 
1.2 Lagar och andra externa styrdokument ......................................................................................................... 4 
1.3 Framåtriktade styrdokument (strategier, program och planer)....................................................................... 5 
1.4 Grunduppdrag ............................................................................................................................................. 11 
1.5 Ekonomiska förutsättningar ......................................................................................................................... 20 

2 NULÄGE ........................................................................................................................................... 21 
2.1 Verksamhetens nuläge ................................................................................................................................ 21 
2.2 Omvärld ....................................................................................................................................................... 22 
2.3 Risker .......................................................................................................................................................... 23 
2.4 Analys ......................................................................................................................................................... 24 

3 FRAMTID .......................................................................................................................................... 25 
3.1 Organisationsbeskrivning ............................................................................................................................ 25 
3.2 Prioriterade aktiviteter 2021......................................................................................................................... 25 
3.3 Prioriterade aktiviteter 2022 och framåt ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.4 Kommande exploateringsprojekt ................................................................................................................. 26 
3.5 Intern kontrollplan ........................................................................................................................................ 26 

 

  



 2021-02-16 
 

3 
 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Vision 
ÖCKERÖ 365 - EN LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM 

Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling 
gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där 
hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.  

  

DEN TRYGGA KOMMUNEN 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi hänsyn 
till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och det finns 
förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och åldras med 
värdighet i ett samhälle anpassat för alla. 

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som präglar de områden där barn och unga är engagerade. 
Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt 
och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Barn och unga har en aktiv och 
meningsfull fritid. 

  

DEN LÄRANDE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och skolan som 
grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat genom hög 
måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att förverkliga 
sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 

Våra elever är väl förberedda för fortsatta studier och är attraktiva på arbetsmarknaden. 

  

DEN NÄRA KOMMUNEN 

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang samtidigt 
som vi är en del i storstadsregionens utveckling. 

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare och 
förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i 
samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang. 

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, dels till 
Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka 
kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert. 

  

DEN HÅLLBART VÄXANDE KOMMUNEN 

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 
generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi 
underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation. 

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen. 
Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och levande med inriktning 
på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns goda möjligheter till boende, 
aktiviteter och upplevelser året runt. 
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Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket 
gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är 
energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi. 

  

DEN ENGAGERADE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt resursutnyttjande. Vi 
vågar testa nytt och jobba annorlunda. 

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Ett gott 
ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och 
personalutveckling går hand i hand. 

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt varumärke 
på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit. 

  

1.2 Lagar och andra externa styrdokument 
Allmänt: 

• Kommunallagen 
• Förvaltningslagen 
• GDPR 
• Offentlighets- och sekretesslag 
• Barnkonventionen 
• Agenda 2030 

  

Verksamhetsområde styr och stöd: 

• Lag om kommunal redovisning 
• Lag om offentlig upphandling 
• MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet 
• LFF - Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
• LAS - Lag om anställningsskydd 
• SjLL - Lag om sjuklön 
• AML – Arbetsmiljölagen 
• ATL – Arbetstidslagen 
• SemL - Semesterlagen 
• Studieledighetslagen - Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 
• FörL – Föräldraledighetslagen 
• Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 
• Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom pröva annat arbete. 

  

Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

• Plan- och bygglagen 
• Arrendelagen 
• Livsmedelslagen 
• Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
• Miljöbalken 
• Tobakslagen 
• Lag om vissa receptfria läkemedel 
• Vattentjänstlagen 
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• Ledningsrättslagen 
• Färdtjänstlagen 
• Lag om riksfärdtjänst 
• Bostadsanpassningslagen 
• Kollektivtrafiklagen 
• Skollagen 
• Trafikförordningen (1998:1276) 
• Vägmärkesförordningen (2007:90) 
• Förordningen (2007:231) om elektronisk kungörande av vissa trafikföreskrifter 
• Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 
• Lag (1976:206) om felparkeringsavgift 
• Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
• Lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 
• Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fodringar på vissa skatter och avgifter 
• Elsäkerhetslagen (2016:732) 
• Ordningslagen (1993:1617) 
• Skadeståndslagen (1972:207) 
• Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens 
• Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (Kvartersmark ÖFAB 
• Sjölagen 
• Lag om vilotid för sjömän 

  

1.3 Framåtriktade styrdokument (strategier, program och planer) 

Agenda 2030 
Satsningar: 

Inga särskilda satsningar är beslutade utan KS beslutade att Agenda 2030 ska integreras i ordinarie 
styrning via befintliga mål och styrdokument, dvs agendan ska genomsyra ordinarie verksamhet. 

Avfallsplan -2020 (beslut om ny plan pågår) 
Satsningar: 

Mål avseende avfallsminimering och återanvändning: 
- År 2020 ska hushållsavfallsmängden per person i regionen vara lägre än år 2008. 
 
Mål avseende resurshushållning: 
- Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet 
som kan ersätta jungfruliga material.  
- Mängden producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras 
- Minst 50 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas omhand så att 
växtnäringen utnyttjas. Allt separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion. 
- Energikvalitet och exergimängd (tillgänglig energi av högsta möjliga energikvalitet – främst el- och 
bio- eller syntesgas) ska öka per avfallsmängd.  
 
Mål avseende god säkerhet och arbetsmiljö: 
- Arbetsskador ska minska till minst samma nivå som riksgenomsnittet för samtliga branscher i 
Sverige. 
- Antalet olyckor inom avfallshanteringen med tredje person inblandad ska minst halveras. 
 
Mål avseende kostnadseffektiv avfallshantering: 
- Avfallshanteringen i regionen ska utföras med hög kvalité i förhållande till kostnad 
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Mål avseende god service: 
- Minst 90 % av hushållen är nöjda med avfallshanteringen 
 
Mål avseende kompetensförsörjning: 
- Rätt kompetens och jämn åldersfördelning 
- Utveckla och tillvarata ny kunskap för att bibehålla en modern avfallshantering 
 
Mål avseende avfallshanteringen i samhällsplaneringen: 
- Planer för att klimatanpassa tillståndspliktiga anläggningar ska vara klara år 2015. 
- Avfallshanteringen skall beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen. 
- Hög beredskap och kompetens för risk- och krishantering. 
- Behandlings- och hanteringskapaciteten i avfallssystemen, inklusive förorenade massor ska vara 
säkrade. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Satsningar: 
- Bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen med prioritet till flerbostadshus. 
- Prioritera detaljplaner av stort allmänt intresse. 
- Inventera och nyttja kommunägd mark och byggbar mark i redan framtagna detaljplaner samt med 
stöd i gällande översiktsplan. 
 -Säkra markinnehav som möjliggör god planering och strategiska etableringar, samt använda 
riktlinjer för markanvisning som redskap för att säkerställa byggnation av bostäder i blandade 
upplåtelseformer. 
- Ha hög planeringsberedskap för att kunna producera detaljplaner som bidrar till 
bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar. 
- Nyttja det kommunala bostadsbolaget Öckerö Fastigheter för att skapa fler hyresrätter. 
- Främja innovativa lösningar för alternativa boendeformer som exempelvis flytande bostäder. 
- Verka för god gestaltning och arkitektoniska kvaliteter i den byggda boendemiljön. 

Central krisledningsplan 
Satsningar: 

Dokumentet innehåller inga satsningar utan är en handlingsplan vid inträffad händelse. 

Diskrimineringspolicy 
Satsningar: 

- De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas och 
analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska vidtas så att inte 
någon missgynnas. 
- Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 
anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna. 
Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 
- Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla 
medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 
- Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 
- I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att söka lediga 
anställningar utan att missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

Energiplan 
Satsningar: 

- Den totala energiförbrukningen skall 2020 ha minskat med 10 % i 
förhållande till 2007 års förbrukning 
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GIS-strategi 
Satsningar: 

- lätt att söka geografiskt kopplad information 
- effektivare handläggning av ärenden inom olika enheter 
- bättre samordning mellan förvaltningarna 
- bättre service till kommunens invånare och besökare 

Handlingsplan för digitalisering 2017-2018 
Satsningar: 

- Kommungemensamt: e-legitimering, e-tjänstplattform, säker digital brevlåda - mina meddelanden, 
digitaliserad nämndadministration, e-arkiv, samlad inloggning för medarbetare, socialt intranät, 
identitetslösning med automatiserade flöden, digital avtalshantering vid anställningar  
- Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsverksamhet: ökat digitalt flöde i bygglovsprocessen, SMS-
tjänst, tydliggjord information med stöd av GIS 
- Kommunstyrelsen, övrig verksamhet: bidrags- och bokningssystem, gemensamt bibliotekssystem för 
7 kommuner (bibliotek i väst), medborgardialog via sms 
- Kommunala bolag: digitaliserad underhållsplan, tydlig hyresgästkommunikation 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2016-2019 
Satsningar: 

Säkerhetmål: 
- Minska antalet bränder utomhus med 20 %. 
- Minska antalet brister i brandskyddet hos de kommunala verksamheterna med 20 %. 
- Genom kontinuerlig insatsplanering, uppföljning och utvärdering av Räddningstjänstens verksamhet 
samt kompetens- och teknisk utveckling skall räddningsinsatser kunna genomföras på ett effektivt 
sätt. 
- Beredskapen för olyckor skall utformas så att en så kort insatstid som möjligt erhålls i de områden 
där sannolikheten för olyckor bedöms vara störst. Mediantid från 112-samtal till första resurs är på 
plats skall inte överstiga 10 minuter. 
- Samverkan mellan flera räddningstjänster, kommunala förvaltningar, myndigheter och 
organisationer skall kunna ske för att i största möjliga mån begränsa skador på 
människor, egendom och miljö. 
- Räddningstjänsten skall se till att det i händelse av teleavbrott finns möjlighet att larma. 
- Om Räddningstjänsten har kompetens och/eller utrustning skall man, i mån av möjlighet med 
hänsyn tagen till beredskapen för räddningsinsatser: genomföra restvärdesräddning, lämna biträde till 
andra förvaltningar inom kommunerna, lämna biträde till annan räddningstjänst/statlig myndighet 
samt lämna biträde till företag/enskild 
 
Prestationsmål: 
- Aktivt delta satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen om brand och 
konsekvenser till följd av brand. 
- Räddningstjänsten skall stödja arbetet med kommunens informationssystem om arbetsmiljö (KIA) 
där systematiskt brandskydd ingår. 
- Räddningstjänsten skall kontinuerligt bevaka utvecklingen av ny taktik och nya metoder. Ny teknik, 
taktik och metoder skall införas om de leder till ökad säkerhet 
och effektivitet om kostnaderna står i rimlig proportion i förhållande till den effekt som uppnås. 
- Räddningstjänsten skall kontinuerligt genomföra insatsplanering genom att tillvarata och sprida 
erfarenheter från olyckor, insatser, utredningar, tillsyner och övningar. 
- Övergripande planering för övningsverksamheten skall göras årligen och genomförandeplaner skall 
upprättas regelbundet. Kompetensutvecklingen och 
övningsverksamheten skall regelbundet följas upp. 
- Aktivering av förlarm för att minska larmbehandlingstiden hos SOS Alarm. 
- Räddningstjänsten skall verka för att gemensamma övningar hålls med samverkande myndigheter i 
syfte att förbättra samverkan vid en gemensam insats i samband med olycka. 



 2021-02-16 
 

8 
 

Hållbarhetsklivet utvecklat av Turistrådet Västsverige 
Satsningar: 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring: 
1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt exempelvis genom marknadsföring mot hemmamarknad 
och närmarknader, att få besökare att stanna längre, att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart, 
att underlätta för besökare att agera hållbart 
2. Bra för både boende och besökare exempelvis genom att öka förståelsen för sambandet mellan 
turism och en attraktiv plats, insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 
genereras stannar lokalt, målgrupper som bidrar positivt till platsen 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt exempelvis genom stöd till utvecklings- och 
marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, 
t.ex. evenemang, förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad 
logistik 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter exempelvis genom att prioritera att skapa och testa 
modeller för samverkan för att skapa fler heltidstjänster. 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
Satsningar: 

Dokumentet innehåller inga satsningar utan beskriver vilka beslut som nämnden har valt att delegera 
och vem som är behörig att fatta beslut för nämndens räkning. 

Kommunstyrelsens reglemente 
Satsningar: 

Dokumentet innehåller inga satsningar utan beskriver nämndens ansvarsområde och arbetsform. 

Kulturmiljöprogram 
Satsningar: 

- Vid översyn eller framtagande av kommunala planer, såsom översiktsplan, detaljplaner, stads- och 
trafikplaner, utredningar, naturinventeringar, skötselplaner med flera, ska hänsyn tas till 
Kulturmiljöprogrammets rekommendationer. 
- Utifrån det faktum att det ständigt kommer nya kunskaper ska därför kulturmiljöprogrammet 
giltighetsförklaras en gång per mandatperiod. 
- Berörda fastighetsägare ska informeras om sina fastigheters kulturmiljövärden i samband med 
bygglovspliktiga åtgärder. 
- Allmänheten ska informeras om kulturmiljövärden i Öckerö kommun. Föreläsningar och 
informationsmöten ska arrangeras och informationsskyltar ska sättas upp. 
 
Kulturmiljöprogrammet ska tas hänsyn vid arbete med följande områden: 
- översiktsplan 
- detalj- och byggnadsplaner 
- lokala miljömål 

Lokalresursplan Öckerö kommun 2019-2040 
Satsningar: 

Prioriterade lokalutvecklingsprojekt: 
- Kommunhuset 2019-2020 
- Gruppbostad enligt LSS, Hult 1:662 2021 
- Solhöjdens äldreboende 2019 
- Björkö förskola och skola 2021 
- Hedens förskola och skola 2021 
- Bergagårdsskolan 2022 
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Naturvårdsprogram del 1 
Satsningar: 

- ta fram åtgärdsplan för att säkerställa de naturvärden som dokumenterats 
- uppdatera inventeringen för att kartlägga de marina värden som finns 

Naturvårdsprogram del 2 - åtgärdsplan 
Satsningar: 

- Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska mångfalden i 
kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så att framtida generationer får 
uppleva en lika stor artrikedom och spännande naturmiljö. 
- Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller 
annan exploatering. 
Åtgärder: 
- Arbetslag för bevarande av naturvärden (Fritd och kultur 2019-2020) 
- Årlig verksamhetsplan och budget för naturvårdsarbetet (Plan-, bygg- och miljöenheten 2018-2025) 
- Framtagande av skötselplaner för kommunens mest skyddsvärda områden (Plan-, bygg- och 
miljöenheten tillsammans med Fritid och kultur 2018-2025) 
- Framtagande av en grönplan för tätbebyggelse (Plan-, bygg-, och miljöenheten 2018-2019) 
- Utredning av naturreservatsbildning (Plan-, bygg-, och miljöenheten tillsammans med Fritid och 
kultur 2018-2025) 
- Utredning av områdesskydd för våtmarker samt deras restaurering (Plan-, bygg-, och miljöenheten 
tillsammans med Fritid och kultur 2018-2019) 
- Skyltning av naturstigar (Plan-, bygg-, och miljöenheten tillsammans med Fritid och kultur 2018-
2019) 
-  Blå översiktsplanering - en gemensam havsplanering (Plan-, bygg-, och miljöenheten 2018-2020) 
- Inventering av marina naturvärden (Plan-, bygg-, och miljöenheten, extern resurs 2020) 
- Bevarande av strandpaddan (Plan-, bygg-, och miljöenheten, extern resurs 2020-2025) 
- Ansvarsarter (Plan-, bygg-, och miljöenheten 2020-2025) 
- Åtgärder mot utbredning av invasiva främmande arter (Plan-, bygg-, miljöenheten 2018-2025) 

Oljeskyddsplan för Öckerö kommun 
Satsningar: 

Dokumentet innehåller inga satsningar utan är en handlingsplan vid inträffad händelse. 

Regionens klimatstrategi (beslut om klimatlöften pågår) 

Trafiksäkerhetsplan -2023 
Satsningar: 

- antal döda i trafiken skall fortsatt vara noll 
- antal allvarligt skadade i trafiken skall minska med 60 procent (jämfört med snittet för perioden 
2013–2017) 
- antal lindrigt skadade i trafiken skall minska med 40 procent (jämfört med snittet förperioden 2013–
2017) 
- andelen medborgare som upplever att trafiksäkerheten är god eller mycket god skall öka 

Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program 2019-2022 
Satsningar: 

Skapa förutsättningar för minst 900 nya jobb till 2035 med fokus på: 
 
Kompetensförsörjning och attraktionskraft  
- ökad samverkan mellan näringsliv, skola/akademi och föreningsliv, 
- ökad kommunikation kring Öckerö kommun som besöksdestination 



 2021-02-16 
 

10 
 

- ökat nytta kring etablering av maritim verksamhet 
 
Samhällsplanering  
- skapa hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, 
genom ett internt strategiskt arbete inom hela det regionala samhällsplaneringsområdet, inklusive 
infrastruktur, tillgänglighet, markberedskap och fysiskt planering 
 
Företagsklimat och innovationskraft 
-  skapa gynnsamma förutsättningar för nya företag att etableras, befintliga företag att växa och 
innovationer att utvecklas genom ett strategiskt arbete inom företagsklimat och innovationskraft 

Översiktsplan - Utblick Öckerö 
Satsningar: 

- Mellankommunal kustzonplanering 
- ”Blå ÖP”  
-  Åtgärdsvalsstudie väg 155 
- Grönstrukturplan 
- Klimatanpassningsplan  
- Dagvattenplan 
- Gestaltningsprogram offentlig miljö  
- Bostadsförsörjningsprogram (revision)  
- Kulturmiljöprogram (revision) 
- Handlingsplan förorenad mark  
- Energiplan (revision)  
- Energieffektiviseringsstrategi  
- Va-plan (revision) 
- Plan för Mobility management - förstudie  
- Plan för Mobility management  
- Övergripande risk och sårbarhetsanalys  
- Riktlinjer för markanvisning (revision)  
- Hållbarhetsmål 

Strategi för jämställdhet 
Satsningar: 

- höjd utbildningsnivå för pojkar 
- förbättrad och strukturerad könsmedveten kommunikation 
- ökad andel heltids- och fastanställda kvinnor 
- verka för en jämnare könsfördelning i samtliga politiska organ 
- bättre hantera våld i nära relation 

Strategi för digitalisering 
Satsningar: 

- invånare, företagare och besökare i fokus 
- helhetstänk, samordning och tydlig ansvarsfördelning 
- verksamhetsnära utveckling 
- effektiv användning av ekonomiska resurser 
- smart it-infrastruktur 
- tydlig styrning och uppföljning 

Budgetbeslut 2021 
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1.4 Grunduppdrag 

Uppgift 

Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen:  
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STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 
kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 
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FOLKHÄLSOARBETE 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete 

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

 

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 
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Mandatmål och satsningar 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%) 81 80 82 81 82,5 82,5 83 84 

 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaro med fokus på korttidsfrånvaro 
- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel 
(%) 92,6 91,5 91,4 91,6 92,5 92,5 93 94 

 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)    71 60 60 65 75 

Andel mottagna av de anvisade enligt 
bosättningslagen (%)  100 100 100 100 100 100 100 

 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 
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Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där 
man bor? (%) 

23 20 20 20 25 25 26 30 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och 
situation (håller med helt och hållet) (%)    84,6 85 85 86 88 

 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Bostäder med hyresrätter, andel (%) 15,2 16,1 16,4 16,4   16,6 17 

Antal hushåll i Öckerö kommun 4 765 4 926 5 000 5 035 5 100 5 100 5 150 5 250 

 

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora företag att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI  87 79 82 81 81 84 90 

Kommunens förmåga att skapa ett gott 
företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 
enkätdel, rankning 

83 62 47 66 45 45 40 29 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, 
rankning 70 49 23 32 29 29 29 29 

 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
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- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med näringslivsarbetet genom det näringslivsstrategiska programmet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom 
näringslivet 2 208 2 107  2 103 2 200 2 200 2 225 2 275 

Bor och arbetar i kommunen, antal 2 854 2 929 2 968 2 897 2 950 2 950 3 000 3 100 

Pendlar ut från kommunen, antal 3 414 3 421 3 479 3 459 3 410 3 410 3 400 3 380 

 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Utveckla anställningsprocessens alla delar - från rekrytering till avslut 
- Kommunicera Öckerö kommun som arbetsgivare genom webb och sociala medier 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/organisationskultur 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%) 8,3 11,9 12,5 9,7 14 14 13 11 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%) 81 80 82 81 82,5 82,5 83 84 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö och minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 

39 38 43 31 44 44 45 47 

Total energianvändning av kommunens 
verksamheter och bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

13 70
7 

13 92
0 

13 14
1 

13 76
0 

13 10
0 

13 10
0 

12 90
0 

12 50
0 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%) 81 80 82  85 85 88 95 
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Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
– maten, andel (%) 80 78 67 65 70 70 75 85 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
– måltidsmiljö, andel (%) 82 70 70 61 70 70 75 85 

 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Antal resor 290 + 291 (avrundat till tusental) 429 416 375 244     

Antal resor Björkö (avrundat till tusental) 42 42 41 29     

Antal resor Båttrafik (avrundat till tusental) 173 169 152 130     

 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Implementering av samverkansavtalet och utbildning i samverkan 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel 
(%) 92,6 91,5 91,4 91,6 92,5 92,5 93 94 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex 81    81 81 82 84 

 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Erbjuda möjlighet att välja alternativ till helpension 
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Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) 97 93 97 95 95 95 95 95 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 92 89 88 91 92 92 93 95 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
– helhetssyn, andel (%) 88 83 84 75 80 80 83 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
– hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 70 84 84 82 84 84 86 90 

 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Föräldrastöd 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats (%) 67 75 66 22 70 70 73 80 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, 
åk 9 (%) 

  67 67 75 75 80 90 

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, 
index 277 263 223 230 235 235 240 250 

 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla platser för möten och aktiviteter för alla åldrar 
- Utveckla och förbättra kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla stödet till föreningar, till ett rättvist och tydligt föreningsstöd så att alla föreningar har goda 
förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 år 

11 37
6 

11 31
3 

11 89
5 

10 39
9 

11 92
5 

11 92
5 

11 95
0 

12 00
0 

Antal besök Öckerö fritidsgård, kvällstid 5 927 8 871 6 857 6 805 7 000 7 000 7 100 7 400 

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka  46 46 46 48 48 48 50 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som 
andel av invånare 7-15 år, (%) 29 36 26 32 37 37 38 40 
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Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- Tillgänglighet i kommunala lokaler 

Mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2022 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%)         

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel 
(%) 

        

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- inflytande, andel (%)         

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel 
(%) 

        

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, 
andel (%)         

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)         
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1.5 Ekonomiska förutsättningar 

Demografi 
Källa: SCB Prognos baserad på befolkning per 2019-12-31. Kommunens planer för bostadsbyggande är 
inkluderade för åren 2023 och framåt. 

Åldersintervall 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-w 12 
939 

12 
963 

12 
983 

13 
039 

13 
098 

13 
164 

13 
216 

13 
227 

13 
251 

13 
269 

13 
255 

0-5 728 719 710 717 734 742 751 756 761 764 763 

6 138 141 141 129 122 132 132 133 135 135 136 

7-9 422 422 430 431 423 406 398 400 411 413 415 

10-12 510 479 467 443 444 453 454 446 429 421 422 

13-15 520 524 506 512 484 473 451 452 460 460 452 

16-19 674 685 683 690 697 681 685 665 637 632 611 

20-64 6 634 6 633 6 610 6 626 6 638 6 671 6 657 6 625 6 603 6 563 6 495 

65-79 2 507 2 513 2 531 2 537 2 537 2 517 2 520 2 518 2 531 2 534 2 592 

80-w 807 847 904 953 1 019 1 090 1 168 1 232 1 286 1 346 1 368 

  

Driftbudget 
Driftbudget, tkr Ram    

     

     

     

     

     

     

     

     

Investeringsbudget 
Investeringsbudget, tkr Ram    
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2 NULÄGE 

2.1 Verksamhetens nuläge 
Covid-19 

Covid-19 har överskuggat nuläget under 2020. Pandemin har påverkat verksamheterna i hög grad och 
många snabba beslut har tagits för att hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt. Men 
kommunen och dess verksamheter har också lärt sig mycket utifrån att nya arbetssätt har tvingats 
fram. 

  

Ekonomi och verksamhetsstyrning 

Den nya budgetprocessen har stärkt ekonomistyrningen och kopplingen mellan verksamhet och 
ekonomi. 

Upplevelsen inom främst samhällsbyggnad är att den ekonomiska ramen är för snäv för att kunna 
leverera något annat utöver lagstadgad verksamhet. 

På sikt kommer utbyte av utrustning och underhåll inom samhällsbyggnad att kräva resurser. 

Generellt sett är det få driftstörningar i verksamheterna och hög kundnöjdhet inom flera områden. 

  

Organisation och processer 

Kommunen behöver en basnivå i strukturen för att kunna ta utvecklingssteg i verksamheterna. 

Styr och stöd är ett verksamhetsområde som ger förutsättningar för ett samordnat stöd, men 
samordningsfördelarna kan nyttjas bättre och det saknas mätbarhet på uppdraget. I kommunen finns 
också oklara förväntningar på verksamhetsområdet. Det finns många pågående utvecklingsprocesser. 

Interna processer inom samhällsbyggnad kan stärkas enligt samhällsbyggnadsprocessen, för bättre 
ordning och kontroll på ekonomi, effektivare lösningar och bättre planeringsförutsättningar. 

  

Kompetensförsörjning 

Det finns både bredd- och specialistkompetens i verksamheterna. Detta trots närheten till Göteborg 
och den konkurrens det innebär. 

I det förändringsarbete kommunen är inne i och som vi tror öka, behövs en förmåga att ställa om 
verksamhet, kompetens och rollbesättningar för att säkerställa kompetensbehovet i organisationen. 

  

Kultur 

Det finns generellt sett en kultur i verksamheterna med delaktighet som gynnar innovation. 

Det uppstartade arbetet med värdegrund är viktigt för organisationen och kommer att vara underlag 
för chefsuppdrag. 

  

Digitalisering och nya arbetssätt 

Det finns behov av en IT-infrastruktur som grund för digitalisering. För att nå en grund och även 
kunna hantera den digitala skulden, dvs. äldre system, behövs en ekonomisk modell för detta. Detta 
får konsekvenser i skillnad på nivåer mellan verksamheters möjligheter till digital utveckling. 

Det är för mycket manuellt arbete och hög arbetsbelastning inom vissa områden, pga. svaga 
administrativa system och processer. 
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Kommunikation 

Den externa kommunikationen har stärkts. Även den interna, genom ett uppgraderat intranät. 

  

Samverkan och samarbete 

För att lösa det kommunala uppdrag och minska sårbarheten behöver samarbeten med andra 
kommuner och organisationer upprättas. 

Kommunen har genom besök- och näringslivsenheten men även Kommunservice och 
samhällsbyggnad ett brett kontaktnät och en närhet till lokalsamhället. 

Besök- och näringslivsenheten ser behov av att etablera kontakt med akademin, för att utveckla 
kommunen till en maritimt centrum. 

Samverkan internt och externt är inom flera områden en viktig strategisk fråga. Samverkan internt har 
blivit bättre, men tendenser finns på ett något för stort fokus på egna frågor. 

 

2.2 Omvärld 
Ekonomisk utveckling 

Debatten om kommunernas och samhällets ekonomi har under 2020 hamnat i skymundan av Covid-
19. Under året har staten skjutit till stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag till kommuner. Årets 
förväntade resultat för kommunsektorn är starkt, vilket är glädjande nyheter som kräver precision och 
eftertänksamhet. Men redan år 2023 är prognosen, enligt SKR, att det ekonomiska resultatet i 
kommunerna kommer att vara det lägsta på mycket länge. Då måste vi vara väl rustade. 

Staffan Isling, VD SKR, skriver "Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärd ökar med 
ungefär en procent per år den kommande tioårsperioden. Utmaningen är dessutom tveeggad. Andelen 
äldre, men också barn och unga, ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Det innebär att 
fler behöver skola, vård och omsorg, men också att bristen på arbetskraft blir stor. Framtiden kräver 
omfattande satsningar och innovativa lösningar". 

  

Stigande förväntningar på välfärden 

Den identifierade trenden ”Stigande förväntningar på välfärden”, är något som kommunens 
verksamheter redan i dagsläget märker av. Medborgarnas krav och förväntningarna på kvalitet, 
tillgänglighet och valfrihet ökar. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen som riskerar att öka 
kostnaderna, är ökade krav och förväntningar en fråga att hantera. 

  

Hållbarhet 

Hållbarhet ligger högt på agendan hos både offentlig sektor och näringslivet. FN:s 17 globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Kommuner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen, 
genom att flera av deras grunduppdrag enligt lag (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) 
är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Agenda 2030 innebär ett nytt sätt att 
se på de globala utmaningarna. Att de hänger samman och måste lösas genom ett samlat grepp. 

  

Teknisk utveckling och digitalisering.  

Digitaliseringen har fått en rejäl knuff framåt i samband med pandemin. Digitala möten, distansarbete 
och  distansundervisning har utvecklats snabbare än vi kunnat ana. 

Digitala lösningar behöver också kroka arm med juridiken, med styrdokument, arbetssätt och HR. 
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Välfärdskommissionen presenterade i december 2020 en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR 
om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och 
samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Många som arbetar i välfärden upplever att tekniken 
skapar krångel och merarbete snarare än frigör tid och underlättar. Avsiktsförklaringen menar bland 
annat att det behövs en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. En process kommer att etableras 
mellan staten, kommuner och regioner kring utveckling och införande. 

Teknisk utveckling och digitalisering finns inom alla branscher om områden. Digitala lösningar för ex. 
belysning, avläsning av väglag, lokalbokning, självkörande bilar och tömning finns inom 
samhällsbyggnad. Automatiserade flöden och hantering av robot är ex. på områden inom 
stödfunktioner. 

Digitalisering är på sikt ett måste för att hantera den ekonomiska utvecklingen och framtida 
kompetensförsörjning.   

 

Infrastruktur 

Mobilitet - ett ord som sammanfattar kommunens arbete med en viktig från för invånare och 
företagare och som även påverkar hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé om plan till inflyttning. 
Hållbara mobilitetsåtgärder behövs. Samarbetet med andra aktörer, ex. Göteborgs stad, Länsstyrelsen 
och Västtrafik är en förutsättning. Väg 155 är en aktuell och viktig strategisk fråga. 

Begränsad yta, men vatten finns gott om - hur kan vi använda det i näringslivsutvecklingen? 

2.3 Risker 

Område Risk 
Sann

o-
likhet 

Kons
e-

kvens 

Risk-
värde Analys av orsak till risk 

Kompetens-
försörjning 

Singulära tjänster 
ger sårbarhet 

   - Svårt att sätta sig in i komplexa frågor som 
kräver särskild kompetens 
- Brister i dokumentation 

Ärende-processen Otydlighet i beslut    - Otydlighet i minnesanteckningar 
- Oklarhet i ärendeprocessen 

Projektstyrning Risk att man inte når 
genomförande i 
större projekt 

   - Förutsättningar förändras 
- Svårt att få tag på entreprenörer 
- Saknar sammanhållande funktion, utan jobbar 
i stuprör 
- Ibland luddiga och svårtolkade projektuppdrag 
- Problem med budget planering projektstyrning 
- Budget för genomförande saknas delvis 

Verksamhets-
styrning och 
ekonomi 

Oklar lokalprocess    - Kultur att följa beslutade styrdokument- Se 
över ifall delar av helheten saknas i 
styrdokument 

Verksamhets-
styrning och 
ekonomi 

Risk att större 
företag väljer annan 
placering 

   - Brist på mark och verksamhetslokaler- 
Kommunikationer och infrastruktu 

Näringsliv Risk för 
driftstörningar och 
driftstopp i IT- och 
stödsystem 

   - Utveckla lärande av problem- Satsning för 
utveckling av IT-infrastruktur 
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2.4 Analys 
Verksamhetsstyrning och ekonomi 

En utveckling av projektstyrning behövs. Projektstyrning där inget projekt stängs eller räknas av innan 
samtliga kostnader som projektet har orsakat är registrerade. Finansieringsmodell för 
plan/exploateringsprojekt behöver tas fram. 

Kultur att följa budget och beslutade styrdokument kan stärkas. 

  

Tydliga och samma förväntningar på styr- och stödfunktioner 

Utveckla verksamhetsområdet styr & stöd till att vara möjliggörare för en hållbar utveckling i Öckerö 
kommun. Tillsammans med förvaltningarna behöver verksamhetsområdet hitta och tydliggöra 
professionen och behovet. För att veta att vi är på rätt väg och når ett gott resultat, behövs sätt att mäta 
verksamheten. 

  

Strategisk kompetensplanering 

Kompetensbehov förändras över tid. Inom verksamhetsområdet finns stort engagemang och mycket 
kompetens. Ett prioriterat område är att analysera framtida kompetensbehov och utifrån det ställa om 
och utveckla den personal som finns i den strategiska kompetensplaneringen. 

Det är viktigt att fortsätta bygga en stark organisationskultur. 

  

Stärka interna processer och nå samordningsfördelar 

Verksamhetsområde styr och stöd ger förutsättningar för samordnat stöd. För att nå bättre synergier 
behöver organisering och struktur kring interna processer stärkas. 

Utifrån arbetet med samhällsbyggnadsprocessen, dvs. helheten, kan de interna processerna stärkas. 

  

Lösningsfokus 

Det går att konstatera att det finns utmaningar i verksamheten. Men vi behöver gå vidare från 
problemorientering till lösningsfokus. Och skapa en kultur för detta, som bidrar till utveckling. För att 
nå ett sådant resultat behöver vi prioritera och fokusera. 

  

Verksamhetsutveckling efter pandemin 

Pandemin har tvingat oss att utveckla verksamheten, inte minst inom digitala möten och tjänster samt 
arbetsplatsen. Vi behöver fånga upp och ta med oss det bästa från det vi lärt oss under pandemin. Och 
skapa strukturer som fortsatt gynnar ett digitalt arbetssätt. 

  

IT-infrastruktur som förutsättning för digitalisering 

För att kunna utveckla digitaliseringen i kommunen behövs en IT-infrastruktur. För att nå en grund 
och även kunna hantera den digitala skulden, dvs. äldre system, behövs en ekonomisk modell för 
detta. 

  

Kommunikation 

Fortsatt god extern kommunikation i samarbete med kommunikationsenheten, bidrar till hög 
tillgänglighet och transparens för invånarna. 
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3 FRAMTID 

3.1 Organisationsbeskrivning 
Verksamhetsområden: 

• Styr och stöd - bestående av HR, ekonomi, digitalisering och kommunikation samt juridik och 
kansli 

• Samhällsbyggnad - bestående av plan, bygg, miljö samt VA, trafik och fritid, kretslopp, kost 
och lokalvård samt båttrafik 

Enheter: 

• Besök och näringsliv 

3.2 Prioriterade aktiviteter 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

För att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrning behöver projektstyrningen stärkas inkl. 
finansieringsmodell för plan/exploateringsprojekt. 

Kultur att följa budget och beslutade styrdokument kan stärkas. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Utveckla struktur för portföljstyrning med sammanhållande funktion där helheten är viktig 
• Kompetens att förädla projektuppdrag 

  

Organisation 

Utveckla verksamhetsområdet styr & stöd till att vara möjliggörare för en hållbar utveckling i Öckerö 
kommun. Tillsammans med förvaltningarna behöver verksamhetsområdet hitta och tydliggöra 
professionen och behovet. För att veta att vi är på rätt väg och når ett gott resultat, behövs sätt att mäta 
verksamheten. 

Prioriterade aktiviteter: 

•   

  

Processer och arbetssätt 

För att nå bättre synergier behöver organisering och struktur kring interna processer stärkas. 

Utifrån arbetet med samhällsbyggnadsprocessen, dvs. helheten, kan de interna processerna stärkas. 

Det går att konstatera att det finns utmaningar i verksamheten. Men vi behöver gå vidare från 
problemorientering till lösningsfokus. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Kartlägga och utveckla processer utifrån det systematiska kvalitetsarbetet 

  

Kommunikation 

Fortsatt god extern kommunikation i samarbete med kommunikationsenheten, bidrar till hög 
tillgänglighet och transparens för invånarna. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Framtagande av kommunikationspolicy 
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Digitalisering och innovation 

Pandemin har tvingat oss att utveckla verksamheten, inte minst inom digitala möten och tjänster samt 
arbetsplatsen. Vi behöver fånga upp och ta med oss det bästa från det vi lärt oss under pandemin. Och 
skapa strukturer som fortsatt gynnar ett digitalt arbetssätt. 

För att kunna utveckla digitaliseringen i kommunen behövs en IT-infrastruktur. För att nå en grund 
och även kunna hantera den digitala skulden, dvs. äldre system, behövs en ekonomisk modell för 
detta. 

Prioriterade aktiviteter: 

• Uppdaterad IT-plattform och en utvecklad ekonomisk modell för IT-infrastruktur 
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Öckerö 2021-02-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Försäljning av Hönö 1:612 och 1:613 
Diarienummer: SB 0011/21   

 

Försäljning av Hönö 1:612 och 1:613 
Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genomföra försäljning av 
fastigheterna Hönö 1:612 och 1:613, till ett pris av minst 3 000 000 kronor per 
fastighet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Försäljning av de obebyggda bostadsfastigheterna Hönö 1:612 och 1:613. 
 
Beredning 
På Hönö finns de kommunägda och obebyggda bostadsfastigheterna Hönö 1:612 
och 1:613. Privatpersoner och företag har visat intresse för kommunens obebyggda 
fastigheter. Detta är det två sista av fyra nyligen avstyckade kommunägda 
fastigheter som är möjliga att försälja. 
 
Ekonomi 
Försäljningarna beräknas ge intäkter på c:a 6.000.000 kronor minskat med 
mäklararvode på c:a 35.000 kronor. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Fastigheterna bedöms möjliga att ansluta till närliggande väg samt vatten och 
avloppsnät. Fastigheterna är bildade i enlighet med detaljplan 1407-P138. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsverksamheten. 



 
 

 

 
Bilagor 

 
 
Underskrift, datum 
  
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………….. 
Johannes Wallgren Rickard Vidlund 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Öckerö 2021-01-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av 
Hönö 2:80 & 1:105  

Diarienummer: SB 0144/19    

 

Beslut om granskning - Detaljplan för 
flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av 
Hönö 2:80 & 1:105   
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshandlingar daterade 2021-01-20 och 
delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre justeringar innan granskning genomförs.  

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Planområdet är beläget centralt på Hönö väster om Öckerövägen och öster om Hemvärnsvägen, ca 1 km 
sydväst om Hönö Pinan. Planområdet omfattar cirka 950 m2. 

Planförslaget innebär att ett område som i gällande detaljplan är utpekat som parkmark ändras till 
bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör för ett flerbostadshus med ca 4 – 6 bostäder i ett i övrigt villatätt 
område. Avsikten är att möjliggöra för ca 4 -6 mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer.  
 
Efter samrådet har exploateringsgraden höjts för att säkerställa att planförslaget inrymmer 6 bostäder. 
Planområdesgränsen har sedan samrådet justerats i planområdets västra del. I det nordvästra hörnet av 
planområdet har området utökats, medan området i den sydvästra delen har minskats ner. Anledningen till 
justeringen är att anpassa aktuell detaljplan efter de linjer som finns i gällande plan, samt att exploatör köpt del 
av Hönö 1:105. Justeringen innebär att del av fastighet Hönö 1:105 innefattas i detaljplanen.   
 
Beredning 
 
Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark till bostad samt att pröva 
möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra för ett antal 
mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer.  
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Förutsättningar  
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö, och bedöms inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. Gällande detaljplan anger området som parkmark.   
 
Tidigare beslut  

• Beslut om planbesked: 2014-03-04 (KS § 37). 
• Beslut om planstart: 2019-12-03 (KS § 37).  
• Beslut om samråd: 2020-09-01 (KS § 173) 

 
Bakgrund och förändringar efter samråd  
Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen var föremål för samråd mellan 2020-09-10 – 2020-10-02. 
Under samrådet inkom totalt 9 yttranden (se bilaga “samrådsredogörelse” för en sammanfattning av alla 
yttranden och kommunens svar). 
 
Planförslaget har bearbetats utifrån de synpunkter som framkom vid samrådet. De största förändringarna i 
planförslaget efter samråd: 

• Den geotekniska utredningen har reviderats. Planbeskrivningen har uppdaterats med utredningens 
resultat.  

• En dagvattenutredning har utförts. Planbeskrivningen har uppdaterats med utredningens resultat. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med text om förekomsten av igelkott i närområdet.  
• Planbeskrivningen har kompletterats med text avseende barnperspektivet; hur planområdet nyttjas 

idag och att planförslaget inte påverkar möjligheten för barn att sig till intilliggande 
rekreationsområde.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande avseende exploateringsavtalet. 
• Parkeringstalet för bil har sänkts från 0,7 p-plats/bostad till 0,5 p-plats/bostad.  

 
Justeringar av planförslaget som inte är till följd av inkomna synpunkter: 

• Planområdesgränsen har justerats längs med Hemvärnsvägen för att bättre anpassas till gällande plan. 
Planområdet har utökats i det nordvästra hörnet och minskats ner i det sydvästra hörnet. Justeringen 
innebär att del av Hönö 1:105 innefattas i detaljplanen.   

• Byggnadsarean har höjts från 160 m2 till 200 m2 för huvudbyggnad, och från 25 m2 till 40 m2 för 
komplementbyggnad för att säkerställa att planförslaget inrymmer 6 bostäder med tillhörande 
funktioner.  

• Största tillåtna nockhöjd har höjts från + 14 till + 16 för huvudbyggnad, för att säkerställa att 
planförslaget inrymmer 6 bostäder.  

• Höjdangivelsen för komplementbyggnad ändras från totalhöjd till byggnadshöjd. 
• Bestämmelsen avseende största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad och komplementbyggnad har 

justeras från en generell bestämmelse till e1. 
 
Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan kommunen 
och exploatören. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller ur någon annan 
diskrimineringsgrund. 
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Barnperspektiv 
Planförslaget innebär att en yta som tidigare kunnat nyttjas för rekreation för barn i närområdet exploateras. En 
större yta för rekreation finns dock cirka 50 meter öster om planområdet. En gång- och cykelväg som sträcker 
sig under Öckerövägen förbinder planområdet med rekreationsområdet. Möjlighet att ta sig till rekreationsytan 
öster om planområdet bedöms ej påverkas negativt av planförslaget. Sammantaget bedöms barnperspektivet 
inte påverkas negativt. 

Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten har beställt en uppdaterad grundkarta där användningsgränsen i gällande plan 
mellan allmän plats parkmark och allmän plats väg ska tolkas in. Innan planförslaget skickas ut på granskning 
krävs en mindre justering av plangränsen mot Hemvärnsvägen. Justeringen bedöms ej påverka planförslaget i 
någon större utsträckning.    
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att planförslaget, efter ovan nämnda justering, är redo för 
granskning.   
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (SFS 2010:900). 
 
Bilagor 

- Planbeskrivning, 2021-01-20 
- Plankarta med illustrationskarta, grundkarta och bestämmelser, 2021-01-20   
- Samrådsredogörelse 2020-01-20 
- Ljudhandling, akustikforum 2018-05-03 
- Geoteknisk undersökning, MITTA 2020-02-21, rev 2020-12-11 
- Dagvattenutredning, Dämningsverket AB 2020-12-18 
- PM trafikalstringsberäkning, Öckerö kommun 2021-01-15 

 
 
Övriga ej bifogade handlingar:  

- Behovsbedömning/undersökning, 2019-12-06   
- Fastighetsförteckning, 2020-08-21 (Uppdateras innan granskning). 

 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
-----------------------------                               ------------------------------- 
Johannes Wallgren                                                       Rickard Vidlund 
 
Samhällsbyggnadschef                                                 Kommundirektör 
 
2020-01-___                                                                  2020-01-___ 
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från park-
mark till bostad samt att pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom 
del av Hönö 2:80� Avsikten är att möjliggöra för ett antal mindre lägenheter som i 
första hand riktar sig till yngre personer�

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 10 september 
– 02 oktober 2020� Totalt har 9 yttranden inkommit under samrådstiden� Plan-
handlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida, på kom-
munens anslagstavla och på Öckerö bibliotek� 

Sammanfattning av synpunkter 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten 
och mellankommunala frågor måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen� 

• Länsstyrelsen meddelar att en dagvattenutredning behöver tas fram som 
klargör behov av fördröjning av dagvatten och eventuellt behov av rening

• Länsstyrelsen meddelar att kommunen behöver göra en bedömning av hur 
många ytterligare anslutningar som ryms inom avloppsreningsverkets till-
stånd� 

• Länsstyrelsen och Trafikverket anser att detaljplanen kan antas under förut-
sättning att det finns en underskriven överenskommelse som visar på lös-
ningar i den grad att det potentiella trafiktillskottet som kan antas generas av 
aktuell detaljplan kan hanteras�

• Lantmäteriet meddelar att kommunen behöver komplettera planbeskrivning-
en avseende u-område och exploateringsavtal� 

• SGI önskar en komplettering av tillhörande geoteknisk utredning� 

• En sakägare anser att markområdet fortsatt borde vara naturområde� Om det 
ska byggas bör det byggas 1 - 2 familjshus�

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, i 
sammanfattad eller delvis sammanfattad form, tillsammans med kommunens 
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svar samt eventuell åtgärd. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet i Öckerö 
kommuns diarium (diarienummer SB 0144/19)�

Statliga och regionala myndigheter, bolag och 
organisationer

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att öka på bostadsbeståndet med 
mindre lägenheter, vilket är ett behov enligt kommunens bostadsförsörjningspro-
gram� 

Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver kompletteras 
med avseende på påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt visa på att 
det finns en överenskommelse som visar på lösningar i den grad att det potenti-
ella trafiktillskottet som kan antas genereras av aktuell detaljplan på väg 155 kan 
hanteras� 

Synpunkter på sådan 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, 
mellankommunala frågor 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 § 
Enligt 11 kap� 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna�

Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt 2 kap� 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvali-
tetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. I samrådsunderlaget skriver 
kommunen att planen inte bedöms medföra att miljökvalitetsnormer överskrids, 
men motivering till denna bedömning saknas� Kommunen måste därför beskri-
va varför planerade åtgärder inte bedöms påverka möjligheterna att nå uppsatta 
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MKN för vatten� Kommunen ska visa på vilka grunder bedömningen har gjorts, 
exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredningen eller annat underlag 
som berör vattenkvalitén�

Kommunen anger att dagvatten ska omhändertas och fördröjas lokalt� En dag-
vattenutredning ska tas fram som inte bara klargör behov av fördröjning av 
dagvatten utan även eventuellt behov av rening� För att kunna göra en bedömning 
av planområdets eventuella påverkan på MKN för vatten är det viktigt att dagvat-
tenutredningen innehåller en bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten från 
planområdet jämfört med befintliga förhållanden. Av dagvattenutredningen ska 
också framgå till vilken recipient som dagvatten avleds och om denna omfattas 
av MKN för vatten� Kommunen måste också säkerställa att planens utformning 
möjliggör utrymme för lokalt omhändertagande av dagvatten, inom planen�

Reningsverk 

Det kommunala avloppsreningsverket är idag nära kapacitetstaket� Skulle en 
överanslutning till avloppsreningsverket tillåtas finns det risk för negativ hälsopå-
verkan p�g�a ökade utsläpp och risk för bräddningar och påverkan på miljökvali-
tetsnormen för ekologisk status� Kommunen behöver därför göra en bedömning 
av hur många ytterligare anslutningar som ryms inom avloppsreningsverkets 
tillstånd� En prioritering behöver genomföras av de planer kommunen tar fram, 
för att bedöma vilka bostäder som ryms inom tillståndet och ska få byggas innan 
nytt reningsverk har tagits i drift�

Kommunen anger att ett PM med en bedömning kring hur föreslagen exploate-
ring ryms inom kapaciteten för kommunens reningsverk kommer att tas fram 
inför granskning� Länsstyrelsen välkomnar detta och vill uppmärksamma kom-
munen på att det PM som togs fram 2019-01-18 behöver uppdateras med de nya 
belastningsuppgifter som kommunen erhållit under 2020�

Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen ska överpröva kommuners beslut, om beslutet kan antas innebära 
att regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. (11 kap 10 § PBL 
(2010:900)). I proposition Ny plan- och bygglag 1985/86:1 s 801 anges avseende 
ovan angivna prövningsgrund att en prövning på denna grund torde normalt 
komma att aktualiseras av länsstyrelsen endast i de fall där de inblandade kom-
munerna på något sätt är oense�

Väg 155 upplevs idag vara hårt belastad, med framkomlighets- och trafiksäker-
hetsproblem som resultat� Öckerö kommun och Göteborgs stad behöver gemen-
samt ta ansvar för konsekvenserna av planering som påverkar nuläget för väg 155.
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I ”Förtydligande och inbjudan till dialog avseende planeringsförutsättningar 
för väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” , diarienummer 400-10450-2019, så 
förordar Länsstyrelsen att en mellankommunal överenskommelse behöver tas 
fram mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad gällande vilken exploatering 
och trafikalstring som kan tillåtas på väg 155 innan det finns tydliga indikationer 
på förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns utredda och är finan-
sierade�

Än så länge finns det inga åtgärder på plats som förbättrar kapaciteten och trafik-
säkerheten för väg 155. I ÅVS arbetet för Väg 155 Torslanda-Öckerö kommer man 
under hösten att ta fram vilka åtgärder som skulle kunna genomföras på kort sikt 
fram tills dess att man är överens om den långsiktiga lösningen för väg 155. Här 
ser Länsstyrelsen och Trafikverket att det finns en möjlighet att fatta en mellan-
kommunal överenskommelse�

En sådan överenskommelse behöver hantera vilket exploateringsutrymme som 
finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån föreslagna åtgärder på kort sikt. 
Dessutom behöver överenskommelsen hantera uppföljning av den verkliga trafik-
utvecklingen på väg 155. Trafikverket gör bedömningen att en sådan överenskom-
melse kan finnas på plats innan årsskiftet, det vill säga år 2020.

Den nu föreslagna mellankommunala överenskommelsen får sträcka sig fram 
till dess att ÅVSen i sin helhet är klar, dvs år 2022. Efter år 2022 kommer det att 
krävas en ny överenskommelse utifrån den inriktning som ÅVSen resulterar i på 
lång sikt. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2020-09-30.

Länsstyrelsen och Trafikverket anser att detaljplanen kan antas under förut-
sättning att det finns en underskriven överenskommelse som visar på lösningar 
i den grad att det potentiella trafiktillskottet som kan antas generas av aktuell 
detaljplan kan hanteras�

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt�

Förhållande till ÖP 
Föreslagen exploatering överensstämmer med intentionerna i kommunens över-
siktsplan�

Natur 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på att området ändras från park till bostads-
tomt för ett flerfamiljshus. Det finns inga noteringar om förekomst av höga natur-
värden på platsen, som omges av villabebyggelse�
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Förslag på skyddsåtgärd i det fall planen antas

I närområdet finns flera noteringar om förekomst av igelkott. Igelkotten är från 
och med i år 2020, rödlistad som nära hotad� Vid exploatering och bebyggande av 
fastigheten, om åtgärderna startas under perioden oktober – april, bör särskild 
hänsyn visas ifall övervintrande igelkottar i dvala påträffas. Igelkottar bygger ett 
skyddat, klotformigt bo eller övervintrar i högar av kvistar� Om igelkotten störs 
under vinterdvalan är risken stor att den inte överlever till våren (tills temperatu-
ren når ca 15 grader). Enligt foton från området förefaller det lilla området idag 
hysa den typen av natur som skulle kunna nyttjas av igelkottar�

Barnperspektivet
Används området idag för lek av barn som bor i närområdet? Kan barnen själva, 
på samma villkor som idag, utan fara ta sig till lekområdet som anges ligga 50 
meter bort?

Kulturmiljö 
Länsstyrelsens har inget ur kulturhistorisk synvinkel att erinra�

Övrigt
Ta del av Lantmäteriets synpunkter avseende exploateringsavtal och u-område� 
Se Lantmäteriets yttrande, daterat 2020-09-11

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön� 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram�

Kommentar - Miljökvalitetsnormer för vatten
En dagvattenutredning har utförts inför granskning. 

Inför antagande kommer samhällsbyggnadsverksamheten att arbeta fram 
ett PM där det beskrivs om aktuellt förslag kan inrymmas inom det tillstånd 
som finns för reningsverket. PM:et kommer uppdateras med aktuella belast-
ningsuppgifter.  

Kommentar - Mellankommunala frågor 
Avseende mellankommunala frågor, se kommentar till Trafikverket nedan. 
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Kommentar - Natur
Planbeskrivningen kompletteras med information om att det i närområdet 
noterats igelkott och att särskild hänsyn ska visas vid exploatering av fastig-
heten om åtgärderna startas under perioden oktober - april. 

Kommentar - Barnperspektivet 
Planbeskrivningen kompletteras med information om hur området används 
idag och att planförslaget inte påverkar möjligheten för barn att ta sig till 
intilliggande rekreationsområde. 

Kommentar - Övrigt
Se svar till Lantmäteriet. 

Kommentar - Behovsbedömning
Noterat.

Trafikverket
Trafikverket grundar sitt ställningstagande i skrivelsen från 2015-04-02 ”Ställ-
ningstagande väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” (diarienummer TRV 
2015/26052). Trafikverket anser att den kumulativa effekten av små trafiktillskott 
är en del av orsaken till dagens trafiksituation och anser därför inte att trafiktill-
skottet från detaljplanen är försumbart. Utredningar gjorda som en del av ÅVS 
väg 155 Torslanda – Öckerö visar att även små tillskott av trafik kan leda till att 
kölängder och tillföljande problematik ökar kraftigt�

I Länsstyrelsens skrivelse 2019-03-18 ”Förtydligande och inbjudan till dialog 
avseende planeringsförutsättningar för väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” 
(diarienummer: 400-10450-2019) förordar Länsstyrelsen att en mellankommunal 
överenskommelse ska tas fram mellan Öckerö och Göteborg� Överenskommelsen 
ska hantera vilken exploatering och trafikalstring som kan tillåtas på väg 155 
innan det finns tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten eller att 
åtgärder finns utredda och är finansierade. Än så länge finns det inga åtgärder på 
plats som förbättrar kapaciteten och trafiksäkerheten för väg 155.

Inom ramen för pågående ÅVS-arbete så arbetar Trafikverket med att ta fram en 
överenskommelse mellan Öckerö, Göteborg, Trafikverket och eventuellt andra 
berörda parter� Överenskommelse hanterar vilket exploateringsutrymme som 
finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån föreslagna åtgärder på kort sikt. 
Överenskommelsen behövs till dess att man enats om den långsiktiga lösningen�
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Utgångspunkten för överenskommelsen grundas i befintliga ställningstaganden 
av Länsstyrelsen och Trafikverket (se hänvisningar ovan samt bilagor). Överens-
kommelsen kommer att behöva hantera uppföljning av den verkliga trafikutveck-
lingen på väg 155. Trafikverket gör bedömningen att en sådan överenskommelse 
kan finnas på plats 2020/2021.

Innan en sådan överenskommelse är klar anser Trafikverket att detaljplanen inte 
kan antas�

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog och arbete gällande överenskommelsen!

Trafikverket har inga övriga synpunkter.

Kommentar
Öckerö kommun ställer sig positiv till att Trafikverket inom ramen för 
ÅVS-arbetet tar fram en överenskommelse. Öckerö kommuns ambition är att 
en mellankommunal överenskommelse mellan parterna ska kunna träffas.
Öckerö kommun avser dock inte avvakta med all planläggning fram till att 
överenskommelsen tagits fram och undertecknats. 

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. Öckerö 
kommun har exempelvis ett bostadsförsörjningsansvar. Aktuellt planförslag 
möjliggör för ett antal mindre lägenheter som i första hand riktar sig till 
kommunens yngre befolkning, vilket är ett uttalat mål i kommunens bostads-
försörjningsprogram.     

Det aktuella planförslaget bedöms enligt uppdaterad trafikalstringsberäk-
ning generera + 0,28 fordon i den mest belastade riktningen under maxtim-
men. Kommunen anser att tillskottet av exploateringen är marginellt och 
att  överenskommelsen inte ska påverkas av planförslaget. Detaljplanens 
parkeringstal har mellan samråd och granskning justerats ner från 0,7 
p-plats/bostad till 0,5 p-plats/bostad för att ytterligare minimera påverkan 
på väg 155. Öckerö kommun bedömer att det inte är möjligt att genomföra 
fler åtgärder inom ramen för aktuellt planförslag för att minimera påverkan 
på väg 155. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Endast u-område säkserställer inte ledningarna. 

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga ledningar s�k� u-områ-
de ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
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kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar led-
ningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-områ-
de i planen� För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 
ledningsrätt eller servitut upplåtas� Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnit-
tet av planbeskrivningen�

Delar av planen som bör förbättras

Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning. 

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede� 
Det anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterli-
gare ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för� 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploaterings-
avtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteritet konstaterar att lagstiftaren 
har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig 
nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens 
krav på redovisning och därför behöver kompletteras� 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet 
för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådesskedet lämna 
råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Använd gärna handboken Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL som stöd ang� lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna� 

Kommentar - För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras 
Granskningshandlingarna kompletteras med information om att kommunen 
har ansökt om ledningsförrättning inom u-området för VA-ledningar. 

Kommentar - Delar av planen som bör förbättras
Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning av exploate-
ringsavtalet. 
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Statens geotekniska institut 

Yttrande
Området utgärs enligt jordartkarta av delvis moränmark, delvis postglacial sand� 
Av plankartan framgår att markytans nivå uppgår till mellan ca + 5 och ca + 
9,5 dvs ca 4 m nivåskillnad. I den östra delen finns en slänt där nivåskillnaden 
uppgår till som mest 3,5 à 4 m. I [2] redovisas att släntstabiliteten bedöms vara 
tillfredställande� Det framgår emellertid inte i handlingen vilken lutning slänten 
har och vilken säkerhetsfaktor mot ras som föreligger� SGI önskar därav en kom-
plettering�  

Kommentar
Handlingarna har kompletterats inför granskning i enlighet med SGI:s ytt-
rande. 

Vässtrafik  

Yttrande
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Vi ser positivt på en förtätning nära 
befintlig kollektivtrafik. 

Att säkerställa trygga och attraktiva gång- och cykelstråk till och från målpunkter 
så som busshållplats är av vikt� 

Kommentar
Noterat. 

SMHI

Yttrande
SMHI har tagit del av rubricerat samråd och har inga synpunkter� Hänvisar till 
tidigare yttrande gällande samråd angående översiktsplan för Hönö kommun, 
daterat 2018-01-17� 

Kommentar
Noterat. 



Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av Hönö 2:80   |   Samrådsredogörelse 2020-01-20   |   Dnr 0144/19

Sida 12/15

Grannkommuner

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
Förvaltningen tillstyrker remissen� Det förvaltningen har koncentrerat sig på är 
om detaljplanen kommer att medföra mer trafik längs väg 155 från Lilla Varhol-
men genom Torslanda� 

Det är ett fåtal bostäder som tillkommer och de ligger placerade nära kollektiv-
trafik. Enligt den trafikprognos som Trafikverket har gjort innebär bebyggelsen 
några få tillkommande trafikrörelser per dygn. Förvaltningen vill dock påpeka att 
det är viktigt att Öckerö fortsätter att arbeta i enlighet med sin trafiksstrategi så 
att den besvärliga trafiksituationen längs väg 155 i Torslanda inte förvärras av de 
tillkommande bostäderna�  

Kommentar
Öckerö kommun instämmer i att det är av vikt att Öckerö kommun och övri-
ga parter gemensamt arbetar för att förbättra situationen på väg 155. 

För att minska påverkan på väg 155 har Öckerö kommun i aktuellt planför-
slag sänkt parkeringstalet för bil till 0,5 och angivit ett parkeringstal på 20 
cykelplatser/1000 m2 BTA, vilket med rådande förslaget innebär cirka 8 cy-
kelplatser. Planförslaget bedöms enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
generera + 0,28 fordon i den mest belastade riktningen under maxtimmen. 
Öckerö kommun bedömer att kommunen, inom ramen för aktuellt planarbe-
te, gjort de åtgärder som är möjliga och skäliga för att minimera påverkan 
på väg 155. 

Sakägare

Sakägare 1
Vi tycker att det skall vara grönområde men om det skall byggas tycker vi att det 
skall byggas ett 1-2 familjshus och inte flerboningshus till ungdomar. Det räcker 
med ett flerbostadshus i detta område, med tanke på att det är mycket biltrafik 
redan nu� 
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Kommentar
I kommunens gällande översiktsplan (antagen 2018) anges för området ny 
användning bostad. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 (KS § 37) om 
planstart för aktuellt ärende med syfte att pröva möjligheten att ändra an-
vändning från parkmark till bostad samt att uppföra ett flerbostadshus inom 
planområdet. Det har under samrådet inte inkommit sådana synpunkter 
eller ändrade förutsättningar att området bedöms som olämpligt för flerbo-
stadshusbebyggelse. 

Ett PM finns framtaget för planförslaget där mängden trafik som beräknas 
alstras har beräknats. Planförslaget beräknas generera ca 5 bilresor/dag. 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att påverkan lokalt blir marginell 
och att den kan accepteras. 

Företag

Ellevio
I omedelbar närhet till planområdet finns befintliga jordkabelledningar för mel-
lanspänning, 6kV samt för lågspänning, 0,4 kV. I bilaga 1 syns befintligt elnät. 
Ledningarna är dock inte lägesriktigt redovisade i kartan, detta gör det svårt att 
i nuläget avgöra om U-område behövs eller ej� Detta får avgöras efter att led-
ningsanvisning utförts. För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd 
Ledningskollen� Det är en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås  
via www�ledningskollen�se� 

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller till-
fälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader� Alla 
schaktningsarbeten för områdets elförsörjning, som utförs inom planområdet, 
bekostas av exploatören� 

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området� För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprät-
tade planförslaget� 

Kommentar
Noterat. Yttrandet vidarebefordras till exploatören. 
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Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har planförslaget reviderats� De största föränd-
ringarna i planförslaget efter samråd är:

• Den geotekniska utredningen har reviderats� Planbeskrivningen har uppdate-
rats med utredningens resultat� 

• En dagvattenutredning har utförts� Planbeskrivningen har uppdaterats med 
utredningens resultat� 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text om förekomsten av igelkott i 
närområdet� 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text avseende barnperspektivet; 
hur planområdet nyttjas idag och att planförslaget inte påverkar möjligheten 
för barn att sig till intilliggande rekreationsområde� 

• Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande avseende exploa-
teringsavtalet�

• Parkeringstalet för bil har sänkts från 0,7 p-plats/bostad till 0,5 p-plats/bo-
stad�

Justeringar av planförslaget som ej är till följd av inkomna synpunkter:
• Planområdesgränsen har justerats längs med Hemvärnsvägen för att bättre 

anpassas till gällande plan� Planområdet har utökats i det nordvästra hörnet  
och minskats ner i det sydvästra hörnet� Justeringen innebär att del av Hönö 
1:105 innefattas i detaljplanen. 

• Byggnadsarean har höjts från 160 m2 till 200 m2 för huvudbyggnad, och från 
25 m2 till 40 m2 för komplementbyggnad för att säkerställa att planförslaget 
inrymmer 6 bostäder och tillhörande funktioner. 

• Största tillåtna nockhöjd har höjts från + 14 till + 16 för huvudbyggnad, för att 
säkerställa att planförslaget inrymmer 6 bostäder. 

• Höjdangivelsen för komplementbyggnad ändras från totalhöjd till byggnads-
höjd� 

• Bestämmelsen avseende största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad har justeras från en generell bestämmelse till e1�
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Inledning

Bakgrund

Stora delar av bostadsbeståndet inom Öckerö kommun utgörs idag 
av småhus, och marktillgången inom kommunen är begränsad. Den 
demografiska utvecklingen i kommunen pekar även på att det finns 
ett stort behov av bostäder för yngre personer. Medelåldern i Öckerö 
kommun är 44,7 år vilket är betydligt högre än riket (41,3 år). Det 
finns inom befintligt bostadsbestånd små möjligheter att tillgodose 
behoven för den yngre befolkning i kommunen idag. Ett byggande av 
flerbostadshus i olika upplåtelseformer, riktade till en yngre befolk-
ning, är därför ett stort behov som behöver tillgodoses. 

Aktuell fastighet bedöms som lämplig för en utveckling enligt ovan. 
Kommunen har därför med stöd av översiktsplanen beslutat att plan-
lägga fastigheten och att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus 
riktade till yngre.    

Mellan samråd och granskning har planområdet och planområdes-
gränsen justerats. Syftet med justering är att planområdesgränsen 
bättre ska ansluta till gällande plans gräns. Justeringen innebär att 
del av Hönö 1:105 innefattas i planförslaget.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra använd-
ning från parkmark till bostad samt att pröva möjligheten att uppföra 
ett flerbostadshus inom del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra 
för ett antal mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre 
personer. 
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Läge och areal

Planområdet är beläget centralt på Hönö väster om Öckerövägen och 
öster om Hemvärnsvägen, ca 1 km sydväst om Hönö Pinan. Planom-
rådet omfattar cirka 950 m2.

Planförfarande och planprocess

Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen upprättas i enlighet 
med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 1 januari 
2015. Planen är förenlig med kommunens översiktsplan, bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan och är av begränsat intresse för 
allmänheten. Planarbetet bedrivs därför med ett standardförfarande.

Startbeslut AntagandeGransknings- 
utlåtande

Samråd Laga kraftGranskning och
Underrättelse

Bild: Planprocessen med standardförfarande

Planbesked

Hönö pinan

Översiktskarta, planområdet är markerat ungefärligt med gul cirkel. 
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Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. När det påbörjas är ofta 
beslut som rör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom 
markanvändning i enlighet med kommunens översiktsplan. Det finns 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och 
granskning. Störst utrymme att justera ett förslag finns mellan sam-
råd och granskning. Efter granskning kan i allmänhet endast mindre 
justeringar göras.

Planbesked och planstart

Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2014-
03-04 (KS § 37). Kommunstyrelsen ställde sig då positiv till att pröva 
möjligheten att ändra användning inom området får parkmark till 
bostad. Detta i syfte att möjliggöra uppförande av ett enbostadshus. 

Inför planstart informerade exploatör om att den vill pröva möjlighe-
ten att uppföra ett flerbostadshus inom planområdet. Kommunstyrel-
sen beslutade 2019-12-03 (KS § 37) om planstart för aktuellt ärende 
med syfte att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark 
till bostad samt uppföra ett flerbostadshus inom planområdet.

Preliminär tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               3 kvartalet 2020 
Granskning        1 kvartalet 2021 
Antagande          2 kvartalet 2021 
Laga kraft           2 kvartalet 2021

Planhandlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen 
hör planbeskrivning och genomförandebeskrivning. 



Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen| Öckerö kommun | Dnr SB 0144/19
Planbeskrivning | Granskningshandling 2021–01–20

7 / 36

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets inne-
börd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den 
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att planbeskrivningen ska 
vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta. 

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte 
har någon egen rättsverkan, men är viktig vid uttolkningen av planens 
syfte.

Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning

• Planbeskrivning, inklusive genomförandebeskrivning (denna 
handling)

Övriga handlingar:
• Samrådsredogörelse (2021-01-20)

• Fastighetsförteckning (bifogas ej)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
• Ljudhandling, Akustikforum 2018-05-03

• Geoteknisk undersökning, MITTA 2020-02-21, rev 2020-12-11

• Dagvattenutredning, Dämningsverket AB 2020-12-18

• PM trafikalstringsberäkning, Öckerö kommun 2021-01-15



Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen| Öckerö kommun | Dnr SB 0144/19
Planbeskrivning | Granskningshandling 2021–01–20

8 / 36

Tidigare ställningstaganden 

Nationella

Riksintresse

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hus-
hållning 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 tätor-
ter 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 utom-
husluft, olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar 
i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Regionala och mellankommunala

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras 
av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 samt 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. 
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VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad 
transportinfrastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 
155 utpekade som en av de högst prioriterade regionala infrastruktur-
bristerna. Trafikverket har som följd påbörjat arbetet med att ta fram 
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. Syftet med åtgärdsvalsstudien 
är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och för-
bindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan 
Torslanda (Amhult) och Öckerö.

Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera 
åtgärder, och kombinationer av åtgärder, som skapar bättre tillgäng-
lighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel. Studien 
ska kunna visa på – och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och 
genomförbarheten för – alternativa långsiktiga lösningar. Det är VGR 
som, utifrån studiens resultat, politiskt beslutar hur de långsiktiga 
åtgärdsvalen ska hanteras i det fortsatta arbetet. 

Primära intressenter i utredningen är: 

• Västra Götalandsregionen (VGR) 

• Trafikverket region väst 

• Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)

• Öckerö kommun 

• Göteborgs Stad

Kommunala  

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen 14 juni 
2018 anger ny användning bostad för området. 
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Detaljplan 
För området gäller byggnadsplan för del av Hönö omfattande Västra 
vägen - Gårdavägen mm, som vann laga kraft år 1989. Planens ge-
nomförandetid har gått ut. Enligt planen omfattas majoriteten av 
området av naturmark. En mindre del av området utgörs i gällande 
plan av prickad mark inom användning bostad. 

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun arbetar med att revidera gällande bostadsförsörj-
ningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inrikt-
ningen för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt. 
Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt 
på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bostadsproduktio-
nen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder per år.

Natur

Idrott

Hamn/centrum

Bostäder, service, 
arbetsplatser m.m

Skola, omsorg

Verksamheter

Utvecklingsområde

GC-väg

Väg

Skärgårdsleden

Färjelinje

Strategisk nod

Fortsatt 
användning

Ny användning

Planområde

T.v. Gällande detaljplan. Planområdets ungefärliga läge är markerat med röd linje. T.h. mar-
kanvändningskarta i översiktsplanen. 
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Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen utgörs idag av små-
hus och vissa öar saknar helt flerbostadshus. Ett utpekat mål och rikt-
linje är därför att det i första hand ske ett byggande av flerbostadshus 
med lägenheter, i kollektivtrafiknära lägen samt i olika storlekar och 
prislägen. Byggande av högre bostadshus ska också underlättas för att 
möjliggöra förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelseformen kan 
variera men hyresrätter ska prioriteras.

Ett annat utpekat mål i bostadsförsörjningsprogrammet är ett ökat 
byggande för unga vuxna. 

Trafikstrategi
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med hel-
hetssyn, 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 tra-
fikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning, 
bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.

Planförslag – Förutsättningar, 
innebörd och konsekvenser   

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksam-
hetens plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 
2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) samt en avvägning enligt 3 och 
4 kap. Miljöbalken (1998:808). Vidare har detaljplanen prövats mot 
kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § Förordningen om hus-
hållning med mark- och vattenområden (1998:896). Detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan Utblick Öckerö.
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Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse eller områden 
med särskilda natur- eller kulturintressen. Planen omfattar endast 
landområden vilket innebär att åtgärder inte behöver utföras i vatten. 
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.

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

Bebyggelse och markanvändning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Omkringliggande bebyg-
gelse består av villor och ett flerbostadshus i 3 1/2 plan. 

Villa väster om planområdet Villa norr om planområdet 

Flerbostadshus söder om planområdet Villor sydväst om planområdet
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Detaljplanen innebär att mark som tidigare pekats ut som parkmark 
ändras till kvartersmark bostad. Förslaget innebär att ett bostadsom-
råde som till majoriteten består av villabebyggelse förtätas med ett 
mindre flerbostadshus. 

Detaljplanen möjliggör för att ett mindre flerbostadshus i 2 1/2 våning-
ar uppförs. Avsikten är att möjliggöra för ca 4 - 6 mindre bostäder för 
unga vuxna. Största byggnadsarea är 200 m2 för huvudbyggnad och 
40 m2 för komplementbyggnader. Byggnadsarean för komplement-
byggnad kan nyttjas för förråd, avfallshantering, teknikutrymme 
m.m. 

nollplan

+5.5 enl. 
dagvattenutredning

+14 enl. detaljplan

+15.185 medelvärde 
grannar

+15.860 önskad 
höjd

Balkonger plan 2 2x15=30kvm
Vilplan 3x5=15kvm 
(yttertrappa ej BYA)

BYA 166,5kvm exklusive 
balkonger, vilplan & trappor

nollplan

+5.5 enl. 
dagvattenutredning

+14 enl. detaljplan

+15.185 medelvärde 
grannar

+15.860 önskad 
höjd

Balkonger plan 2 2x15=30kvm
Vilplan 3x5=15kvm 
(yttertrappa ej BYA)

BYA 166,5kvm exklusive 
balkonger, vilplan & trappor

Plan 3 1:100

En möjlig utformning av byggationen i enlighet med detaljplanen .  
Illustration: Efem Arkitekter  

nollplan

+5.5 enl. 
dagvattenutredning

+14 enl. detaljplan

+15.185 medelvärde 
grannar

+15.860 önskad 
höjd

Balkonger plan 2 3x15=45kvm
Vilplan 3x5=15kvm 
(yttertrappa ej BYA)

Balkonger plan 3 3x8=24kvm (ej  BYA)

BYA 166,5kvm exklusive 
balkonger, vilplan & trappor

Sektion 1:100Elevation 1:500
Elevation redovisande höjdskillnad mellan föreslagen byggnation och befintlig byggnation.  
Illustration: Efem Arkitekter
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Högsta nockhöjd är reglerad till + 16 meter över grundkartans noll-
plan för huvudbyggnad. Högsta byggnadshöjd är reglerad till 3 meter 
för komplementbyggnader. Taket på huvudbyggnaden utformas med 
sadeltak. Högsta och lägsta takvinkel för huvudbyggnad ska vara 27 
- 45 grader. Takkupor och komplementbyggnad tillåts utföras med 
annan takform än sadeltak och med lägre takvinkel än 27 grader. 

Höjd, takvinkel och exploateringsgrad utgår ifrån omkringliggande 
bebyggelse. 

Markområden

Mark och topografi

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet utgörs idag av gräsbevuxen yta, enstaka träd, jordmas-
sor och grusplan. Marknivån varierar inom området och marknivån 
har en lutning från nordost mot sydväst, annars kan området ses som 
relativt plant. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att området rensas på buskage och träd. Utgräv-
ning av all mulhaltig jord kommer utföras i läge för planerade byggna-
der innan grundläggning sker på packad fyllning. 

Geotekniska förhållanden

FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt SGU består marken av postglacial sand på sandig- eller sand-
morän på berg. Berg förväntas att ligga mellan ca 2,5 och 5 m under 
markytan. Jorden inom området består överst av ca 0,4 m mullhaltig 
jord ovan friktionsjord. Friktionsjorden består av postglacial sand 
med block och bedöms som fastlagrad. Sandens mäktighet, som har 
bestämts vid provgropsgrävningspunkter är ca 1,5 m. Friktionsjor-
den underlagars av lera ner till ca 3 m under markytan på berg. Berg 
bedöms att ligga ca 5-6 m under markytan utifrån jorddjupskarta, 
brunnsarkivet och marknivåerna. 
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Utifrån SGU:s brunnarkiv förväntas grundvattennivån ligga ca 2-3 
m under markytan. Vatten har observerats att rinna momentant i 
gropen vid ca 1,42 m under befintlig markyta. Ingen grundvattenyta 
har stabiliserats i gropen. Grundattennivåerna inom området bedöms 
följa markens topografi och varierar genomgående mellan ca 1,40 och 
1,45 m under markytan. Grundvattennivån kan variera under året. 

Beräkningarna i geoteknisk utredning visar att säkerhetsfaktorn mot 
skred för med mest kritiska glidytorna ner mot tomten ligger över de 
krav som ställs i samband med nybyggnation. Med hänsyn till detta 
bedöms stabilitetssituationen inom planområdet som tillfredsställan-
de. Byggnationen inom planområdet bör ej heller påverka totalstabili-
teten av slänten inom omgivande områden. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I läge för planerade byggnader rekommenderas att utgrävning av all 
mullhaltig jord utförs innan grundläggning kan ske på kontrollerad 
packad fyllning. All schaktning ska utföras enligt handboken Schakta 
säkert (Svensk byggtjänst, SGI/SBUF 2015). 

Naturmiljö 

Natur och rekreation 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet utgörs av en gräsbevuxen yta med enstaka träd. Inom 
området förekommer bl.a. björk-, tall- och rönnbärsträd samt mindre 
buskage. Området bedöms inte besitta några betydande naturvärden. 

I närområdet finns flera noteringar om förekomst av igelkott och 
planområdet bedöms hysa den typ av natur som skulle kunna nyttjas 
av igelkottar. Igelkotten är från och med år 2020 rödlistad som nära 
hotad.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Detaljplanen innebär att en yta som tidigare varit utpekad som park-
mark tas i anspråk. Området bedöms inte ha några större naturvär-
den. 
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Om åtgärder påbörjas under perioden oktober - april ska särskild 
hänsyn visas ifall igelkottar i dvala påträffas. Om igelkotten störs un-
der vinterdvalan är risken stor att den inte överlever till våren. 

Friytor för lek och utevistelse

FÖRUTSÄTTNINGAR

På östra sidan av Öckerövägen cirka 50 meter öst samt 150 meter 
sydöst om planområdet finns två större grönområden som kan nyttjas 
som rekreationsytor. Tillgången till friluftsliv finns främst på Hönös 
nordvästra del vid Ersdalens naturreservat.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innehåller ingen avsatt yta för lek och rekreation. Plan-
förslaget innebär att en yta som tidigare kunnat nyttjas för lek tas 
i anspråk, vilket begränsar möjligheten för lek i närområdet. Plan-
området har dock varit igenvuxet, och inga tecken på lek finns inom 
planområdet. Möjligheten till lek och rekreation bedöms dock kunna 
tillgodoses vid Näståsområdet ca 50 meter öster om aktuellt planom-
råde. Näståsområdet nås från planområdet via gång- och cykelväg 
under Öckerövägen. Möjligheten att nyttja rekreationsområdet vid 
Näståsområdet påverkas inte negativt av planens genomförande.    

Sociala aspekter

Barnperspektivet

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att en yta som tidigare kunnat nyttjas för rekre-
ation för barn i närområdet exploateras. En större yta för rekreation 
finns dock cirka 50 meter öster om planområdet. En gång- och cykel-
väg som sträcker sig under Öckerövägen förbinder planområdet med 
rekreationsområdet. Möjlighet att ta sig till rekreationsytan öster om 
planområdet bedöms ej påverkas negativt av planförslaget.

Sammantaget bedöms barnperspektivet inte påverkas negativt.
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Jämställdhet och mångfald

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget möjliggör ett tillskott av flerbostadshus med mindre 
lägenheter i ett område som domineras av villabebyggelse. Ett uppfö-
rande av mindre bostäder öppnar möjligheten för, framförallt, unga 
att bo kvar eller flytta in i kommunen, vilket bedöms vara positiv ur 
en mångfalds aspekt. 

Tillgänglighet och trygghet

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Byggnationen kommer att uppföras enligt gällande byggnormer. 
Parkeringsplatser och avfallshantering är belägna inom acceptabla 
avstånd ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

Planförslaget möjliggör för fler bostäder i närheten av en gång- och 
cykeltunnel vilket kan innebära en ökad trygghet för gång- och cykel-
trafikanter i området. 

Service

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet är beläget relativt centralt på Hönö med goda avstånd 
till både kommunal och kommersiell service. För- och grundskola är 
belägen mellan 300 - 700 meter från området. Vårdcentral, bank och 
livsmedelsbutik finns ca 700 meter från området. 

Övrig service är främst koncentrerad till Hönö Klåva ca 2 km från 
planområdet. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget bedöms inte negativt påverka kommunal eller kommer-
siell service. Fler bostäder i kommunen innebär ett större underlag för 
den kommersiella servicen. 
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Trafik och transporter 

Biltrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet nås av biltrafik via Hemvärnsvägen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

In- och utfart till planområdet planeras uppföras vid Hemvärnsvägen. 

Ett PM finns framtaget för planområdet där mängden trafik som 
alstras har beräknats. Planförslaget beräknas generera ca 6 bilresor/
dag. Detta motsvarar enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 4 
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 tabel-
len nedan:

Tillskott av fordon i maxtimmen på 
väg 155

ÅDT 4 fordon

10 % av det totala fordonsflödet + ca 0,4 fordon

70 % i den mest belastade riktningen + 0,28 fordon

Beräkningen visar att påverkan på väg 155 och det lokala vägnätet 
endast blir marginell. Sammantaget bedöms de tillkommande trafik-
rörelserna kunna inrymmas inom befintligt vägnät.   

Gång- och cykeltrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Direkt söder om planområdet finns en gång- och cykelväg. Vägen 
sammankopplas med ett sammanhängande gång- och cykelnät som 
sträcker sig från Burö färjeläge i norr, till Fotö i söder och till Hönö 
Pinans färjeläge i öst.  
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdets läge i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda 
möjligheter för de boende inom området att använda gång eller cykel 
som färdmedel lokalt. Detaljplanen möjliggör för en komplement-
byggnad som kan nyttjas för cykelgarage. 

Kollektivtrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Närmaste busshållplats, Rödvägen, är belägen cirka 200 meter från 
planområdet. Hållplatsen trafikeras med buss 291 som har en turtät-
het på 30 minuter under högtrafik. Restiden med buss från Rödvägen 
till centrala Göteborg är cirka en timma.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

De trafikrörelser som förväntas tillskapas i och med planförslaget be-
döms kunna inrymmas inom befintligt kollektivtrafiksystem. Fastig-
hetens kollektivtrafiknära läge innebär att möjligheten för de boende i 
området att välja kollektivtrafik som färdmedel är mycket god.  

Parkering 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkerings-
platser, men har ingen skyldighet att tillhandahålla parkering för 
verksamheter/boende. Vid byggnation av verksamheter och bostäder 
är det kommunens parkeringsnorm som styr hur många p-platser 
som ska upprättas för respektive funktion. Kommunens parkerings-
norm anger ett parkeringstal på 1,2 st/lägenhet för flerbostadshus. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Parkering för tillkommande lägenheter anordnas inom kvartersmark. 
Med anledning av planområdets kollektivtrafiknära läge har parke-
ringstalet justerats ner till 0,5/bostad. 

För cykel har antagits ett p-tal om 20 cykelplatser/1000 m2 BTA, vil-
ket med rådande förslaget innebär cirka 8 cykelplatser. 
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Väg 155 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär en marginell påverkan på väg 155. Enligt fram-
tagen trafikalstringsberäkning kommer planförslaget att generera ca 
+ 0,28 fordon/dag i den mest belastade riktningen. 

För att minimera påverkan på väg 155 har kommunen inom ramen för 
aktuellt planförslag gjort följande åtgärder:

• Parkeringstalet sänks från 1,2 p-plats/bostad till 0,5 p-plats/bo-
stad

• Ett parkeringstal för cykel har antagits i planen 0m 20 cykelplats-
er/1000 m2 BTA 

Planområdets närhet till kollektivtrafikplats och gång- och cykelnät 
innebär att de boende inom området har goda möjligheter att använ-
da alternativa färdmedel.  

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Kommunala vatten- och avloppsledningar finns 
utbyggda väster om planområdet vid Hemvärnsvägen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planerad byggnation kommer att anslutas till befintligt ledningsnät. 
Vatten- och avloppsledningarna bedöms vara dimensionerade för att 
kunna omhänderta och försörja bostäderna med vatten och avlopp.   
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Reningsverk Pinan

FÖRUTSÄTTNINGAR

Pinans avloppsreningsverk (ARV) på Hönö har ett kapacitetsproblem 
på grund av att mängden organiskt nedbrytbart material eller syre-
förbrukande material, BOD, som tillförs reningsverket kan riskera att 
bli för högt i förhållande till det tillstånd som finns. Det Pinans ARV 
tagit emot i måttet personekvivalenter (PE) har under åren 2013-2018 
varierat i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen (se tabell nedan). 
För ett reningsverk är det maxvärdet som är av intresse då kommu-
nens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det förväntade 
maxflödet. Nuvarande tillstånd för avloppsreningsverket på Pinan är 
14 000 PE.

En risk med ett överskridande är att miljökvalitetsnorm vatten för 
Stora Kalvsund inte kan uppnås. Hittills har reningsgraden varit god 
på Pinan, mycket tack vare en god bakteriekultur.

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att 
Pinans avloppsreningsverk ska upprustas och byggas ut i två etapper 
till att kunna omhänderta 25 000 PE. Etapp 1 innebär en ökning till 
20 000 PE och etapp 2 till 25 000 PE. Reningsverket kommer även 
kompletteras med en ny utloppsledning. 

År
Antal över-
skridande

PeMax Datum överskridande

2013 3 15 670 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
Tabell redovisande datum, antalet tillfällen och med vilken mängd tillståndet 
för reningsverket på Hönö pinan överskridits.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Ett PM med en bedömning kring hur föreslagen exploatering ryms 
inom kapaciteten för kommunens reningsverk kommer att tas fram 
inför antagande. 

Dagvatten 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlin-
jer för dagvattenhantering, men arbetet med ett styrdokument för 
dagvattenhantering pågår. I väntan på dokumentets färdigställande 
så eftersträvas att tillämpa lokala lösningar för omhändertagande av 
dagvatten, LOD, i så stor omfattning som möjligt.

Enligt geoteknisk utredning består jordlagerföljden utifrån SGU:s 
jordars- och jorddjupskarta samt ett platsbesök av överst mulljord 
ovan sand eller sandig morän på berg. De geologiska förhållandena 
bedöms som gynnsamma för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Det finns i dagsläget ingen lågpunktskartering utförd där det aktuella 
planområdet ingår. Den översiktliga nivåstudien under rubrik samt 
Länsstyrelsens lågpunktskartering (se bild nedan) visar emellertid 
inga indikationer till att det finns en lokal lågpunkt inom planområ-
det. Vid extrema skyfall kan det bli vattenansamling i gång- och 
cykelporten öster om planområdet. Utifrån erhållna höjdkurvor samt 
Länsstyrelsens lågpunktskartering finns det ingen anledning att anta 
att vatten inte kan avledas från området vid extrema skyfall. 100-års-
flödet har därmed inte beräknats.

Länsstyrelsens lågpunktskartering av området. Planområdet ungefärligt markerat med röd 
cirkel.
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Det mest lämpliga alternativet för dagvattenanslutning finns i Hem-
värnsvägen. Detta ledningsnät leder dagvatten söderut med utlopp i 
en damm och därefter vidare till Stallen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Eftersom marken har goda förutsättningar för lokal infiltration av 
dagvatten föreslås stenkistor, eller kassettmagasin, för att fördröja 
och infiltrera dagvattnet som uppkommer från tak. 

För att fördröja och infiltrera dagvattnet som genereras på de hård-
gjorda körytorna föreslås ett smalt makadamfyllt dike längs med 
ytans södra kant. Ett alternativ till asfalt är att anlägga exempelvis 
gräsarmering på körytor. På så sätt infiltreras dagvattnet direkt i ytan 
och ingen fördröjning/renings-yta behövs i direkt anslutning till köry-
torna. Det är viktigt att samtliga dagvattenlösningar får god hydrau-
lisk kontakt med underliggande permeabla marklager, så att vattnet 
kan infiltrera.

Lägsta marknivå i direkt anslutning till bostad inom planområdet 
föreslås till +5.5 (RH00), med hänsyn till nivåer på omgivande mark. 
Markytor närmast bostaden bör lutas bort från bostaden för att mins-
ka risken för att vatten blir stående vid fasaden vid skyfall.

Beräkningarna i framtagen dagvattenutredning visar att förorenings-
halterna ökar för framtida situation om ingen rening utförs av dag-
vattnet. Med föreslagen reningsmetod blir samtliga halter lägre än i 
dagsläget. Bedömningen ifrån dagvattenutredningen är att det inte 
finns risk för att befintlig status MKN kan påverkas negativt, eller 
att detaljplanen riskerar att äventyra möjligheten att uppnå en bättre 
status MKN i recipienten i framtiden.

El, tele, fiber, bredband

FÖRUTSÄTTNINGAR

El, tele, fiber och bredband finns utbyggt i närområdet längs med 
Hemvärnsvägen.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Anslutning till fastigheten sker vid Hemvärnsvägen. 
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Avfallshantering  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Kommunal avfallshämtning ska anordnas för området. Planförslaget 
möjliggör för 40 m2 byggnadsarea för komplementbyggnad som kan 
nyttjas för att uppföra ett miljörum. Yta för avfallshantering finns 
längs Hemvärnsvägen. Dragavståndet för sopkärlen blir då 5 meter, 
vilket är i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning. Om en 
annan lösning väljs ska sopkärlen placeras intill plats för tömning vid 
tömningstillfället. 

Hälsa och säkerhet

Buller 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet är beläget intill Öckerövägen som har en känd 
bullerproblematik. Akustik forum utförde en bullerberäkning (2018-
05-03) som underlag till bygglovsprövning för fastigheten direkt 
söder om aktuellt planområde. Delar av planområdet för aktuell 
detaljplan innefattas i utredningen och av utredningen framgår det 
att delar av planområdet beräknas ha en framtida ekvivalent och 
maximal ljudnivå (prognosår 2040) som överstiger kraven i 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 t.o.m. 
2017:359). 

Bilder: Utdrag ur bullerberäkning. Planområdet är ungefärligt markerat med blå streckad 
linje. 
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Beräkningen redovisar att den västra delen av planområdet kommer 
ha en ekvivalenta ljudtrycksnivån på 50-55 dbA och en maximal 
ljudtrycksnivå på 65 - 70 dbA för prognosår 2040. 

En bit av den norra delen av aktuellt planområde innefattas inte 
utredningen. Det finns dock inget som talar för att bullersituationen 
skulle se annorlunda ut norr om trafikbullerberäkningens 
utredningsområde. Troligtvis är bullernivån något lägre då 
byggnaden norr om planområdet (Hönö 1:538) till viss del skärmar av 
området från Öckerövägen. Det har även sedan tidigare uppförts en 
vall mot Öckerövägen öster om planområdet. Den uppförda vallen är 
något lägre än vallen som uppförts öster om fastighet Hönö 2:81, men 
bör även den bidra till en viss minskning av bullernivån.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Med anledning av en framtida hög bullernivå har byggrätten begrän-
sats av prick- och korsmark i den östra delen av planområdet i linje 
med utredningens gränsdragning.  

Bild från Öckerövägen redovisande uppförd vall (Bild från Google maps).  
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Radon 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun 
med undantag för delar av Björkö. Samtliga provtagningar som 
genomförts på Hönö redovisar ett resultat på under 30 bq/kg, vilket 
klassas som lågriskområde.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats 
och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

Miljökvalitetsnormer

Vatten

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdets omgivande kustvatten - Göteborgs norra skärgårds 
kustvatten - omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Den ekolo-
giska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenförekomst är 
samklassad med Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör 
samma vattentyp. Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa 
befintliga bedömningsgrunder, men den sammanvägda statusen för 
dessa vattenförekomster bedöms vara måttlig. 

Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av kvicksilver (Hg) som 
omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön 
eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar 
visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som 
därmed ”Uppnår ej god status”. Vattenförekomsten uppnår inte heller 
god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Det-
ta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, 
som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormer för vat-
ten påverkas negativt. Se vidare under rubrik ”dagvatten”. 
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Luft

FÖRUTSÄTTNINGAR

Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är 
litet i Öckerö kommun och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och 
färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i kommunen. 
Många förvärvsarbetare pendlar ut från kommunen med bil vilket 
bidrar till utsläppen.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden över-
skrids. Tillskottet av fordon kan komma innebära en viss ökning av 
utsläpp, dock inte i den grad att MKN överskrids. 

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och 
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är eko-
logiskt hållbara på lång sikt. 

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av detaljplanen är följan-
de: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan

Planförslaget bedöms bidra till målen om en god bebyggd miljö och 
en begränsad klimatpåverkan. Planområdets läge i förhållande till 
kollektivtrafik och gång- och cykelväg ger goda förutsättningar för 
minskade körsträckor med bil.

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska en un-
dersökning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas 
medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en strategisk 
miljöbedömning göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 
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Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktuel-
la detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpå-
verkan som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
Miljöbalken 6 kap. En strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL, 4 kap 34 § kommer därför 
inte att upprättas.

Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2019–12–
13. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning.

Genomförandebeskrivning
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genom-
förandet av detaljplanen. Här redovisas de organisatoriska, fastig-
hetsrättsliga, 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. Genomför-
andekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesyn-
punkt.

Organisatoriska frågor

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 fast-
ighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
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Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Planförslaget innehåller ingen allmän plats.  

Fastighetsrättsliga frågor

Markägoförhållanden
Planområdet är i privat ägo. Markägoförhållanden framgår av till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckning. 

Mellan samråd och granskning har planområdet utökats för att även 
innefatta del av Hönö 1:105. Exploatör har kommit överens med ägare 
av Hönö 1:105 att köpa den del av Hönö 1:105 som berörs av planför-
slaget. 

Fastighetsbildning 
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen i enlig-
het med detaljplan efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Lantmäte-
riet beslutar om slutlig indelning.  

Servitut
Inga servitut behöver upprättas som en följd av planens genomföran-
de. Inga befintliga servitut bedöms påverkas av ett genomförande av 
planen.

Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar behöver upprättas som en följd av 
planens genomförande. 

Ledningsrätt
Planområdet korsas av en kommunal VA-ledning. VA-ledningens läge 
säkerställs i plankartan med ett u-område (markreservat för allmän-
na ledningar). Öckerö kommuns VA-enhet har ansökt om ledningsför-
rättning för VA-ledningen inom u-området.  
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Ekonomiska frågor

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören. 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.

Finansiering och följdinvesteringar
Exploatören bekostar all utbyggnad av planområdet. Ett genomföran-
de att detaljplanen bedöms inte medföra några kommunala följdin-
vesteringar. 

Driftkostnader
Drift och underhåll av kvartersmark genomförs av fastighetsägaren. 

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader eller övriga avgifter kommer att tas ut. 

Exploateringsavtal 
Öckerö kommunen avser att ingå exploateringsavtal med exploatören. 
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande antas i sam-
band med detaljplanen i kommunfullmäktige. Det huvudsakliga syf-
tet med exploateringsavtalet är att reglera rättigheter och skyldigheter 
avseende VA-frågor mellan Öckerö kommun och exploatör. Exploate-
ringsavtalet klargör vilken aktör som gör vad och när, samt fördelning 
av kostnader mellan parterna. Exploateringsavtalet reglerar även vad 
som gäller vid en eventuell överlåtelse av exploateringsavtalet. 

Öckerö kommun upprättar anslutningspunkt för vatten och avlopp i 
närhet av fastighetsgräns. Avgifter för VA betalas enligt gällande taxa 
vid anslutningstillfället. När förbindelsepunkt för VA är upprättad 
inträder betalningsskyldighet. 
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Övrigt 

Medverkande tjänstepersoner

Rikard Sporre      
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andréas Beutler      
Plan- bygg- och miljöchef, Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2021–01–20
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Bilagor

Bilaga 1: Förklaring av planbestämmelserna

Gränsbeteckningar

Planområdesgränsen anger vilket geografiskt om-
råde detaljplanen omfattar.

Användningsgränser redovisar var användnings-
områden börjar och slutar.

Egenskapsgränser redovisar var egenskapsbe-
stämmelser börjar och slutar.

Sekundära egenskapsgränser (tidigare Admi-
nistrativ gräns) redovisar var sekundära egen-
skapsbestämmelser/administrativa bestämmelser 
börjar och slutar.

Egenskapsgränser och Sekundära egenskapsgrän-
ser (tidigare Administrativ gräns) redovisar om-
råden där egenskapsbestämmelser och sekundära 
egenskapsbestämmelser/administrativa bestäm-
melser sammanfaller.

Användning av mark och vatten

KVARTERSMARK

B Bostäder. 

Bestämmelsen reglerar planområdets använd-
ning. 
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e1
Största byggnadsarea är 200 m2 för huvudbygg-
nad och 40 m2 för komplementbyggnad. Bestäm-
melsen reglerar hur mycket bostadsbyggnad och 
komplementbyggnad som får byggas inom de-
taljplanens område. 

Marken får inte förses med byggnad. Bestämmel-
sen innebär att byggnader varken får byggas på 
eller flyttas till områden som omfattas av prick-
mark. Prickmark sträcker sig såväl nedåt som 
uppåt från markytan. 

Syftet med bestämmelsen är att bl.a. att reglera 
byggnadens placering i förhållande till intilliggan-
de fastigheter och vägnät. 

Endast komplementbyggnad får placeras. Bestäm-
melsen reglerar att endast komplementbyggnad 
får placeras inom angivet område. En komple-
mentbyggnad i plansammanhang är en byggnad 
som utgör ett komplement till huvudbyggnaden 
inom användningen, exempelvis förråd, garage 
eller miljöhus. 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
yta finns avsatt för komplementbyggnad. Plan-
områdets östra del har försetts med korsmark då 
marken inte är lämplig att uppföra huvudbyggnad 
på med anledning av framtida bullernivåer. 

+ 16.0
Högsta nockhöjd är + 16 meter över angivet noll-
plan. 

Syftet med bestämmelsen är att reglera största 
tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad.
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f1 Byggnad ska utformas med sadeltak. 

Syftet med bestämmelsen är att föreslagen bygg-
nation i sin utformning ska anpassas till intillig-
gande byggnation. 

Högsta totalhöjd är 3 meter 
för komplementbyggnader. 

En generell bestämmelse som gäller 
för hela planområdet. 

Syftet med bestämmelsen är att reg-
lera största tillåtna höjd på komple-
mentbyggnader. 

Taklutning ska vara minst 
27 grader och max 45 grader. 
Takkupor och komplement-
byggnader får utföras med 
annan takform än sadeltak 
och med mindre takvinkel 
än 27 grader. 

En generell bestämmelse som gäller 
för hela planområdet. 

Bestämmelsen reglerar taklutning 
på huvudbyggnad, takkupor och 
komplementbyggnad. Bestämmel-
sen möjliggör även för att komple-
mentbyggnader och takkupor får 
utformas med en annan takform än 
sadeltak, samt att dessa får ha en 
lägre takvinkel än 27 grader. 

Syftet med bestämmelsen är dels att 
göra detaljplanen mer flexibel, men 
även att möjliggöra för en mer mo-
dern utformning av byggnaderna. 
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Administrativa bestämmelser 

Genomförande-
tiden är 5 år från 
den dag detaljpla-
nen vunnit laga 
kraft

Varje detaljplan har en genomförandetid på 
minst 5 år och högst 15 år från att den har vun-
nit laga kraft. Under genomförandetiden finns 
en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter 
att genomförandetiden har gått ut fortsätter 
planen att gälla men kommunen kan ersätta, 
ändra eller upphäva planen.

Efter att genomförandetiden har gått ut får fler 
typer av avvikelser medges. En typ är åtgärder 
som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse. Åtgärden ska vara 
förenlig med detaljplanens syfte.

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. 

Bestämmelsen innebär att marken inom områ-
det kan användas för allmännyttiga underjor-
diska ledningar. Planbestämmelsen markreser-
vat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
begränsar användningen av området. Kommu-
nen får till exempel inte lämna bygglov som 
hindrar att det bildas en rättighet på ett område 
med markreservat.

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra 
för att befintliga VA-ledningar kan ligga kvar i 
befintligt läge, att ledningarna inte överbyggs 
samt att det är möjligt att vid behov gör under-
håll på ledningarna. 
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Bilaga 2: Plankarta med bestämmelser och 
illustration
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1 OBJEKT OCH UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Kristofer Karlsson (privat kund) utfört en 

kompletterade geoteknisk undersökning inom fastigheten Hönö 2:80 som 

Öckerö kommun arbetar för närvarande med att upprätta en ny detaljplan 

för området för att möjliggöra byggnation av bostäder. 

Figur 1. A) Topografisk och B) Ortfoto med aktuellt område för geoteknisk 

undersökning (@ Lantmäteriet). Den befintliga fastigheten 2:80 visas med röd 

markering. 

2 SYFTE 

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena 

angående stabilitet inom området, enligt SGIs önskemål om 

komplettering. Utförda undersökningar redovisas i separat PM upprättad 

av Mitta, daterad 2020-02-24. Geotekniska rekommendationer redovisas i 

denna PM. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

För detta arbete har följande underlag använts: 

- Jordarts- och jorddjupskarta (SGU).

- Bakgrundskarta erhållen från Lantmäteriet

- PM Geoteknik upprättad av Mitta daterad 2020-02-24.

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna utredning är utförd enligt och med stöd av följande styrande 

dokument: 

- SS-EN 1997-1 och 2 med tillhörande nationell bilaga

- TK Geo 13, Publikation 2013:0667

- AMA Anläggning 17
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- Tabell 1.1: Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 
SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och  
SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 

- Tabell 1.2: Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Provgropsgrävning VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning 

Sten- och blockhalts- 
bestämning 

VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning, 
Bilaga 3 

Sticksondering, 
skruvprov 
tagning och 
vingförsök med 
”Doctors kit” 

Metodbeskrivning finns ej framtagen 

- Tabell 1.3: Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande 
dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 
SS-EN/ISO 14688-2 

Konflytgräns SS 02 72 20, utgåva 2 

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 

Materialtyp och 
tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 13, tabell CB/1 

5 PLANERAD/FÖRESLAGEN BYGGNATION 

Inom området planerar man att uppföra byggnation för bostadsändamål. 

6 GEOTEKNISKA FÄLT & 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

6.1 Utförda fältundersökningar 

- Provgropsgrävning

- Tagning av störda jordprover i 1 punkt (grop)

- Sticksondering.

Provgropsgrävningen har utförts med en 5,5 grävmaskin, där det tog ca 90 

min i sand med block och ca 40 min att gräva i lera en ca 3 m djup grop. 

Sten och block har påträffats i nästan alla nivåer av friktionsjorden. 
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6.2 Undersökningsperiod 

6.3 

6.4 

6.5 

Undersökningarna utfördes den 2020-11-05. 

Fältarbete 

Fältarbetena har utförts av Artemis C.Karlatou och Anna Ehrekrona, Mitta 

AB. 

Provgropsgrävningen (upptagen av kund) har utförts med en grävmaskin 

av modellen: 55Z-1 | JCB Minigrävare 5,5 ton. 

Provhantering 

Hantering av prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av 

plast till laboratorium. 

Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Mittas geotekniska 

laboratorium i Onsala. Undersökningarna omfattar: 

- Jordartsbestämning av 5 störda prover

- Bestämning av vattenkvot för 5 störda prover

- Bestämning av konflytgräns för 1 stört prov.

7 REDOVISNING 

Resultaten av utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan 
på bifogad ritning G-P-001. 

8 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

8.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Platsbesöket angår fastigheten Hönö 2:80 och avser en tomt av ca 2965 m2. 

Undersökningsområdet ligger vid Hemvärnvägen i Hönö, i Öckerö 

kommun, ca 1 km sydväst om färjelinje 155. 

I dagsläget består undersökningsområdet av gräsbevuxen yta, enstaka träd, 

jordmassor och grusplan.  

Undersökningsområdet angränsas mot norr av fastigheten Hönö 1:538 och 

Öckerövägen. Öckerövägen angränsar mot undersökningsområdet också i 

öster. Söder om undersökningsområdet angränsar gång-och cykelväg (GC-

väg) samt fastigheten Hönö 2:81. Hemvärnsvägen angränsar väster om 

undersökningsområdet. 
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Marknivån varierar inom undersökningsområdet pga befintliga jordmassor 

och marknivån har en lutning från nordost mot sydväst, annars kan området 

ses som relativt plant. Berg i dagen har inte påträffats i området, men berg 

förväntas att ligga några meter under markytan (se avsnitt 8.3 nedan). 

8.2 Befintliga ledningar och konstruktioner 

Det finns inga konstruktioner inom undersökningsområdet idag. Fiberkablar 

från Öckerö Fastighets AB föreligger i undersökningsområdet, samt el-

ledningar (Ellevio AB-Skanova) antas att korsa undersökningsområdet. Det 

är av vikt en ny ledningskoll utförs inför byggnation. 

8.3 Geologiska förhållanden 

Enligt SGU (Fig 2) består marken av postglacial sand på sandig- eller 

sandmorän på berg. Berg förväntas att ligga ca mellan 2,5 och 5 m under 

markytan.  

Figur 2, SGU jordartkarta (@SGU Kartvisaren). 

8.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Utifrån SGU:s brunnarkiv förväntas grundvattenytan att ligga 2–3 m under 

markytan. Vatten har observerats att rinna momentant i gropen vid ca 1,42 

m under befintlig markyta. Ingen grundvattenyta har stabiliserats i gropen.  

Grundvattennivåerna inom området bedöms följa markens topografi och 

varierar genomgående mellan ca 1,40 och 1,45 meter under markytan 

Grundvattennivån kan variera under året. 

8.5 Översiktligt Jordlagerföljd 

Jordlagerföljden bedöms utifrån utfört platsbesök i november 2020. Jorden 

består överst av ca 0,4 mullhaltigjord ovan friktionsjord. Friktionsjorden 
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består postglacial sand med block och bedöms som fastlagrad. Sandens 

mäktighet, som har bestämts vid provgropsgrävningspunkter är ca 1,5 m. 

Friktionsjorden underlagras av lera ner till ca 3 m under markytan på berg. 

Där bergnivån ej har kunnat fastslås har provgropsgrävningen avbrutits på 

grund att den ej har kunnat utföras enligt metodens normala förfarande. 

Berg bedöms att ligga ca 5–6 m u m y utifrån jorddjupskarta, brunnsarkivet 

och marknivåerna.  

9  JORDENS EGESKAPER 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass bedöms med stöd av tabell CE/1 AMA17 

och redovisas inom parentes i beskrivning nedan. T.ex . (3B/2). 

Tjälfarlighetsklass 1 är icke tjällyftande jordart och klass 4 mycket.  

Den översta delen av marken (0–0,4 m.u.m.y) består av sandig mulljord 

(främst i mitten av undersökningsområdet), som tillhör Mtrl typ / tjälf. Klass 

(6B/1) eller av mullhaltig jord på ca 0,6 m grusig sand, som tillhör Mtrl typ 

/ tjälf. Klass (2/1) och har vattekvot 6%. Den grusiga sanden underlagras av 

ca 1m siltig sand, som tillhör Mtrl typ / tjälf. Klass (3B/2), med varierande 

vattenkvot mellan 17 och 28%. Sanden underlagras av siltig lera. Leran 

utgörs av materialtyp/ Tjälfarl.klass (5A/4) och har en vattekvot 41% och 

konflytgräns 35%. Exakt lerans mäktighet är inte konstaterad (se §8.5) och 

det bedöms att vara ca 2,5m ±0,5 m.  

10 SÄTTNINGAR 

Hänvisas till Geoteknisk PM, Hönö 2:80, Geoteknisk undersökning för 

planändring, daterad 2020-02-24.

11 

11.1 

11.2 

11.2.1 

STABILITET, RAS OCH BLOCKUTFALL 

Generellt 

Utredningen är utförd i enlighet med Skredkommissionen 5:95 samt 

rekommendationer enligt IEG Rapport 4:2010 och Rapport 6:2008.  

Beräkningsförutsättningar 

Programvara 

Beräkningar har utförts med datorprogrammet SLOPE/W.  

Beräkningar har utförts med sökmetoden grid and radius där den mest 

kritiska glidytan har beräknats.  

Cirkulärcylindriska glidytor har beräknats mht karakteristiska värden dvs 

totalsäkerhetsanalys.  

Samtliga stabilitetsberäkningar redovisas i bilaga 1.
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11.2.2 Stabilitetskrav 

Krav på säkerhetsfaktor enligt IEG Rapport 4:2010 är Fc > 1,7 – 1,5 och 

Fkomb > 1,5 – 1,4. 

11.2.3 Jordmodell och geotekniska parametrar 

Avgränsning mellan mullhaltig jord och fastmarksområden har utförts 

genom sticksondering. Jorddjupen i beräkningssektionerna har tolkats 

utifrån utförda provgropsgrävningen, sticksonderingarna och 

provtagningen. 

För använda materialparametrarna vid beräkningar hänvisas till Bilaga 4 

11.2.4 Laster 

Vid beräkningar för projekterade förhållandena har en urgrävning av 

jorden av ca 0,5 m u befintligt markytan ansats inom området där 

byggnation kan bli aktuellt. Dessutom har räknats stabiliteteten räknats vid 

utformning av slänten med hänsyn till om befintliga jordmassorna ska 

grävas ur. En last om 10 kPa har även ansatts i läget för Öckerövägen.  

11.2.5 Vattenstånd och portryck 

Grundvattennivån inom området har observerats i gropen och har noterats 

i den öppna gropen. Grundvattennivån ligger generellt ca 1,45±0,05 meter 

under markytan i friktionsjorden och på större djup vid de omgivande 

höjdpartierna. Vid beräkningar har en hydrostatisk tryckprofil antagits. 

11.3 Beräkningar 

Beräkningar har utförts med sökmetoden grid and radius för att hitta den 

mest kritiska glidytan i respektive sektion från slänten ner till tomten. 

Beräkningar har utförts i odränerade förhållanden (kombinerad-analys). 

Följande resultat avseende säkerhetsfaktorer har erhållits: 

Scenario Lägsta säkerhetsfaktor 

(Kritisk glidyta) 

Kombinerad-

analys 

Nuvarande förhållanden 

Stab A  FKomb= 1,694 

Projekterade förhållanden 

Urgrävning för byggnation 

och trafiklaster Stab B  FKomb=1,472 

Projekterade förhållanden 

urgrävning för byggnation, 

trafiklaster samt urgrävning 

av släntsjordmassor Stab C FKomb=1,724 

11.4 Slutsatser 

Beräkningarna visar att säkerhetsfaktorn mot skred för de mest kritiska 

glidytorna ner mot tomten ligger över de krav som ställs i samband med 

nybyggnation (Tabell 4.2 i IEG Rapport 4:2010).  
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Med hänsyn till detta bedöms stabilitetssituationen inom 

detaljplaneområdet som tillfredsställande. Byggnation inom planområdet 

bör ej heller påverka totalstabiliteten av slänten inom omgivande områden. 

12 GEOTEKNISKA REKOMMNEDATIONER OCH 
GRUNDLÄGGNING 

Hänvisas till Geoteknisk PM, Hönö 2:80, Geoteknisk undersökning för 

planändring, daterad 2020-02-24 

12.1 Allmänt 

13 

I läge för planerade byggnader rekommenderas att urgrävning av all 

mullhaltig jord utförs innan grundläggning kan ske på kontrollerad packad 

fyllning.   

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015) 

GEOTEKNISKA SYNPUNKTER OCH VÄRDERING AV 
UNDERSÖKNING 

Inga avvikelser noterades i samband med fältundersökningen. Det bör 

beaktas att undersökningen är av kompletterade karaktär enligt SGIs 

förfrågan. 

Innan byggnation kan behövas detaljerade undersökningar utföras i 

aktuella byggnadslägen. Härvid rekommenderas samråd mellan 

konstruktör och geotekniker för att avgöra vilken omfattning som krävs.

BILAGOR 

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar 

Bilaga 2 - Provgropsgrävning rapport 

Bilaga 3 - Labb resultat 

Bilaga 4 - Stabilitetsanalys Nivå A 

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö 2020-12-11 

Artemis C.Karlatou, Författare Jakob Johansson, Granskare 
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MMEASURING THE WORLD 

MITTA grundades i Finland redan 1989 och är nu ett 

av de största och ledande företag inom geodetisk 

mätningsteknik, geoteknik, geolaboratorium och 

dammsäkerhet. Vi är ett flexibelt, kundorienterat och 

entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i Motala. 

Bland våra uppdragsgivare finns stora aktörer inom 

infrastruktur, byggnation och kraftbolag, men vi har 

även många små uppdragsgivare som söker 

professionellt stöd. 
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OCKERÖVÄGEN
TOMTGRÄNS (UNGEFÄRLIGT LÄGE)TRAFIKLAST 10 kPa

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' 
(°)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Friktionsjord Mohr-Coulomb 18 1 37

Fyllning Mohr-Coulomb 18 1 34

Siltig lera Combined, S=f(depth) 17 30 1,5 0 15 0

Sten, sand 
mulljord

Mohr-Coulomb 18 1 32

Vägbank Mohr-Coulomb 18 1 40
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Datum grävt

Totalt djup (m)

Nivå markhöjd

Prov Nr Andel block 

200<d<630

Från  ‐ till (vikt‐%)*

0 ‐ 0,40 0

0,40 1,00 1 10‐15% 1

1,00 1,42 2 10‐15% 1

1,42 ‐ 1,85 3

1,85 2,00 4

2,00 2,5 5

2,50 ‐ 3,00 0

BÖ= 2.5 m LÖ= m

H= 3 m

BU= 1.5 m LU= m

Torrt

1,42

timmar

*Andel av den totala vikten som tillhör angivet intervall, d är diameter i mm.

Grundvatten

Provgropens geometri

vatten påträffats ca på 1,42 .Sipprar lite. Våt, rinner inte. 

Sipprar / Rinner in på m djup under markytan

Flöder / Forsar in på m djup under markytan

Vattenyta stabil på m djup u. my. efter cirka

saSi* skalrester

Anmärkning/avvikelse

(vikt‐%)* (vikt‐%)*

stsaMu

Jordlagerinformation

Djup u. my (m)
Jordart   

(fältbenämn.)

Andel sten 

63<d<200

Andel block 

630<d

Anm.

(t ex >1800)

20201105

Väderlek

Ansv fältgeotekniker AE/AKC Schacktutrustn

ca 3 mUppdragsNr 1420001 ProvgropsNr 20MOO1PG

Växlande molninghetUppdragsledare AKC/JE

Provgropsgrävning PG

Uppdragsnamn Hönö 2_80 Datum 20201105

stSa

Sa

saSi

saSi

skalrester

skalrester

20%

20%

saSi 5% skalrester

*sasiLe?

Bilaga 2: Provgropsgrävning rapport
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hårdgrävd som morän

hårdgrävd



2020-11-05 AKC/AE 2020-11-29 Meraf Berhe

Mitta AB
Artemis C Karlatou

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1    

TK Geo 13 Anm

20M001
0,40-1,00 6 1 2
1,00-1,42 17 2 3B
1,42-1,85 28 2 3B Blött
1,85-2,00 18 2 3B Blött
2,00-2,50 41 35 4 5A

Grå ngt. grusig siltig SAND, skalrester
Grå ngt. grusig siltig SAND, skalrester
Grå sandig siltig LERA, sandskikt enstaka skalrester

Hönö 2;80

Gottskärsvägen 174          
43994 Onsala
Tel. 0768524509 
team@mitta.se
www.mitta.se

Brun grusig SAND
Brun grusig ngt.siltig SAND, skalrester

Provtagningsredskap

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2020-12-08   Helena Seger 142001

Beställare :

Projektledare:

Benämning

Uppmätt vy i bh: 1,42 mumy (2020-11-05)

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag
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A GEOTEKNISK BESIKTNING OCH ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR 

Sammanfattning 

Stabilitetsförhållandena i slänten bedöms vara  Tillfredsställande

❑ Otillfredsställande

❑ Mkt otillfredsställande (stor skredrisk)

Rekommendationer 

Förslag till kompletterande undersökningar Nej ❑ Ja

BESIKTNING Relevant Kontrollerat Förekomst 

Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej 

Indikationer på rörelser (sprickor, ledningsbrott etc) 

Förekomst av skredärr 

Erosionsförhållanden i vattendrag 

Yttre laster (trafik, vibrationer, snö etc.) 

Vattenledningar, dagvattentrummor m m 

Vegetation (typ, lutning, ålder, avverkning) 

Spår av tidigare byggnader och anläggningar 

Befintlig bebyggelse och anläggningar hotade 

Fyllningar, upplag, soptipp, gödselstackar etc. 

Tidigare stabilitetshöjande åtgärder 

Följande kartor och handlingar har studerats: 

Skredriskkartor 

Topografiska kartor 

Jordartskartor 

Flygbilder (geobildstolkning) 

Brunnsarkiv 

Tidigare geoundersökningar 

Det finns inga tidigare utförda geoundersökningarna i kommunen och 

Trafikverkets arkiv/Riksarkivet 

Uppgifter om ytvatten och dämningsförhållanden 

Följande faktorer har beaktats: 

Förändringar i belastningssituationen 

Nyligen utförda konstruktioner som belastar slänten 

Pågående erosion 

Avverkning av träd 

Utlagda erosionsskydd 

Utförda avschaktningar vid släntkrön 

Utförda utflackningar av slänt 

Utförda uppfyllnader vid släntfot 

Variationer i belastningar 

Snölast 

Trafiklast BV: Lastförutsättn. vid stab. analyser VV: VÄG 

Planerade belastningar och ingrepp 

Möjlighet till höga portryck 

Vattenledningar 

Hänvisar till rapporten för bilden 

Extrema vattenstånd 

Skred i intilliggande områden 

GEOMETRI 

Släntgeometrin har inmätts i fält m.h.t. de befintliga förhållandena Utfört 

Ja   Nej 

Avvägning 

Vattendjup, lodat 

Jorddjup, bedömt 
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HÅLLFASTHET 

Närmaste borrpunkter 

Ej aktuellt 

PORTRYCK 

Bedömningsgrund 

N/A 

LASTER Beaktas   Ja   Nej 

Egentyngd 

Ytlaster - Permanenta

- Tillfälliga

- TKGeo

Ytvatten - dimensionerande vattenstånd

Grundvattennivå, portryck ca 1,42 m u m y 

BERÄKNINGAR Utfört Ja Nej 

Metod Direktmetoden 

Annan metod Morgenstern-Price 

Resultat Cirkulära glidytor Odränerad analys Fc - 

Cirkulära glidytor Dränerad analys Fc 1,472-1,724 (Fkomb kombinerad) 

Sammansatta glidytor Odränerad analys Fc - 

REDOVISNING Redovisas Ja   Nej 

Typsektioner med jordlagerföljd, farligaste glidyta, beräkningsparametrar 

Antal 1 

Säkerhetsfaktor Krav enligt IVA Skredkommissionens Rapport 3:93 

Säkerhetsfaktor 
Markanvändning 

Nyexploatering 

Befintlig bebyggelse och 

anläggning 
Annan mark 

Fc 

Minst nivå B skall 

utföras 

>2,0 >2,0

Fc >1,5 >1,5

Fkomb - - 

F - - 

Egenkontroll (steg 1) utförd av: Artemis C.Karlatou, geotekniker, Datum 20201105 Sign: 

Granskning (steg 2) utförd av Jakob Johansson, ansvarig geotekniker, Datum 20201211 

Sign:  
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SAMMANFATTNING 

Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för del av Hönö 2:80 och Hönö 1:538, Öckerö kommun. Planområdets 

lokalisering visas i Figur 1. Beställaren, Folke Karlsson, vill möjliggöra bostäder inom 

den nya detaljplanen.  

Slutsatsen av denna dagvattenutredning är att framtida markanvändning är lämplig 

för bebyggelse ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.  

Utan rening ökar halterna av näringsämnen och föroreningar ut från planområdet. 

Med föreslagen renings- och fördröjningsmetod blir halterna lägre än i dagsläget. Det 

råder därmed inga rimliga skäl till att detaljplanen enskilt kan försämra befintlig status 

MKN i recipienten, eller att detaljplanen skulle kunna äventyra att en bättre status 

MKN kan uppnås i recipienten i framtiden.  

Föreslagna lösningar innefattar enkla och infiltrerbara dagvattenhanteringsmetoder i 

form av makadamdiken och stenkistor. Förslagsvis byts asfaltsytan på infarten och 

parkeringen ut till gräsarmering eller annan permeabel yta. På så sätt går det att ta bort 

makadamdiket och ändå få till en god rening, fördröjning och infiltration av 

dagvattnet.   
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1 INLEDNING  

1.1 UPPDRAGET 
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för del av Hönö 2:80 och Hönö 1:538, Öckerö kommun. Planområdets 

lokalisering visas i Figur 1. Beställaren, Rosund AB, vill möjliggöra bostäder inom den 

nya detaljplanen.  

Planområdet är beläget på Hönö. Storleken på planområdet är ca 0.9 hektar. 

VA-huvudmannen för det allmänna ledningsnätet är Öckerö kommun.  

 

Figur 1. Översiktsbild av centrala Hönö. Planområdets lokalisering är inringad med svart färg. 

Bild: Lantmäteriet 2020 

1.2 SYFTE 
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser det nya planförslaget kommer 

att ha på dagvattenavrinningen samt göra en bedömning av områdets lämplighet för 

bebyggelse ur ett dagvattenperspektiv.  

Vidare ska utredningen visa vilka hanteringsmetoder som är lämpliga för att 

planområdet ska uppfylla uppskattade behov ur ett dagvattenperspektiv. Utredningen 

ska även översiktligt visa var sekundära rinnvägar finns där ytvatten kan ledas när 

ledningsnätet går fullt med syftet att minska risken för skador vid stora skyfall (100-

årsregn).  

Planområdets 

lokalisering  
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Dagvattenutredningen utreder planens eventuella påverkan på Miljökvalitetsnormerna 

(MKN). Utredningen kommer även visa på vilka åtgärder som behöver tas för att 

planen inte ska riskera att försämra status MKN i recipienten och/eller att äventyra 

möjligheterna till att uppnå en bättre status MKN i recipienten.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Denna utredning studerar förutsättningar och förslag till dagvattenhantering. I senare 

detaljprojekteringsskede finns följaktligen friheten att välja metoder till 

dagvattenhantering så länge behoven enligt dagvattenutredningen uppfylls.   

I utredningen och dess bilagor anges bland annat flöden, fördröjningsvolymer, 

föroreningsberäkningar samt förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en 

kontroll och vägledning av platsbehov till det kommande detaljprojekteringsskedet.   

Höjder benämns i det lokala RH 00-systemet om inget annat anges.  

1.4 ORGANISATION 
Beställarombud: 

Uppdragsledare: 

Handläggare: 

Interngranskare: 

Folke Karlsson, Rosund AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Sargon Saglamoglu, Dämningsverket AB 

 

2 UNDERLAG OCH TIDIGARE UTREDNINGAR 
Följande material har använts som underlag till dagvattenutredningen.  

• Offert, daterad 2020-10-27  

• Geoteknisk PM, daterad 2020-02-21, reviderad 2020-02-26 

• Grundkarta med 1 m höjdkurvor samt befintliga VA-ledningar, erhållen från 

Öckerö kommun 2020-11-02 

• Information om recipienter, avrinningsområden och dylikt inhämtade från 

VISS, Vatteninformation i Sverige, Länsstyrelsen 

• VA-karta från Öckerö kommun, erhållen 2020-11-02 

3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Nedan beskrivs i korthet ett flertal dokument och lagar som har varit styrande för 

arbetet med dagvattenutredningen. 

Öckerö kommun har ingen dagvattenpolicy eller dagvattenstrategi som dikterar 

kommunspecifika principer för hantering av dagvatten. Utgångspunkten i denna 

utredning blir därmed att dagvattenflödet samt dagvattenföroreningar ska minskas för 

att efterlikna befintlig markanvändning i så stor mån som möjligt. Detta kan 
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exempelvis innebära att dagvattnet föreslås infiltreras så nära källan som möjligt, samt 

att undvika att det befintliga dagvattenledningsnätet belastas vid intensiva regn. 

Hanteringen av dagvattnet bör säkerställa att det inte uppkommer skador på 

fastigheter och byggnader.  

3.1 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
Målet med dagvattenhanteringen i denna rapport är att minst fördröja ett 10-årsregn 

till samma flöde som uppstår inom det befintliga området vid ett 10-årsregn.  

Återkomsttiden har valts eftersom det är denna återkomsttid som VA-huvudmannen 

enligt lagpraxis har ansvar för avseende fyllda dagvattenledningar (Svenskt vatten, 

2020).  

Dagvattnet ska renas till en nivå som medför att detaljplanens påverkan inte riskerar 

att försämra status för MKN i recipienten. Detaljplanen ska även inte bidra till att 

försämra möjligheten till att uppnå en bättre status för MKN i recipienten.  

2015 kom ett förtydligande från EU-domstolen på det s.k. ”icke-försämringskravet”. 

Detta förtydligande kom i en tolkning av ramdirektivet för vatten i ett ärende i floden 

Weser. Denna dom, Weserdomen, tydliggjorde att varje kvalitetsfaktor för en recipient 

ska bedömas individuellt. Detta innebär att inga enskilda kvalitetsfaktorer får 

försämras i recipienten. En enkel schablonberäkning av föroreningsbelastningar, se 

rubrik 7, har utförts för att undersöka detta.   

Den 1 januari 2019 implementerades som en konsekvens av Weserdomen en skärpning 

av Miljöbalken (1998:808) som innebar en skärpning av miljökvalitetsnormerna. Det 

ställs således större krav än tidigare på kommunen på att visa att detaljplanen är 

förenlig med miljökvalitetsnormerna.   

4 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 BEFINTLIG OCH FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 
Planområdets area är ca 900 kvm, se röd streckad linje i Figur 2. Planområdet består i 

dagsläget främst av en trädbevuxen grönyta (del av Hönö 2:80).  
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Figur 2. Ungefärlig gräns för planområdet, se område inringat med röd linje.  

4.2 UTBYGGNADSPLANER UPP- OCH NEDSTRÖMS PLANOMRÅDET 
Nordost om planområdet finns mark avsatt för skola och omsorg i Öckerös 

översiktsplan, antagen 2018-06-14. Öckerö kommun gav kommentaren på 

dagvattenutredningen 2020-12-18 att ledningar håller på att byggas ut för nya 

fastigheter.   
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4.3 GEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.3.1 TOPOGRAFI 
En översiktlig nivåstudie av nivåkurvor från grundkartan erhållen från Öckerö 

kommun, samt Lantmäteriets Kartsök-funktion, se Figur 3. Marknivån inom 

planområdets södra del är ca +5-6 m. I den norra delen är den befintliga marknivån ca 

+7.  

Marknivån både söder om området har uppskattats ha en nivå på ca +5, med en 

mycket svag lutning söderut.  

 

Figur 3. Höjdrelief av utrednings- och planområdet. Gul streckad linje visar vattendelare 

utifrån höjdkurvor. Gul pil visar medellutningen på marken vid planområdet.  

Kommunen kunde inte leverera höjdkurvor med större upplösning än 1 meter, vilket 

innebär att mindre höjdskillnader inom området förekommer. I korsningen 

Nämndemansvägen/Hemvärnsvägen finns en inmätt nivåpunkt på ca +4.9, se utsatta 

marknivåer i Figur 4. 
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Figur 4. Nivåpunkter i utkastet till plankartan (Öckerö kommun, odaterad). 

4.3.2 INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH AVRINNINGSOMRÅDEN 
Det finns i dagsläget ingen lågpunktskartering utförd där det aktuella planområdet 

ingår. Den översiktliga nivåstudien under rubrik 4.3.1 samt Länsstyrelsens 

lågpunktskartering (se Figur 5) visar emellertid inga indikationer till att det finns en 

lokal lågpunkt inom planområdet. Vid extrema skyfall kan det bli vattenansamling i 

gång- och cykelporten öster om planområdet.  

 

Figur 5. Länsstyrelsens lågpunktskartering av området. 

Planområdet ligger precis på gränsen mellan Hönös största vattendelare, från vilken 

vattnet enligt VISS (Vatteninformationsystem i Sverige) rinner antingen öster eller 

västerut, se Figur 6. Planområdet tillhör således enligt VISS det östra 
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avrinningsområdet. Enligt höjdstudien verkar detta dock inte stämma, vilket är relativt 

vanligt eftersom gränsen för ytavrinningsområdena, klassificerade av Länsstyrelsen, 

ofta är grovhuggna.  

Ledningssystemet som löper väster om planområdet, och avvattnar dagvatten söderut, 

korsar dessutom denna gräns, vilket innebär att planområdet sannolikt kommer 

tillhöra det västra tekniska avrinningsområdet efter att det är anslutet till 

ledningsnätet. Ett tekniskt avrinningsområde är det avrinningsområde som även 

innehåller ledningar, som kan förändra den ytliga avrinningen i ett område jämfört 

med om dessa inte fanns på plats.   

 

Figur 6. Vattendelaren på Hönö enligt VISS (2020).  

4.3.3 ÖVERSVÄMNINGSRISKER FRÅN NÄRLIGGANDE VATTENDRAG 
Marknivån är tillräckligt hög för att det inte finns någon risk för översvämning från 

havet.  
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4.3.4 TEKNISKT AVRINNINGSOMRÅDE OCH LEDNINGSNÄT 
Öckerö kommun, har tagit fram en översikt över var dagvattenledningssystemens 

utlopp finns. Det mest lämpliga alternativet för dagvattenanslutning finns i 

Hemvärnsvägen. Detta ledningsnät leder dagvatten söderut med utlopp i en damm 

och därefter vidare till Stallen, se pilar i Figur 7. 

 

Figur 7. Grå pilar visar var ledningsnätet leder dagvattnet. Slutligt utlopp är i Stallen.    

4.3.5 BEFINTLIGA SERVISLEDNINGAR 
I dagsläget finns inga befintliga serviser kopplade till den aktuella delen av Hönö 2:80.  

I mailkontakt med Jan-Inge Haraldsson på Öckerö kommun lyftes ett alternativ till 

anslutningspunkt för dag- och dränvatten i en dagvattenbrunn med vattengång +3.78 

Planområdet 

Dagvattenledningsnätets 

utlopp till damm 

Dagvattenutlopp till 

recipient 



 

 
 

 

 

Dämningsverket AB  

Organisationsnummer: 559120-4911 

Fabriksgatan 38, C/O Fabrik 38 

412 51 Göteborg 

 Dagvattenutredning del av Hönö 

2:80, Öckerö kommun. Upprättad 

2020-12-18. Version 1.0 

9  

(RH 00) sydväst om planområdet, se Figur 8. Detta bör stämmas av med kommunen i 

senare skede. I mailkontakt med kommunen 2020-12-18 har bekräftar kommunen att 

de har ett förslag på en anslutningspunkt för dricksvatten, spillvatten och dag-

/dränvatten.  

 

Figur 8. Möjlig anslutningspunkt för dag- och dränvatten från planområdet. Vattengång i 

brunnen är ca +3.78 (RH 00).  

Enligt kommunens grundkarta finns en befintlig ledningsrätt för en kommunal 

vattenledning inom fastigheten, se Figur 9. 
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593 med vattengång +3.78 
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Figur 9. Befintlig ledningsrätt inom fastigheten. 

4.3.6 GEOLOGI 
Ett geotekniskt PM för Hönö 2:80 har tagits fram av Mitta AB Göteborg, daterat 2020-

02-21, rev 2020-02-26. Mitta har bedömt att jordlagerföljden utifrån SGU:s jordars- och 

jorddjupskarta samt ett platsbesök som visade att jorden består av överst mulljord 

ovan sand eller sandig morän på berg. De geologiska förhållandena bedöms som 

gynnsamma för lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Enligt SGU (2020) består planområdets översta marklager främst postglacial sand och 

sandig morän, se Figur 10.  

Befintlig ledningsrätt 
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Figur 10. Jordartskarta från SGU (2020). Bilden visar att planområdet består av postglacial sand 

och sandig morän.   

SGU:s genomsläpplighetskarta visar att det finns hög och medelhög genomsläpplighet 

i jordarna, se Figur 11.  
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Figur 11. SGU:s genomsläpplighetskarta (2020) som visar att genomsläppligheten i marken är 

låg på grund av den glaciala leran.  

4.4 GRUNDVATTEN 
Inga fria vattenytor påträffades under Mittas platsbesök och grundvattenytan 

förväntas ligga ca 2-5 m under markytan. 

Enligt VISS finns inga klassade grundvattenförekomster eller grundvattentäkter i 

närområdet.  

4.5 RECIPIENTER OCH MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Utredningsområdet tillhör ett delavrinningsområde som avleds till Göteborgs norra 

skärgårds kustvatten (MS_CD: WA74648822).  

4.5.1 GÖTEBORGS NORRA SKÄRGÅRDS KUSTVATTEN 
Dagvatten avleds från planområdet till ett ledningsnät som har sitt utlopp i viken 

Stallen.  

4.5.1.1 EKOLOGISK STATUS  

Den aktuella statusklassningen är måttlig ekologisk status med motiveringen 

övergödning.  

Kvalitetskravet är god ekologisk status med tidsfrist till 2027. Länsstyrelsen 

kommenterar kravet med ”God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller 

biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 
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2021 på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer 

från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 

2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.”  

4.5.1.2 KEMISK STATUS 

Den aktuella kemiska statusen når enligt VISS (2020) inte god status på grund av för 

höga halter av polybromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver (Hg) samt 

Tributyltennföreningar. Provtagningar av sediment visar att gränsvärdet för god status 

överskrids i samtliga mätpunkter längs med västkusten. Den största källan till TBT-

föreningar är båtbottenfärg som innehåller ämnena.  

Med undantag för difenyletrar och kvicksilver är kvalitetskravet god kemisk 

ytvattenstatus för beslutad miljökvalitetsnorm.  

4.6 MARKFÖRORENINGAR 
Länsstyrelsens karttjänst visar inga flaggningar på potentiellt förorenade områden 

inom eller i närheten av planområdet, se Figur 12. Detta är positivt ur 

dagvattensynpunkt eftersom det då är möjligt att infiltrera dagvattnet utan risk för att 

eventuella föroreningar förflyttas i marken.    

 

Figur 12. Länsstyrelsens karttjänst för potentiellt förorenade områden visar inga indikationer 

på förorenade områden i planområdets närhet.  

5 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Beräkningar i denna dagvattenrapport följer beräkningsanvisningarna i Svenskt 

vattens publikation P110. Indata för att beräkna flöden består av markanvändning 

tolkad från illustrationsförslaget för planen samt flygfoton.   

En klimatfaktor på +25% har antagits vid beräkning av flöden.     
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5.1 MARKANVÄNDNING 
Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. De olika 

marktyper för befintlig och framtida situation som har kategoriserats är: 

• Asfalt/hårdgjord (φ = 0.8)  

• Tak (φ = 0.9) 

• Grusyta (φ = 0.2) 

• Grönyta (φ = 0.1) 

Planområdet uppskattas falla in under kategorin ”gles bostadsbebyggelse” enligt P110 

vilket innebär att ledningar dimensioneras för 2-årsflöde vid hjässdimensionering och 

10-årsflöde vid trycknivå i marknivå. I slutändan är det projektören som i samband 

med kommunen tar beslut om lämpliga dimensioneringskriterier.  

5.2 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Rationella metoden är ett sätt att beräkna flöde utifrån en given avrinningsarea, 

dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: 

Qdim = i(tr) · φ· A  

Där 

Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s, ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Dimensionerande regnintensitet bestäms enligt:  

 i(𝑡𝑟) = √T
3 ln(t𝑟)

tr
0.98 + 2 

Där 

tr = regnvaraktighet (benämns även som tc) [minuter] 

T = Återkomsttid [månader]  

5.2.1 NEDERBÖRD, ÅRSMEDEL 
Årsmedelnederbörden för det aktuella delavrinningsområdet har ansatts till 773 

mm/år enligt uppgifter från SMHI Vattenwebb (2020).  

5.2.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 
Koncentrationstiden (tc), också benämnd som rinntiden (tr), för avrinningsområdet har 

uppskattats till endast ett par minuter. Koncentrationstiden är den tid det tar för en 

regndroppe att rinna från punkten längst bort i avrinningsområdet till 

utflödespunkten. Enligt P110 ska koncentrationstiden antas vara minst 10 minuter vid 
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beräkningar med rationella metoden. Koncentrationstiden har bedömts vara max 10 

minuter både för befintlig och framtida markanvändning.   

För att kunna jämföra befintligt dagvattenflöde för befintlig situation med framtida 

markanvändning har ett 10-minuters 10-årsregn valts till beräkningarna av flödet för 

befintlig situation, se Tabell 1 och Tabell 2. 

I Tabell 2 redovisas areaindelning och flödesberäkningar. 10-årsregnet har tagits fram 

eftersom fördröjningen föreslås dimensioneras utifrån denna återkomsttid.  En 

klimatfaktor på +25 % har använts på beräknade flöden.  

Tabell 1. Regnintensiteter för 10-minuters 10-årsregn exkl. klimatfaktor på 1.25.  

 10-årsregn 

Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet, i(tr) 226 l/s, ha 

 

Tabell 2. Beräknade totala flöden för nuvarande markanvändning, 10-minuters 10-årsregn, 

exkl. klimatfaktor.   

Yta Area [m2] φ [-] Ared [ha] T = 10 år Q [l/s] 

Grönyta 830 0.1 0.008 1.9 

Asfalt 55 0.8 0.004 1.0 

Totalt 885 - 0.013 2.9 

 

Beräkningarna visar att ett 10-minuters 10-årsregn genererar ett totalt dagvattenflöde 

på 2.9 l/s exkl. klimatfaktor vid befintlig markanvändning.  

5.2.3 FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 
Koncentrationstiden för framtida situation har ansatts till 10 minuter enligt P110 

eftersom detta är den kortaste rekommenderade rinntiden.   

Fördröjningsvolymer i avsnitt 5.3 har beräknats med utgångspunkten att framtida 

flöden som genereras av regn med återkomsttid upp till 10 år inte får överstiga 

befintliga flöden vid ett 10-årsregn.  

Flödesberäkningar exkl. fördröjning för hela området visas nedan i Tabell 3 för ett 10-

minuters 10-årsregn, som jämförelse med befintlig situation.  Beräkningen antas vara 

ett värsta-fall-scenario om inga åtgärder vidtas för att minska dagvattenavrinningen.  
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Tabell 3. Totala dimensionerande flöden för framtida situation, exkl. fördröjning. 10-minuters 

10-årsregn, exkl. och inkl. klimatfaktor.  

Yta Area [m2] φ [-] Ared [ha] T = 10 år Q [l/s] 
T = 10 år Q 

[l/s] +25% 

Grönyta 445 0.1 0.004 1.0 1.3 

Grusyta 70 0.1 0.001 0.2 0.2 

Asfalt 205 0.8 0.016 3.7 4.7 

Tak 165 0.9 0.015 3.4 4.2 

Totalt 885 - 0.036 8.3 10.4 

 

På grund av den nya detaljplanens ökade andel hårdgjorda ytor ökar det totala 

dagvattenflödet med en faktor ca 3 jämfört med i dagsläget.  

5.3 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 
Målet med fördröjningen är att befintlig flödessituation från området, som i dagsläget 

inte har någon dagvattenfördröjning, ska fördröjas till motsvarande befintligt 10-

årsflöde som uppstår vid ett klimatjusterat 10-årsregn och framtida markanvändning. 

Enligt rättspraxis föreligger ingen skadeståndsskyldighet för huvudmannen vid 

eventuell översvämning så länge ett nytt ledningsnät har dimensionerats för minst ett 

10-årsregn (Svenskt Vatten, 2020).  

Beräkningarna har utgått ifrån antagandet att det går att infiltrera dagvattnet i marken 

eftersom de geotekniska förutsättningarna har bedömts vara goda för infiltration.  

En beräkningsmetod enligt ekvation 9.1 i Svenskt vattens publikation P110 (sida 119) 

har använts för att beräkna volymen på fördröjningsmagasinen. I denna metod ansätts 

ett tillåtet utflöde från magasinet. Därefter beräknas den största volym som 

uppkommer av flera klimatjusterade 10-årsregn med olika varaktighet som ger 

upphov till ett varierande inflöde till magasinet över tid.  

 

Magasinsvolymen beräknas enligt följande: 

V = 0.06 ∙ [iregn ∙ tregn − K ∙ tregn − K ∙ trinn +
K2 ∙ trinn
iregn

] 

Där 

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

 iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s ha] 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

 K = specifik avtappning från magasinet [l/shared] 
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Rinntiden har antagits till 0 minuter för fördröjningsmagasinen/magasinet eftersom 

området är mycket litet. Detta ger en säkerhet i beräkningarna. Vid beräkningen av 

fördröjningsmagasin går det enligt P110 bra att anta rinntider kortare än 10 minuter.  

Dvs;  

trinn = 0 minuter 

Den faktiska volymen (Vmag) för magasinen fås genom att multiplicera specifik 

magasinsvolym (V) med reducerad area för respektive magasin (Ared).  

 Vmag = V ∙ Ared 

5.3.1 FÖRDRÖJNINGSVOLYM  
Ansatt K-värde (78l/shared) för området motsvarar ett antaget utflöde till det 

befintliga ledningsnätet på 2.9 l/s, dvs flödet som motsvaras av ett 10-minuters 10-

årsregn.  

Den beräknade specifika magasinsvolymen visas i Figur 13.  

 

Figur 13. Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet. 

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid ungefär vid en 

regnvaraktighet på ca 15-20 minuter då den specifika magasinsvolymen når en topp på 

ca V = 134 m3/hared. 

Eftersom den reducerade arean för hela området är ca 0.036 hektar, se Tabell 3, blir den 

faktiska magasinsvolymen: 

 Vmag = V ∙ Ared = 134 ∙ 0.037 ≈ 5m3 
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Beräkningarna visar att total erforderlig fördröjning är 5 m3 med metodiken beskriven i 

P110 för att fördröja ett framtida 10-årsflöde till flödet som uppstår vid ett 10-årsregn 

på befintlig mark.  

6 BERÄKNINGAR AV 100-ÅRSREGN 
Utifrån erhållna höjdkurvor samt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns det ingen 

anledning att anta att vatten inte kan avledas från området vid extrema skyfall. 100-

årsflödet har därmed inte beräknats.  

7 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac Web med årsnederbörd och 

föroreningsläckage från olika markslag som underlag.  

Beräkningarna har utförts enligt systemprincipen i Figur 14. 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Systemprincipen för föroreningsberäkningarna.  

I beräkningarna antas schablonmässigt att 90% av dagvattnet från nya hårdgjorda ytor 

renas medan 10% av dagvattnet rinner vidare utan rening. Målet är att allt dagvatten, 

bortsett från dagvatten som uppkommer av extrema skyfall, ska kunna infiltreras upp 

till återkomsttider på 10 år.  

För att se resultatet av beräkningarna, gå direkt till avsnitt 7.3. 

7.1 INDATA 
Årsnederbörden har uppskattats utifrån data från SMHI till ca 773 mm/år enligt data 

från SMHI Vattenwebb.    

Schablonvärden för föroreningsläckaget från det undersökta området har hämtats från 

StormTac Web-databasen v2020-11-16. Följande markslag från StormTac-databasen har 

använts till beräkningarna:  

• Asfaltsyta 

• Gräsyta 

• Grusyta 

Fördröjning och 

infiltration 

Dagvatten från 

planområdet 
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• Takyta 

Föroreningsberäkningar som förlitar sig på schablonvärden ger en grov indikation till 

vilka föroreningshalter som förväntas finnas i dagvattnet. Detta gäller oavsett om 

beräkningarna utförs manuellt eller med modelleringsverktyg och resultaten bör tolkas 

med stor försiktighet. Halterna kan variera i hög grad bland annat beroende på 

byggnadsmaterial och hur de används, markens beskaffenhet osv.  

Renings- och fördröjningsmetod som har valts är makadammagasin/stenkistor som 

möjliggör infiltration av dagvattnet ned i marken.  

7.2 BERÄKNINGSMETOD 
Föroreningshalt (µg/l) och massflöde (kg/år) har beräknats för respektive ämne (P, N, 

Pb osv). Metoden som används i StormTac bygger på att dagvattenflöde och basflöde 

(l/s) multipliceras med arealäckage (ug/l). Därefter används reduktionsfaktorn för att 

reducera det totala arealäckaget från området för att få fram föroreningshalter och 

mängder efter rening.   

Denna typ av beräkningar går att utföra manuellt, exempelvis med Stockholm stads 

beräkningsmetod, eller med modelleringsprogramvaror som StormTac.  

7.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR – RESULTAT 
I  Tabell 4 och Tabell 5 visas beräkningsresultaten för föroreningsberäkningarna.  

Tabell 4. Beräknade föroreningshalter [µg/l] för befintlig och framtida situation. Grå 

markering visar ökning jämfört med befintlig situation.  

   exkl. rening Inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid 

  µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 110 110 57 

Kväve (N) 1100 1400 660 

Bly (Pb) 2.4 2.5 0.91 

Koppar (Cu) 11 12 5 

Zink (Zn) 18 22 5.7 

Kadmium (Cd) 0.14 0.35 0.072 

Krom (Cr) 2.2 3.8 1.6 

Nickel (Ni) 1.5 2.9 1.5 

Kvicksilver (Hg) 0.014 0.02 0.011 

Suspenderad substans (SS) 17000 15000 7400 

Oljeindex 210 280 43 

Benso(a)Pyren 0.007 0.013 0.0053 

 

Beräkningarna visar att föroreningshalterna ökar för framtida situation om ingen 

rening utförs av dagvattnet. Med föreslagen reningsmetod blir samtliga halter lägre än 

i dagsläget.  
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Tabell 5. Beräknade massflöden [kg/år] för befintlig och framtida situation. Grå markering 

visar ökning jämfört med befintlig situation.  

   exkl. rening Inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid 

  kg/år kg/år kg/år 

Fosfor (P) 0.028 0.045 0.023 

Kväve (N) 0.28 0.55 0.27 

Bly (Pb) 0.0006 0.001 0.00037 

Koppar (Cu) 0.0027 0.005 0.002 

Zink (Zn) 0.0045 0.0088 0.0023 

Kadmium (Cd) 0.000034 0.00014 0.000029 

Krom (Cr) 0.00055 0.0016 0.00065 

Nickel (Ni) 0.00037 0.0012 0.00061 

Kvicksilver (Hg) 0.0000034 0.0000081 0.0000044 

Suspenderad substans (SS) 4.3 6.2 3 

Oljeindex 0.052 0.11 0.017 

Benso(a)Pyren 0.0000017 0.0000053 0.0000022 

 

Beräkningarna visar att det sker en marginell ökning av vissa mängder föroreningar 

[kg/år]. Detta beror enbart på en större avrinning från planområdet eftersom det 

tillkommer fler hårdgjorda ytor.  

Eftersom halterna [µg/l] är låga finns det emellertid ingen risk att befintlig status MKN 

kan påverkas negativt, eller att detaljplanen riskerar att äventyra möjligheten att uppnå 

en bättre status MKN i recipienten i framtiden.  

7.4 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRORENINGAR 
Det finns i dagsläget inga nationella krav för halter av föroreningar och näringsämnen i 

dagvatten förutom de miljökvalitetsnormer som finns för kustvatten, grundvatten och 

ytvatten. Emellertid har några kommuner och organisationer tagit fram riktvärden som 

kan användas som bedömningsunderlag för halter i dagvatten. I denna rapport 

presenteras tre olika riktvärdesunderlag. Ett från Göteborgs stad, som främst är 

inriktat på känsliga recipienter, ett underlag från Nordvästra Skånes vatten och avlopp 

(NSVA) samt ett underlag från Riksvärdesgruppen från 2009 (1M).  

Se Tabell 6 för en jämförelse av beräknade totalhalter från detaljplaneområdet med 

dessa andra riktvärdesunderlag.  
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Tabell 6. Jämförelse av beräknade halter efter rening med riktvärden från Göteborgs stad, 

NSVA samt Riktvärdesgruppen 1M (2009). 

 

Framtid inkl. 

rening Göteborg NSVA RTK 2009 

 µg/l µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 57 50 200 160 

Kväve (N) 660 1250 2000 2000 

Bly (Pb) 0.91 14 8 8 

Koppar (Cu) 5 10 18 18 

Zink (Zn) 5.7 30 75 75 

Kadmium (Cd) 0.072 0.4 0.4 0.4 

Krom (Cr) 1.6 15 10 10 

Nickel (Ni) 1.5 40 15 15 

Kvicksilver 0.011 0.05 0.03 0.03 

Suspenderad substans (SS) 7400 25000 40000 40000 

Oljeindex 43 1000 5000 700 

Benso(a)pyren (BaP) 0.0053 - - 0.03 

 

Jämförelsen visar att halterna av föroreningarna och näringsämnena är rimliga i 

jämförelse med de olika presenterade riktvärdesunderlagen. Med föreslagen renings- 

och fördröjningsmetod hamnar de dessutom för de flesta ämnen avsevärt lägre än 

riktvärdena.  
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8 DAGVATTEN- OCH SKYFALLSÅTGÄRDER 
Ett första alternativ till dagvattenhantering, som klarar antagen fördröjningsnivå, samt 

som uppfyller kraven inom MKN (Miljökvalitetsnormerna) i dagsläget, samt inte 

äventyrar möjligheten att uppnå bättre status MKN i framtiden, har tagits fram, se 

Figur 15. Bilaga 1 visar samma figur, men i fullformat.  

 

Figur 15. Föreslagen dagvattenhantering.  

Eftersom marken har goda förutsättningar för lokal infiltration av dagvatten föreslås 

stenkistor, eller kassettmagasin, för att fördröja och infiltrera dagvattnet som 

uppkommer från tak. För att fördröja och infiltrera dagvattnets som genereras på de 

hårdgjorda körytorna föreslås ett smalt makadamfyllt dike längs med ytans södra kant.  

Ett alternativ till asfalt är att anlägga exempelvis gräsarmering på körytor. På så sätt 

infiltreras dagvattnet direkt i ytan och ingen fördröjning/renings-yta behövs i direkt 

anslutning till körytorna. S:t Eriks har exempelvis körbar gräsarmering som ser ut som 

kullersten, se Figur 16. Med liknande lösning minskas den hårdgjorda arean på tomten, 

och infiltrationen ökar.  
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Figur 16. Exempel på gräsarmering som är körbar. Bilden visar gräsarmeringen, men med 

grusfyllning.  

Det är viktigt att samtliga dagvattenlösningar får god hydraulisk kontakt med 

underliggande permeabla marklager, så att vattnet kan infiltrera. Eventuella 

fyllnadsmassor i tomten behöver därför omsorgsfullt väljas i anslutning till 

infiltrationslösningarna så att dessa inte blir täta och fylls upp med dagvatten utan att 

infiltration till grundvattnet kan ske.  

Lägsta marknivå i direkt anslutning till bostad inom planområdet föreslås till +5.5 (RH 

00), med hänsyn till nivåer på omgivande mark. Markytor närmast bostaden bör lutas 

bort från bostaden för att minska risken för att vatten blir stående vid fasaden vid 

skyfall.  

I mailkontakt med kommunen 2020-12-18 har bekräftar kommunen att de har ett 

förslag på en anslutningspunkt för dricksvatten, spillvatten och dag-/dränvatten. Detta 

läge kan skilja sig från den anslutningspunkts om finns föreslagen i denna 

dagvattenutredning.  
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9 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNINGAR 
Ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv bedöms det inte behövas några ytterligare 

utredningar.  

10 SLUTSATS 
Slutsatsen av denna dagvattenutredning är att framtida markanvändning är lämplig 

för bebyggelse ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.  

Utan rening ökar halterna av näringsämnen och föroreningar ut från planområdet. 

Med föreslagen renings- och fördröjningsmetod blir halterna lägre än i dagsläget. Det 

råder därmed inga rimliga skäl till att detaljplanen enskilt kan försämra befintlig status 

MKN i recipienten, eller att detaljplanen skulle kunna äventyra att en bättre status 

MKN kan uppnås i recipienten i framtiden.  

Föreslagna lösningar innefattar enkla och infiltrerbara dagvattenhanteringsmetoder i 

form av makadamdiken och stenkistor. Förslagsvis byts asfaltsytan på infarten och 

parkeringen ut till gräsarmering eller annan permeabel yta. På så sätt går det att ta bort 

makadamdiket och ändå få till en god rening, fördröjning och infiltration av 

dagvattnet.   
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Innehåll

Begrepp och definitioner
Akustiska mått byggnaden kravsätts och bedöms på:

Symbol Beskrivning SS-EN ISO

DnT,w,50 (dB) Vägd standardiserad ljudnivåskillnad, ett förkortat
skrivsätt för DnT,w + C

717-1:2013

DnT,w,100 (dB) Vägd standardiserad ljudnivåskillnadmed
spektrumanpassningsterm [dB], ett förkortat skrivsätt
för DnT,w + C50-3150.

717-1:2013

L′nT,w,50 (dB) Vägd standardiserad stegljudsnivå, ett förkortat
skrivsätt för L′nT,w,50 enligt. Om anpassningstermen
CI,50-2500 är negativ ska den sättas lika med noll.

717-2:2013

LpAeq,nT (dB) Ekvivalent A-vägd ljudnivå under den tid ljudet
förekommer mer än tillfälligt. Standardiseras till 0,5
sek e�erklangstid.

16032:2004

LpAFmax,nT (dB) Maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning F (FAST), för
intermittenta ochmer än tillfälligt förekommande
kortvariga ljud. Standardiseras till 0,5 sek
e�erklangstid.

16032:2004

LpCeq (dB) Ekvivalent C-vägd ljudnivå, under den tid ljudet
förekommer mer än tillfälligt.

16032:2004

T (s) E�erklangstid, den tid det tar för ljudnivån att minska
60 dB e�er det att ljudkällan har stängts av. Avser T20

3382-2:2008/
AC:2009
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1. Inledning

1 Inledning
Nybyggnation av flerbostadshus vid Hemvärnsvägen 45 i Hönö för Murhus. Projektet
innebär produktion av stenhus i fyra våningsplan, och innefattar totalt 10 lägenheter.

Figur 1.1: Situationsplan, grön ruta markerar aktuell tomt.

1.1 Förutsättningar och anpassningar
Som grund för denna handling gäller Boverkets byggregler, “BFS 2017:5 – BBR 25, Avsnitt
7 Bullerskydd”.

AF-7587 : HEMVÄRNSVÄGEN 45 LJUDHANDLING (FHK) 180503 Sid. 2 av 21



2. Byggnadskrav och förhållanden

2 Byggnadskrav och förhållanden
I detta avsnitt redovisas de krav och förhållanden som gäller för byggnaden.

“ Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas
så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån
dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver
och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i
någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven. Om
bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder
vidtas. ”

BFS 2013:14, Boverket

2.1 Lu�ljudsisolering och stegljudsnivå
Med lu�ljudsisolering menas en skiljekonstruktions förmåga att minska lu�buret ljud
mellan två rum (t.ex. överhörning, tv-apparat). Stegljudsisolering kan beskrivas som
byggnadens förmåga att reducera strukturburet ljud mellan två rum (t.ex. fotsteg, skrap).
Nedan i Tabell 2.1 anger vi aktuella krav för dessa parametrar.

Tabell 2.1: Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå.

Ljudnivåskillnad Stegljudsnivå
mellan utrymmen i utrymme

DnT,w,50 DnT,w,100 L′nT,w,50

Utrymme (dB) (dB) (dB)

Från utrymme utanför bostaden till
utrymme i bostaden

52 – 56a

Från trapphus till bostad 52 – 62

Från trapphus med dörr till utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro

– 44/48b 62

a Från hygienrum och förråd till bostad kan nivån frångås omdet kan verifieras att stomljud från installationer
ej överskrider värdena i tabell 7.21b. Nivån kan också frångås vid mätning på golvyta omedelbart innanför
tamburdörr (cirka 1m2).

b Gäller från utrymme utanför bostad vid postfack och hiss
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2. Byggnadskrav och förhållanden

2.2 Ljudnivåer från fasta installationer
Ljudnivån från fasta installationer är det sammanlagda ljud/oljud som skapas av de
installationer som är igång för att byggnaden skall fungera (ex. hiss, ventilation, m.m.).
Nedan i Tabell 2.2 anges aktuella krav på ljudnivåer för olika typer av utrymmen.

Tabell 2.2: Högsta ljudnivå inomhus från fasta installationer.

Ekvivalent Maximal
ljudnivå ljudnivå

LpAeq,nT LpCeq LpAFmax,nT

Till utrymme (dB) (dB) (dB)

Kontinuerliga bredbandiga ljud i
utrymme för
sömn och vila 30 50a 35
daglig samvaro 30 – 35
matlagning 35 – 40
personlig hygien 35 – 40

Ljud som innehåller tydligt hörbara
variationer i utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro 25 – 35
matlagning 35 – 40
personlig hygien 35 – 40

a Avsteg kan godtas om ljudnivåer för frekvensbanden 31,5 Hz till 200 Hz innehålls enligt Folkhälso-
myndighetens riktlinjer (FoHMFS 2014:13).

2.3 Ljudnivåer från yttre installationer och trafik
Fasad, fönster, frisklu�sventiler m.m. skall dimensioneras så att ljudnivåer inomhus till
följd av trafikbuller och andra yttre ljudkällor inte överskrider de värden som anges i
Tabell 2.3.

Tabell 2.3: Högsta ljudnivå inomhus från trafik och yttre
ljudkällor.

Ekvivalent Maximal
ljudnivå ljudnivå

LpAeq,nT LpAFmax,nT

(dB) (dB)

I utrymme för
sömn och vila 30 50a

daglig samvaro 30 –
matlagning 35 –
personlig hygien 35 –
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2. Byggnadskrav och förhållanden

2.4 Bullerförordning
Utdrag ur Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:

“ 3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning
(2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst häl�en av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och

2. minst häl�en av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad
som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00. ”

SFS 2015:216, Näringsdepartementet

2.5 E�erklangstid
E�erklangstiden är mått på hur lång tid det tar för ljudet i ett rum att dämpas. Nedan I
Tabell 2.4 anges aktuella krav på e�erklangstid som bedöms e�er det högsta värdet i
oktavbanden 500, 1 000 och 2 000 Hz.

Tabell 2.4: Längsta e�erklangstid.

E�erklangstid

T T125 Hz
(s) (s)

Trapphus 0.8 –
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3. Stomme och skiljekonstruktioner

3 Stomme och skiljekonstruktioner
Nedanstående konstruktioner klarar de ställda kraven beräkningsmässigt (ISO
12354-1:2017):

• Bottenplatta byggs av 100mm betong. Anslutning mot kantbalk och bärande
innerväggar skall utföras med dämpandemellanlägg (t ex bitumenpapp).

• Ytterfasad utgörs av 265 mm håltegelblock fyllda med stenullsisolering, typ
Porotherm T7. Inner och yttersida sida fasad förses med 15 resp. 20 mm puts.

• Lägenhetsskiljande bjälklag utgörs av plattbärlag 250mm betong (ρ > 2 000
kgm−3). Bjälklaget tilläggsisoleras med flytande konstruktion av 30mm
stegljuddämpande och 50mm flytspackel.

• Lägenhetsskiljande väggar utgörs av 240mm håltegelblock fyllda med betong
(ρ > 2 000 kgm−3), typ Porotherm PFZ-T. Ömse sida vägg förses med 15 mm puts.
Anslutning i fasad skall utföras med dämpandemellanlägg (t ex bitumenpapp).

3.1 Trapphus
Trappor beaktas särskilt m.a.p. både stegljud samt ljud som kan uppstå till det egna
utrymmet vid gångtrafik. Betongtrappor utförs i enligt med ett av följande alternativ:

1. Trapphusplan och trapp läggs upp stomljudsisolerat mot lägenhetsplan med
Sylomer från Christian Berner AB eller likvärdig stomljudsdämpning. Med
trapphusplanen separerade och stomljudsisolerade från lägenhetsplanen behövs
inte någon ytterligare stomljudsisolering.

2. Klinker eller linoleummatta i trapphus läggs på stegljudsdämpande skikt av∆L’n,w
≥ 12 dB, exempelvis decibeX 3300TES eller likvärdig.
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4. Monteringsanvisningar

4 Monteringsanvisningar
-Kvarstår-
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5. Trafikbuller och utemiljö

5 Trafikbuller och utemiljö
Akustikforum har beräknat ekvivalenta ochmaximala ljudnivåer från vägtrafik, och
redovisar beräkningsresultaten i bullerkartor 7374-1—12 (se Appendix A).

Med planerad bullervall beräknas högsta ekvivalenta ljudnivå (vid östfasad) till LpAeq= 58
dBA, och högsta maximala ljudnivån (vid östfasad) till LpAFmax, natt = 70 dBA. Samtliga
lägenheter innehåller krav enl. “Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” utan ytterligare åtgärder.

Med planerad bullervall kan gemensam uteplats placeras på gården vid t ex sydfasad, där
krav enl. “Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” på ekvivalent och
maximal ljudnivå innehålls utan ytterligare åtgärder.

5.1 Beräkningsmetod
Beräkningar är gjorda i programmet SoundPLAN 7.4. Buller från vägtrafik är beräknat
enligt Nordisk Beräkningsmodell 1996. Frifältsvärden vid fasad är beräknade 1,5 meter
över respektive våningsplan.

Inställningar SoundPLAN:

• Sökavstånd källa – mottagare: 5 000m

• Sökavstånd källa – reflektor: 50 m

• Sökavståndmott. – reflektor: 200m

• Reflektioner: 3

5.2 Trafikförutsättningar
Tabell 5.1 visar vilka trafikmängder vi använt för beräkning.

Tabell 5.1: Längsta e�erklangstid.

Väg Antal passager Andel tung trafik Hastighet
ÅDT 2040 % km/h

Hemvärnsvägen 300 0 30
Öckerövägen 8737 7,8 50

Trafiksi�ror för Hemvärnsvägen har vi uppskattat till 4 passager per planerad/befintlig
bostad längs respektive väg.

Si�ror för Öckerövägen är plockade från rapporten Trafikutredning för centrala Öckerö
gjord av Öckerö Kommun daterad 2012-05-04 och reviderad 2016-06-08.

Dessa si�ror har vi sedan räknat uppmed hjälp av Trafikverkets uppräkningstal EVA
2016-04-01 för att få en prognos fram till år 2040. Vi har räknat fram en årlig ökning, vilken
blir ca 1,01% för personbilar och ca 1,02% för tung trafik, från uppräkningstalet och
applicerad denna fram till år 2040 för de uppmätta si�rorna. För tung trafik har vi använt
uppräkningstalet för lastbilar.

Hastigheter är baserade på hastigheterna från 2009 års mätning.
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6. Tekniska utrymmen, schakt och installationer

6 Tekniska utrymmen, schakt och installationer
Tekniska utrymmen som fläktrum, teknik etc. skall dimensioneras så att
direkttransmitterat ljud klarar angivna ljudnivåkrav för påverkade utrymmen, och så att
stomljud är 10 dB lägre än angivna ljudnivåkrav för påverkade utrymmen.

Detta innebär att yttertak och fasader gemensammamed andra utrymmen får
specialstuderas m.a.p. ljudisolering och anslutningar, samt att ljudkrav på väggar och
bjälklag tas fram när ljudnivåer från fläktaggregat och kylmaskiner är kända.

6.1 VVS-installationer
VVS-anläggningen dimensioneras av ventilatör så att överhörning via ventilation, rör,
radiatorer, håltagningar etc. inte verkar försämrande på angivna ljudisoleringskrav. Även
fläktar, ljuddämpare, spjäll, don etc. kontrolleras i samråd. Ljudalstring till omgivningen
ifrån fläktutloppmåste kontrolleras.

Överlu�sdon rekommenderas generellt inte för skiljekonstruktioner med R′w ≥ 35 dB.
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Öckerö 2021-02-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  
Ärende: Fördjupad översiktsplan (FÖP) Björkö  
Diarienummer: 0353/13   

 

Politisk referensgrupp - FÖP Björkö  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fattar beslut om att tillsätta en politisk referensgrupp för fördjupad översiktsplan för 
Björkö   

 
 
Ärendet  
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö var föremål för samråd under våren 2017. Efter samrådet har arbetet 
med FÖP Björkö delvis legat vilande. Samhällsbyggnadsverksamheten fick i slutet av 2020 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att återuppta arbetet med FÖP Björkö under 2021. Med anledning av planens strategiska vikt 
bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att en politisk referensgrupp bör tillsättas, för att få en kontinuerlig 
politisk förankring i arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
-----------------------------                                         ------------------------------- 
Rickard Vidlund                                                                        Johannes Wallgren 
Kommundirektör                                                                       Samhällsbyggnadschef 
 
2021-02-____                                                                            2021-02____  
 



 
 

               Öckerö 2021-02-12 
     Dnr: SB 0193/15 

 

 

 

YRKANDE  

Fördjupad konsekvensbeskrivning kring en 
delning av detaljplan för Öckerö nya centrum 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att göra en fördjupad 
konsekvensbeskrivning kring en delning av detaljplan för Öckerö nya centrum. 

Ärendet 
Diskussionen kring utvecklingen av Öckerö centrum har pågått under flera decennier. År 
2011 antogs ett planprogram för centrala Öckerö där det bland annat anges att ”Öckerö 
centrum har genom sitt centrala och havsnära läge, sin historia och de av landskapet givna 
förutsättningarna, fantastiska utvecklingsmöjligheter. En omvandling av Öckerö centrum 
skulle kunna tillföra nya funktioner och nya bostäder som tillsammans skapar en levande 
mötesplats full med liv. En motor och drivkraft för framtidens Öckerö. … Funktionsblandat 
blir det genom att det nya centrumet innehåller en blandning av bostäder, verksamheter, 
aktiviteter, butiker, arbetsplatser mm. Merparten av de nya husen bör planeras efter 
principen att bottenvåningarna ska innehålla ett rikt offentligt liv och bostäder placeras 
ovanpå dessa verksamheter.” 

I slutet av 2014 tecknades ett samverkansavtal mellan Öckerö kommun, Öckerö Fastighets 
AB, Aston Harald AB och Tornstaden Projektutveckling AB. Positivt planbesked gavs i juni 
2015. Förslaget till detaljplan har efter detta varit föremål för samråd under våren 2017 och 
granskning under hösten 2018. Tekniskt sett är förslaget till ny detaljplan färdig för ett 
antagande i kommunfullmäktige.  

En bred politisk enighet råder i visionen för Öckerö nya centrum samt kring det stora 
behovet av fler bostäder i olika upplåtelseformer. Under granskningen har dock tveksamheter 
framkommit kring eventuella bostäders påverkan på närliggande industri- och 
hamnverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade därför 2020-11-10 att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beskriva konsekvenserna vid ett eventuellt omtag av 
detaljplanen för Öckerö nya centrum. 

Konsekvensanalysen presenterades för kommunstyrelsen 2021-01-19 med fyra alternativ för 
fortsatt hantering av ärendet. Alternativ 3 i den presenterade konsekvensanalysen innebär att 
”Planen delas till två Detaljplaner-DP1 Skärhamnsås/centrum och DP2-Hamnplanen. 
Detaljplanen för Skärhamnsås går ut på ny granskning så som den är utformad i dag och 
Detaljplanen för Hamnplanen fortsätter att utredas.”  

Vår bedömning i nuläget är att detta alternativ är det bästa att gå vidare med. Dock behövs en 
ytterligare fördjupning av konsekvenserna av detta alternativ inför ett beslut. Resultatet ska 



 
 

kunna ligga till grund för ett väl avvägt beslut i nästa steg. Fördjupningen ska fokusera på 
nedanstående punkter: 

• De ekonomiska konsekvenserna för kommunen och ÖFAB. 
• Risker för omprövning av Länsstyrelsens överprövningsgrunder samt förslag till hur 

dessa risker kan minimeras. 
• Trafiksituationen genom området vid ett eventuellt framtida beslut om brofäste vid 

Öckerö Bratten. 
• En beskrivning av den västra delen av planen (DP1) inför en eventuell ny granskning 

av enbart denna del. 
• Möjligheter att utveckla den östra delen (DP2) av planen ytterligare. 

Fördjupningen kan även belysa fler områden än ovanstående om en bedömning görs från 
förvaltningen att det finns behov av detta. 

Ekonomisk bedömning 
Kostnaderna för den fördjupad konsekvensbeskrivningen tas inom projektet. 

Jan Utbult (KD) och Jennie Wernäng (M) 
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Nya ägardirektiv och bolagsordningar för 
kommunens helägda bolag 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige upphäver samtliga nu gällande ägardirektiv och 

bolagsordningar för kommunens helägda aktiebolag Öckerö Fastighets AB 
(556495-9665), Öckerö Rederi AB (556802-4904), Öckerö Fastighetsservice 
AB (556943-5018), Öckerö Fastighetsutveckling AB (556871-8760) och 
Öckerö Bostads AB (556943-4995). 
 

2. Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för kommunens helägda 
aktiebolag Öckerö Fastighets AB (556495-9665), Öckerö Rederi AB (556802-
4904), Öckerö Fastighetsservice AB (556943-5018), Öckerö 
Fastighetsutveckling AB (556871-8760) och Öckerö Bostads AB (556943-
4995) i enlighet med bifogade förslag (se bilaga 1). 

 
3. Kommunfullmäktige antar nya bolagsordningar för kommunens helägda 

aktiebolag Öckerö Fastighets AB (556495-9665), Öckerö Rederi AB (556802-
4904), Öckerö Fastighetsservice AB (556943-5018), Öckerö 
Fastighetsutveckling AB (556871-8760) och Öckerö Bostads AB (556943-
4995) i enlighet med bifogade förslag (se bilaga 2). 

 
4. Besluten ovan ska omedelbart justeras.   

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att se över ägardirektiv och 
ägarstruktur för kommunens helägda aktiebolag (KS § 249, 2018-10-16). Förslag på 
nya ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga kommunala bolag har tagits fram. 
Samtliga dokument har bearbetats och anpassats internt utifrån kommunens 



 
 

 

förutsättningar. Ägardirektiv och bolagsordningar har varit på remiss hos samtliga 
partigrupper, bolag och kommundirektören.  
 
Beredning 
Ett helägt aktiebolag i Öckerö kommun är ett aktiebolag där Öckerö kommun direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier. I Öckerö kommun finns fem helägda 
aktiebolag; Öckerö fastighets AB, Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutvecklings 
AB, Öckerö fastighetsservice AB och Öckerö Rederi AB. Dessa bolag är underordnade 
kommunfullmäktige och står under kommunstyrelsens uppsikt.  
 

 
Bild 1: Organisationskarta helägda aktiebolag i Öckerö kommun 

 
Syftet med ägardirektiven är bland annat att tydliggöra relationerna mellan 
kommunen och dess helägda bolag, tydliggöra hur styrning och uppsikt över bolagen 
ska ske samt ge förutsättningar för ett samarbete mellan kommunen och dess bolag 
som innebär ett effektivt resursutnyttjande och får synergieffekter som gynnar 
kommunen som helhet.  
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Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen i oktober 2018 att se över 
ägardirektiven och ägarstrukturen för kommunens helägda aktiebolag (KS § 249, 
2018-10-16). Istället för att revidera nu gällande ägardirektiv och bolagsordningar 
har helt nya dokument arbetats fram. Ett ramverk arbetades fram av en extern 
konsult och har därefter bearbetats av kommunstyrelsens förvaltning för att 
tillgodose lokala behov och anpassas till lokala förutsättningar. Kommunjuristen har 
sett över helheten och samråd har skett med bland annat kommundirektör, 
kommunstyrelsens presidium, ekonomichef, controller och VD för kommunens 
helägda fastighetskoncern.  
 
Förslagen på nya ägardirektiv och bolagsordningar har skickats på remiss till samtliga 
partigrupper med representation i kommunfullmäktige, till kommunens helägda 
bolag och till kommundirektören. Syftet med remissrundan har varit att de olika 
kompetenserna inom den kommunala organisationen ska få möjlighet att se över så 
att ägardirektiven och bolagsordningarna är ändamålsenliga och uppfyller de 
önskemål om tydlighet vad gäller bolagens verksamheter och organisation, 
ägarstyrning av bolagen och de synergieffekter som önskas uppnås. Remissvaren har 
därefter sammanställts och de synpunkter som framkommit har hanterats och 
bemötts i reviderade förslag. Dessa förslag har presenterats för kommunstyrelsen 
genom ett särskilt informationsärende i syfte att säkerställa att alla åsikter bemötts 
och tagits tillvara på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Resultatet som nu presenteras är ett förslag på ett gemensamt ägardirektiv för 
samtliga helägda bolag i Öckerö kommun, förslag på särskilda ägardirektiv för 
samtliga helägda bolag och förslag på nya bolagsordningar för samtliga helägda 
bolag. Det gemensamma ägardirektivet innehåller allmänna och gemensamma 
bestämmelser för samtliga helägda bolag medan de särskilda ägardirektiven 
innehåller specifika bestämmelser/instruktioner för respektive bolag. 
 
Förslaget innehåller förtydliganden kring kommunens ägarstyrning av sina helägda 
bolag. Förtydliganden har gjorts avseende vilka regelverk bolagen har att förhålla sig 
till. Bland annat innehåller förslaget till gemensamt ägardirektiv ett förtyglidande om 
att bolagen har att förhålla sig till kommunövergripande styrdokument och att 
bolagen har en yttranderätt innan antagande av dessa. Denna ordning framgår även 
i den av kommunfullmäktige beslutade policyn för styrning och ledning. Genom att 
införa ett förtydligande av denna ordning i ägardirektiven skapas alltså en enhetlighet 
i de kommunala verksamheterna inklusive de helägda bolagen. Ägardirektivet 
förtydligar alltså bland annat att bolagen har att utgå från kommunens vision, budget 
och mål i planerande och genomförande av den egna verksamheten. Genom att tydligt 
inkludera bolagen i kommunens övergripande målbild får bolagen dessutom 
möjlighet att utgå från denna i framtagande av affärsplan och andra interna 
styrdokument.  
 
Vidare innehåller förslagen forum för samverkan mellan kommunen och dess bolag, 
ett förtydligande av vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt och som därför ska lyftas till kommunfullmäktige samt en 
ändrad process för genomförande av bolagens årsstämma vilken syftar till större 
transparens och effektivisering. Förslaget till ägardirektiv innehåller även ett 



 
 

 

förtydligande av bolagens organisation, de olika juridiska personernas relationer och 
roller samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt och bolagens skyldighet avseende 
återrapportering. En tydlig och konkret ägaridé, det vill säga kommunens motiv för 
att bedriva viss verksamhet i bolagsform har formulerats efter remissvar och de 
finansiella målen för respektive bolag har förtydligats. I bolagsordningarna föreslås 
att samtliga bolags styrelseledamöter ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.  
 
En total översyn av ägardirektiven har även genomförts i syfte att skapa en 
enhetlighet i kommunen avseende definitioner och språk. Bland annat har 
terminologin från kommunens styr- och budgetprocess tillämpats för att säkerställa 
en enhetlig hantering och ett helhetsperspektiv i budgetprocessen.  
 
Samtliga förslag på förändringar som genomförts har utgått från de politiska 
önskemål som uttryckts under arbetets gång.  
 
Bedömning 
Förslaget på nya ägardirektiv är förankrade i kommunallagen och aktiebolagslagen. 
Förslaget klargör relationen mellan kommunen och dess helägda bolag och 
förtydligar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen och bolagens 
upplysningsplikt gentemot kommunen. I förslaget finns även förutsättningar för 
samverkan mellan kommunen och dess helägda bolag som kan innebära ett effektivt 
resursutnyttjande vilket bedöms gynna kommunen som helhet.  
 
Slutsatsen är att förslagen till nya ägardirektiv och bolagsordningar ligger i linje med 
kommunens vilja och ambition avseende en effektiv ägarstyrning av de helägda 
bolagen. Förslagen är väl förankrade och avstämda med relevanta funktioner genom 
den remissrunda som genomförts. Processen med framtagande av nya styrdokument 
för bolagen har varit öppen och transparent.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms skapa en bättre möjlighet till en ökad samordning mellan 
kommunen och dess bolag som i sin tur kan leda till en effektivisering. Det är även ett 
förtydligande av kommunstyrelsen och bolagens ansvar avseende den uppsiktsplikt 
som kommunstyrelsen utövar.  
 
För att kunna få effekt av det nya ägardirektivet behöver organisationen rustas för att 
kunna genomföra utökad intern styrning och kontroll exempelvis genom tydlig 
ansvarsfördelning och kompetensutveckling. Med andra ord så krävs det initialt ett 
arbete för att fördela ansvar samt kompetensutveckling. Detta kan leda till 
puckelkostnader i samband med införande. 
 
I övrigt bedöms förslaget inte innebära några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget förtydligar att bolagen har att förhålla sig till de kommunövergripande 
styrdokumenten såsom kommunens jämställdhets- och diskrimineringspolicy. I 



 
 

 

övrigt bedöms förslaget inte innebära några konsekvenser utifrån ett jämställdhets- 
eller diskrimineringsperspektiv.  
 
Barnrättsperspektiv 
En ändamålsenlig och enhetlig styrning och ledning av kommunens helägda bolag 
kan leda till effekter för barn genom bland annat bättre möjlighet till mer 
ändamålsenliga bostäder och lokaler för den verksamhet i vilken barnomsorg och 
undervisning bedrivs.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige är beslutsfattare avseende organisation och styrdokument för 
kommunens helägda aktiebolag. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
VD och styrelse i Öckerö fastighets AB 
VD och styrelse i Öckerö Fastighetsservice AB 
VD och styrelse i Öckerö Bostads AB 
VD och styrelse i Öckerö Fastighetsutvecklings AB  
VD och styrelse i Öckerö Rederi AB 
Verksamhetsutvecklare Öckerö kommun 
Controller Öckerö kommun 
Ekonomichef Öckerö kommun 
 
Bilagor 

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

2. Förslag till ny bolagsordning för Öckerö Fastighets AB  
3. Förslag till ny bolagsordning för Öckerö Rederi AB  
4. Förslag till ny bolagsordning för Öckerö Fastighetsservice AB  
5. Förslag till ny bolagsordning för Öckerö Fastighetsutveckling AB 
6. Förslag till ny bolagsordning för Öckerö Bostads AB 

 
Underskrift 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Namnförtydligande: Anna Dannjé Brocker 
 
Titel: Verksamhetschef Styr och stöd 
 
Datum:  
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Namnförtydligande: Rickard Vidlund 
 
Titel: Kommundirektör 
 
Datum:  
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PM – Ändringar i ägardirektiv och 
bolagsordningar sedan kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-01-19 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19 presenterades ägardirektiv och 
bolagsordningar som ett informationsärende för kommunstyrelsen. Under 
sammanträdet samt under efterföljande genomgång har behov av mindre 
redaktionella justeringar upptäckts och genomförts. De handlingar som nu 
presenteras innehåller uppdateringar från tidigare version enligt nedan.  

1. Ändring av rubrik 
Dokument: Ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag 
Gemensamt ägardirektiv, 3 kap. 3 § 

Rubriken ”kommunens ledningsfunktion” ändras till ”kommunens uppsiktsfunktion”.  

2. Ändring av text 
2.1 Dokument: Ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag 

Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastighetsutveckling AB  
Punkt 5 ”Finansiella mål” 2 stycket: 

Texten har ändrats från: 

”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett 
soliditetsmål på xx %” 

Till: 

”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de 
soliditetsmål som fastställs av kommunfullmäktige.” 

2.2 Dokument: Ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag 
Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastighetsservice AB  
Punkt 5 ”Finansiella mål” 2 stycket: 

Texten har ändrats från: 

”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett 
soliditetsmål på xx %” 

Till: 
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”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de 
soliditetsmål som fastställs av kommunfullmäktige.” 

2.3 Dokument: Ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag 
Bilaga 5. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Rederi AB  
Punkt 5 ”Finansiella mål” 2 stycket: 

Texten har ändrats från: 

”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett 
soliditetsmål på xx %” 

Till: 

”Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de 
soliditetsmål som fastställs av kommunfullmäktige.” 

3. Förtydligande av bolagsstämmans kompetens 
Dokument: Samtliga bolagsordningar 
14 § Bolagsstämmans kompetens 

I det tidigare utkastet var texten under 14 § rödmarkerad, vilket indikerade att texten skulle 
tas bort. Detta var felaktigt. Texten under 14 § anger vilka beslut som faller inom 
bolagsstämmans kompetens och som alltså ska beslutas av bolagsstämman. Av det 
gemensamma ägardirektivet 3 kap 7 §  framgår att flera av bolagets beslut dock ska föregås av 
kommunfullmäktiges ställningstagande.  

För att skapa en enhetlighet mellan ägardirektivet och bolagsordningarna samt för att 
förtydliga bolagsstämmans kompetens har texten i 14 § ändrats för att tillämpa samma 
formulering som framgår av 2 kap 7 § ägardirektivet.  

Tidigare formulering:  

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

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

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

x prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

Ny formulering: 
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Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:  
 

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

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

200 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
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Gemensamt ägardirektiv för Öckerö kommuns 
helägda aktiebolag 
 

1. Bakgrund 
 
1.1 Syftet med ägardirektivet är att:  
Klargöra Öckerö kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i aktiebolags-
form. 
 
Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess-
helägda aktiebolag, som för kommunstyrelsen i dess roll som utförare av kommunens upp-
sikt över bolagen, som inom kommunen i sin helhet inklusive dess helägda aktiebolag. 
 
Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunen 
som helhet. 
 
1.2 Föremål och ändamål för bolagens verksamhet 
Av bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet. 
 
1.3 Ägaridé 
De helägda bolagen i Öckerö kommun har samma övergripande syfte som all verksamhet som 
bedrivs i kommunen, nämligen att skapa nytta för Öckerö kommun och dess invånare.  
 
Kommunen bedriver verksamhet i aktiebolagsform där detta är lämpligt och gör så utifrån krav 
på självständighet och utifrån ett vinstintresse. I ett aktiebolag kan resultatmässiga upp och 
nedgångar jämnas ut över flera år och belastar därmed inte skattekollektivet. Verksamheten 
kan prioritera att uppnå långsiktigt hållbara resultat över kortsiktig lönsamhet. Därutöver kan 
en tydlig målsättning att generera vinst skapa investeringsutrymme, som kan komma kommu-
nen och dess medborgare till gagn.  
 
Verksamheten som bedrivs i aktiebolagsform är skild från övrig kommunal verksamhet. Kom-
munen bibehåller ett inflytande genom sin roll som ägare av bolagen. Ett sådant inflytande kan 
utövas bland annat på årsstämman, genom möjlighet att yttra sig i frågor av större vikt, genom 
att utöva tillsyn över verksamheten och genom att tillsätta kvalificerade styrelseledamöter ut-
ifrån verksamhetens beskaffenhet.  
 
Den verksamhet som bedrivs i helägda aktiebolag i Öckerö kommun ska:  

• Bedrivas enligt affärsmässiga principer,  
• Där så är möjligt sträva efter att generera vinst på ett sådant sätt som gagnar Öckerö 

kommun i sin helhet,  
• Bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete.  

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

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

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

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

 
2.4 Organisation 
Bolagen är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kom-
munfullmäktige. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt.   
 
2.5 Reglering av bolagens verksamhet 
Förutom genom lag eller författning regleras bolagens verksamheter och förhållande till 
kommunen genom: 

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

 
2.6 Bolagens verksamhet 
Bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet 
i respektive bolags bolagsordning. Bolagen är skyldiga att utföra de uppgifter som bolagen 
tilldelas av sin ägare.  
 
Bolagen ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa kostnadsef-
fektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser används på bästa 
sätt. Bolagen ska aktivt agera för att gagna kommunen som helhet.   
 
2.7 Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen i varje helägt bolag ska utse en verkställande direktör. Respektive styrelse får även 
besluta om den verkställande direktörens entledigande.  
 
Styrelsen i varje helägt bolag ska fastställa lön och övriga förmåner för verkställande direk-
tören efter samråd med HR-enheten i Öckerö kommun. Om bolaget är ett dotterbolag i en 
koncern får samråd istället ske med moderbolagets styrelse.  
 
2.8 Ledning   
Verkställande direktör i respektive bolag ska ingå i en samverkansgrupp under ledning av 
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kommundirektören. Gruppens syfte är samverkan i de frågeställningar som berör kommu-
nen som helhet inklusive dess bolag och för att uppnå samarbeten som gagnar kommunen 
som helhet.  
 
2.9 Uppföljning, ekonomi 
Styrelsen ska fortlöpande följa upp och kontrollera bolagens finansieringsförhållande, likvi-
ditet, riskbedömningar och andra ekonomiska förhållanden samt vid behov lämna rapport 
om dessa förhållanden till kommunstyrelsen. 
 
 

3. Gemensamma regler för kommunens helägda bolag 
 
§ 1 Bolagen som en del av den kommunala organisationen 
Bolagen är självständiga juridiska personer som ägs av Öckerö kommun. Bolagen ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagens verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige fastställda av bolagsstämma. 
  
§ 2 Kommunens direktivrätt 
Bolagens styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunfullmäktige utfärdade 
direktiv, inklusive kommunövergripande styrdokument, såvida dessa inte strider mot bo-
lagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider mot respek-
tive bolags intresse.  
 
Detta ägardirektiv med de särskilda ägardirektiven för respektive bolag är ett komplement 
till bolagsordningarna för respektive bolag. 
 
§ 3 Kommunens uppsiktsfunktion 
Bolagens verksamheter står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunsty-
relsen.  
 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad 
som framgår i kommunallagen och vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolagen och dess verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den in-
formation om verksamheterna som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagens styrelser. 
 
Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida bolagens verksamheter varit förenliga med de kommunala ändamålen och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
§ 4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren 
får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
 
§ 5. Verksamhetsföremål 
Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag. Bola-
gen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolagen får inte 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
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§ 6. Ändamål med bolagens verksamhet 
Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av tillämpliga kom-
munalrättsliga principer tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de verk-
samheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag. 
 
De kommunalrättsliga principerna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så 
länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag till-
skjutna kapitalet. 
 
§ 7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksam-
heten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Av bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman i respektive 
bolag. I dessa fall föregås beslut på stämman alltid av fullmäktigebeslut. En fråga som faller 
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställ-
ningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska 
bolaget samråda med kommunstyrelsen. 
 
Beslut som kräver fullmäktiges ställningstagande är bland annat: 
 

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

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

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

A. Protokoll från bolagsstämman 
B. Protokoll från styrelsesammanträden 
C. Bolagets årsredovisning 
D. Revisionsberättelse 
E. Lekmannarevisorns granskningsrapport 
F. Underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning lämnas enligt 

kommunens tidplan 
 
Respektive bolag ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 
31/3, 31/8 och 31/12 eller vid annan tidpunkt på anmodan av kommunen. Bolagen ska därvid 
uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka 
på bolagets verksamhet. Rapport med balansräkning ska lämnas enligt kommunens tidplan. 
 
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att bo-
laget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. Av översänt 
material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. I de fall uppgifter omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att denna upp-
rätthålls. 
 
Respektive styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolagen ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst två gånger per år (ägardialog). 
 
§ 11. Kommunal koncernredovisning 
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning enligt kommunens gällande tidplaner. 
 
§ 12. Förvaltningsberättelsens innehåll 
Respektive bolags styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen, utöver 
vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bak-
grund av det i bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramar. 
 
Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lek-
mannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
och 9 §§ kommunallagen. 
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§ 13. Granskningsrapport 
Det åligger lekmannarevisorerna i respektive bolag att årligen i sin granskningsrapport sär-
skilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i ägardirektiven, liksom de kommunala befogenheter som ut-
gör ramen för verksamheten. 
 
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister 
i de avseenden som omnämns i första stycket. 
 
§ 14. Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen för respektive bolag har enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer 
och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. 
 
Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas genom skriftligt instruktion för verkställande 
direktören. 
 
Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna 
erfarenheter. 
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom respektive bolags före-
kommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av respektive bolags verk-
samhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande di-
rektörens kompetens. 
 
Genom instruktionen ska, utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt, verkställande direk-
tören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 
 
§ 15. Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen i respektive bolag ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 
 
§ 16. Information till kommunfullmäktiges partigrupper 
Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken 
äger rätt att ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksam-
het.  
 
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor, med undantag av frågor som kan föranleda 
styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot 
annan än kommunen. 
 
§ 17. Bolagsstämmor  
Respektive bolag ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma/bolags-
stämma. 
 
Årsstämma/bolagsstämma ska hållas i direkt anslutning till och på samma plats som det 
kommunfullmäktigesammanträde som inträffar i maj månad.  
 
Bolagens ägare Öckerö kommun ska representeras på respektive årsstämma/bolagstämma 
av kommunfullmäktiges ledamöter.  
 
Varje närvarande ledamot äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 
 
§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag enligt de grunder som 
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gäller för allmänna handlingars offentlighet som anges i tryckfrihetsförordningen och i of-
fentlighets- och sekretesslagen. 
 
Vid utlämnande av allmän handling ska respektive bolag tillämpa den för Öckerö kommun 
vid var tid gällande taxa. 
 
Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. 
 
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse. 
 
§ 19. Arkivreglemente 
Öckerö kommuns arkivreglemente ska tillämpas av kommunens bolag. Arkivmyndighet är 
kommunstyrelsen i Öckerö kommun. 
 
§ 20. Planering för extraordinär händelse 
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Öckerö kommun vid extraordinära 
händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen om-
fattar alla verksamheter inom kommunen. Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kom-
munens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av kris-
ledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta 
en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till 
att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet. 
 
§ 21. Kommunala styrdokument, riktlinjer och policyer 
Bolagen ska i sina verksamheter tillämpa de kommunövergripande styrdokument, plane-
ringsunderlag, ekonomiska underlag, riktlinjer och policyer som gäller för den kommunala 
verksamheten i Öckerö kommun. Inför antagande av kommunövergripande styrdokument 
ska bolagen ha samma möjlighet att yttra sig som övriga nämnder och styrelser. 
 
§ 22. Hållbar utveckling 
Arbetet i bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett 
aktivt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer 
varandra; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.  
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Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hets AB 
 

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

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

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

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

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

• Främja utbyggnad och användning av fibernät inom Öckerö kommun. 
 

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

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

5. Finansiella mål 
Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. 
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Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett soliditetsmål 
på 15 %.  
 
De finansiella målen ska ses i ljuset av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt dess 
intention med bolagets verksamhet på kort och lång sikt. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska årligen redovisa: 
 

• Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid (direktavkastning på 
bolagets totala kapital). 

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid. 
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Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hetsutveckling AB  
  

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

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

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

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

 
5. Finansiella mål 

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de soliditetsmål 
som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
De finansiella målen ska ses i ljuset av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt dess 
intention med bolagets verksamhet på kort och lång sikt. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var 
tredje år, redovisa: 
 

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



 

Sida 13 av 17 
 

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

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag. 
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Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Fastig-
hetsservice AB  

  
1. Syftet med särskilt ägardirektiv 

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

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

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

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

 
5.  Finansiella mål: 

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de soliditetsmål 
som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
De finansiella målen ska ses i ljuset av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt dess 
intention med bolagets verksamhet på kort och lång sikt. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska varje år redovisa: 

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

• Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag. 
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Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Öckerö Bo-
stads AB  

 
1. Syftet med särskilt ägardirektiv 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun. 
 

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

 
5. Finansiella mål: 

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå ett soliditetsmål 
som ligger inom ett intervall från 10 % till 20 %.   
 
De finansiella målen ska ses i ljuset av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt dess 
intention med bolagets verksamhet på kort och lång sikt. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var 
tredje år, redovisa: 
 

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

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

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

  



 

Sida 17 av 17 
 

Bilaga 5. Särskilda ägardirektiv för Öckerö Re-
deri AB 
 

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

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

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

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

 
5. Finansiella mål: 

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Bolaget ska verka för en god soliditet och långsiktigt sträva efter att uppnå de soliditetsmål 
som fastställs av kommunfullmäktige.  
 
De finansiella målen ska ses i ljuset av kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut samt dess 
intention med bolagets verksamhet på kort och lång sikt. 
 
Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller 
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning. 
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Beslutsdatum:  2021-XX-XX 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Kommundirektör 
Upprättad av:  Sofia Fridén, kommunjurist  
______________________________________________________________________ 
 

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

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

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

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

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

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

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

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

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

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

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

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

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

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

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

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

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

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

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

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

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

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

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

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

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

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

balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

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

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

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

bolagsordningen; 
14. Avslutande av stämman  

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

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

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

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

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

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

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

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

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

bolagsordningen. 
14. Avslutande av stämman  

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

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

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

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

granskningsrapport;  
8. Beslut om  

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

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

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

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

bolagsordningen; 
14. Avslutande av stämman  

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

• Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål. 
• Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter. 
• Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen. 
• Bildande av bolag. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan. 
• Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
• Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 

prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle. 
 

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



    Dnr: KS 0116/20 
 
 

Sida 4 av 4 
 

§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö 
kommun. 
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Öckerö 2021-01-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna D-Brocker 

Ärende: Utredning Björnhuvudskajen 

Diarienummer: 0061/17   

 

Fisk industriområdet Björnhuvudet 
 

Förslag till beslut 
Uppdra åt kommundirektören/kommunstyrelseförvaltningen att snarast tillse att 
reningsverket ”Musslan” (beläget på industriområdet Björnhuvudet) repareras och 
iordningställs för reguljär drift och funktion. Därtill att slutföra den återstående 
invallningen av byggnaden miljöstationen/reningsverket. 
  
Uppdra åt kommundirektören/kommunstyrelseförvaltningen att återuppta dialog 
med Ö Kronan AB i syfte att formulerande en ny avsiktsförklaring om överlåtelse av 
Björnhuvudets fisk industriområde (del av), kaj och intilliggande vatten. 
 

Ärende 
Det tidigare upprättade förslaget på köpeavtal och avsiktsförklaring, mellan Öckerö 

kommun (säljare) och Öckerö Kronan AB, verkställdes aldrig och upphörde att 

gällde efter 30 juni-2020. Tidigare avsiktsförklaring och köpeavtal beslutades av 

kommunstyrelsen och avsåg överlåtelse av industriområdet ”Björnhuvudet” dvs. 

delar av fastigheterna Öckerö 2:51 och Öckerö 14:1 och intilliggande 

vatten/vattenrätt.  

 
Efter det att giltighetstiden för avtalsförslaget löpt ut har parterna fortsatt dialogen 

kring en överlåtelse baserat på tidigare avsiktsförklaring och dess intentioner.  

De huvudsakliga föresatserna har varit att hitta långsiktiga och hållbara möjligheter 

till fiskerinäringens fortlevnad, dess utveckling och en utsikt om ökade 

arbetstillfällen i kommunen. 

 

Bedömning 

Öckerö kommun har, som tidigare nämnts, inte aktivt arbetat med att driva och 

utveckla fiskindustriområdet ”Björnhuvudet”. Vi har vetskap om att skicket på 

kajanläggningen sedan lång tid tillbaka är mycket nedsatt och i stort behov av 
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reparation, alternativt rivning och byggnation av ny kaj. Det är alltså angeläget att 

detta åtgärdas inom kort. 

 

I samband med att ärendet föredrogs ks/2020-09-01 beslutade kommunstyrelsen 

uppdra åt kommundirektören:  

Att komplettera och uppdatera tidigare värderingen av berörd industrimark, 

kajanläggning och tillhörande vatten. Detta med hänsyn tagen till de pågående 

arrenden, nyttjanderätter och de förbehåll som finns nedtecknade enligt avtal med 

SVC. 

Att som underlag till värdering ta fram en kostnadsuppskattning på projektering, 

reparation och nybyggnation av delar och hela kajens längd. 

En ny underökning av kajanläggningens skick/status har genomförts och en 

kostnadsuppskattning är framtagen på basis av detta. 

En komplettering och uppdatering av tidigare genomförd värdering har också gjorts 

i enlighet med beslutat uppdrag. 

 

Syftet och intensionerna med hamnområdet ”Björnhuvudet” har tydligt framförts 

såsom att försöka finna hållbara lösningar för den lokala fiskerinäringen och marina 

näringens fortlevnad och framtida utveckling. Vi kan alltså konstatera att 

hamnområdet Björnhuvudet med tillhörande kaj är i ett akut behov av upprustning. 

Kostnaden för att reparera eller bygga en ny kaj beräknas uppgå till mellan 10-20 

mkr beroende på vilket långsiktigt och hållbart alternativ man väljer. För övrigt är 

industriområdet eftersatt och i behov av upprustning och investeringar.  

 

De totala kostnaderna för att rusta upp industriområdet Björnhuvudet med 

tillhörande kaj beräknas alltså bli mycket höga. Detta faktum och därtill bristfälliga 

organisatoriska förutsättningar utgör grund för att alternativet fortsatt drift i egen 

regi (Öckerö kommun eller bolag) avråds bestämt. 

Betraktar man detta ur ett kommunalekonomiskt perspektiv så är det 

fullt förståeligt eftersom de kommunala angelägenheterna/de s.k. 

kärnverksamheterna främst fokuserar på välfärdssektorns olika verksamheter. 

Öckerö är förvisso en relativt liten kommun men med ett bra strategiskt läge som 

utgångspunkt. Vår bedömning blir därför att det finns mycket goda förutsättningar 

att i samarbete med näringslivet kunna verka för industriområdet Björnhuvudets 

fortsatta drift och utveckling i enlighet med kommunens avsikt och riktning. 

 

En i sammanhanget viktig parameter är också utsikten om ökade arbetstillfällen i 

Öckerö kommun. Yrkesfisket och de marina verksamheterna utgör ett av flera 

betydelsefulla områden med koppling till bl.a. besöksnäringen. 
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Resultatet från de kompletterande utredningarna och kontrollerna i kombination 

med den övergripande bilden kring kommunens funktion och nytta utgör grund för 

vårt sammantagna förslag till beslut. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för reparation och iordningsställande av reningsverket musslan samt 
arbetet med att slutföra den återstående invallningen av byggnaden 
miljöstationen/reningsverket beräknas uppgå till ca 250 tkr. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Jämställdhetsperspektivet och andra diskrimineringsgrunder ska beaktas i samband 
med beslutsprocessen.  
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet och andra diskrimineringsgrunder skall beaktas i samband med 
beslutsprocessen.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen har mandat att besluta om att ge kommundirektören denna typ 
av uppdrag. 
 
Expediering av beslut 

Ekonomichef 

Controller 

Samhällsbyggnadschefen 

Kommunstyrelsen och 
Kommundirektör 
         
Bilagor 
Inga bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
……………………………………                                                     …………………………………             …………………….. 
Anna D-Brocker                                                                      Rickard Vidlund 
Verksamhetschef/kommunstyrelsen                                 Kommundirektör  
 
                                                              
2021-02-09                                                                                   2021-02-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andréas Alderblad 

Ärende: 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och 
trakasserier mot förtroendevalda i Öckerö kommun  

Diarienummer: 0202/20 

 

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, 
våld och trakasserier mot förtroendevalda i 
Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun saknar riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera hot, våld 
och trakasserier mot förtroendevalda. Detta dokument innehåller ett fastslaget 
arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning.  
 
Beredning 
Vid framtagandet av dokumentet och dess riktlinjer har säkerhetssamordnaren tagit 
hjälp och inspiration av andra kommuner samt SKR:s arbete. Kommundirektören, 
HR-chef, samhällsbyggnadschef har granskat och godkänt dokumentet och dess 
riktlinjer. På önet, Öckerö kommuns intranät, kommer ytterligare information 
finnas publicerad gällande rutiner och checklistor kring ämnet. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ytterligare ekonomiska konsekvenser i 
nuläget. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Riktlinjerna gäller alla förtroendevalda politiker, oavsett kön, etnicitet eller sexuell 
läggning. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 

 
 
Bedömning 
Trots att Öckerö kommun inte har något formellt arbetsmiljöansvar för 
förtroendevalda enligt arbetsmiljölagens bestämmelser tar Öckerö kommun ett 
utökat ansvar för de förtroendevalda i och med tillämpning av dessa riktlinjer. 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltnings- och verksamhetschefer. 
Enhetschefer 
Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
 
Bilagor 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda i Öckerö kommun. 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannjé Brocker 
 
Titel 
Tf. Kommundirektör 
 
Datum  
 
Namnförtydligande 
Johannes Wallgren 
 
Titel 
Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 
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Revidering:  Ny mandatperiod 
Dokumentansvarig:  Kommundirektör 
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RIKTLINJER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH 
HANTERA HOT, VÅLD OCH 
TRAKASSERIER MOT 
FÖRTROENDEVALDA I ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 

INLEDNING 
Öckerö kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda, värna 
och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. 

Våld och hot om våld är inte accepterat inom Öckerö kommun. Den offentliga förvaltningen ska 
präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Arbetet med att förebygga våld och hot om våld 
mot förtroendevalda ska ske systematiskt. 

Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar för sina medarbetares säkerhet och arbetsmiljö. 
Kommunens ansvar för förtroendevalda är däremot inte lika tydligt eftersom många formellt inte är 
anställda av kommunen. Kommunen har därför inget formellt arbetsmiljöansvar för förtroendevalda 
enligt arbetsmiljölagens bestämmelser. 

Att kommunens förtroendevalda känner sig trygga och säkra är centralt för att den kommunala 
demokratin ska fungera och det finns behov av att i vissa delar förtydliga ansvaret och fastställa 
riktlinjer för hur arbetet ska fungera.  

Våld och hot om våld riktat mot förtroendevalda samt offentliga sammanträden innebär ett allvarligt 
hot mot demokratin och den demokratiska beslutsprocessen. Detta kan leda till att politiker tvekar 
inför ett beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte 
engagera sig i vissa politiska frågor. Anställda och förtroendevalda inom Öckerö kommun kan 
exponeras i media, vilket ytterligare ökar risken för hot, trakasserier eller angrepp. 
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Syfte 

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Öckerö kommuns förtroendevalda i syfte att öka 
tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa 
ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda.  

Omfattning 

Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hat, hot och våld mot förtroendevalda i Öckerö kommun 
med koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjen omfattar alla förtroendevalda i kommunen inkl. 
kommunens bolag.  

Definitioner 

Otillåten påverkan 

Ett samlingsnamn för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses 
allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person eller egendom som riskerar att 
påverka den enskildes beslut etc. vilket i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. 

Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som: 

  Trakasserier som exempelvis kränkning, ofredanden eller subtila ”hot”. 
  Hot som exempelvis utpressning eller uttryck som medför att den hotade personen fruktar för 

sin egen eller annans säkerhet eller egendom. 
 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. 

Hot 

Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes egendom. Hot kan även 
omfatta andra personers djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir utsatt. Hotet kan 
ske via telefon, sms, mail, sociala medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen. För att hotet ska vara 
brottsligt i lagens mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt.  

Våld 

Avser slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda med anledning av 
deras uppdrag. Det kan vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en anhörig eller 
kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 

Trakasserier 

Avser obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i den 
förtroendevaldes namn i syfte att hämnas eller av annat skäl väcka obehag. Trakasserier är en form av 
påverkan som inte alltid är straffbar, som går ut på att ”hota” en förtroendevald med subtila metoder 
där syftet är att påverka eller reagera på något som inträffat. 

Det kan ibland vara svårt att avgöra om och vad man utsatts för då vissa hot är subtila och tvetydiga. 
För att hotet ska vara brottsligt i laglig mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt. 

Hatbrott 

Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg, nationella 
eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning är detta klassat som 
hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. Det är viktigt att detta anges vid en 
polisanmälan. 

FÖRDELNING AV ANSVAR 
Förtroendevalda är inte formellt anställda i Öckerö kommun och omfattas inte av 
arbetsmiljölagstiftningen såsom anställda gör. Med dessa riktlinjer tar Öckerö kommun ett utökat 
ansvar för den förtroendevaldes säkerhet i dennes utförande av sitt förtroendeuppdrag. 
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Ordföranden ska:                                                                                                                                    

 tillsammans med gruppledaren ansvara för att dessa riktlinjer blir kända för de 
förtroendevalda samt att de följs. 

Gruppledarna inom de politiska partierna ska:                                                                                 

 tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjer blir kända för de förtroendevalda 
samt att de följs. 

 stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld samt vid behov övergripande ansvara 
för kontakter med polis och Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 

 vara väl uppdaterad kring eventuella risker som kan förekomma för de förtroendevalda inom 
sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som väcker starka känslor bland medborgarna. 

 tillsammans med Öckerö kommuns säkerhetssamordnare ansvara för rådgivning och stöd till 
utsatta. 

De förtroendevalda ska: 

 medverka vid utbildning om hot, våld och trakasserier 
 känna till dessa riktlinjer. 
 känna till information på intranätet om våld och hot mot förtroendevalda. 
 ansvara för att rapportera eventuella incidenter till Öckerö kommuns säkerhetssamordnare, 

partiets gruppledare samt polisen. 

Öckerö kommun, genom funktionen säkerhetssamordnare, ska: 

 tillsammans med gruppledare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta 
 ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter 
 vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld 
 se till att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda myndigheter. 

Polisen 

Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i kommunerna, vilket innebär att 
den polisiära handläggningen av ärenden av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda främst är 
en uppgift för polismyndigheten. Alla former av hot, våld och trakasserier ska polisanmälas och 
polismyndigheten är ansvarig för att ta emot anmälan, utreda brott rättssäkert och effektivt, utföra 
hot- och riskbedömningar, bistå med skyddsåtgärder, informera om processens gång och om vilket 
stöd som finns att få samt stödja i att ta kontakt med berörda myndigheter. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE 
Att vara väl förberedd kan minska risken för och konsekvenserna av att förtroendevalda och 
sammanträden blir utsatt för hot, våld och trakasserier.  

En god samtalston 

Respektive ordförande ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör inför varje 
sammanträde särskilt granska dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv.                 

Fullmäktige och nämnders öppna sammanträden är öppet för media, medborgare och andra att ta del 
av debatt och beslut i realtid. Visa respekt för andras uppfattningar och bemöt alla med respekt, skapa 
en meningsfull kommunikation. 

Arbetsplatsen 

Se till att det finns en rutin kring hur ni hanterar oanmälda besökare. Undvik att ta emot okända 
besökare i enrum. Är du osäker på situationen eller misstänker att något obehagligt kan uppstå, be 
någon att sitta med på mötet. Förbered dig också så att du enkelt kan lämna rummet och larma om du 
blir hotad eller angripen. Det är klokt att alltid eskortera besökarna i lokalerna och inte lämna 
obehöriga utan uppsikt. Var uppmärksam på kvarglömda väskor och annat som kan innehålla farliga 
föremål. 

Kommunikation 

Om du använder sociala medier, var personlig och offentlig men inte privat. Berätta aldrig om en vän 
eller partikollega, undvik att använda platstjänster och berätta i förväg, eller under möten vart du 
befinner dig (undvik incheckningsfunktioner i sociala mediet). Använd sunt förnuft och tänk kritiskt 
innan du delar något. Tänk igenom dina inlägg och kommentarer, agera eftertänksamt, uppdatera eller 
kommentera inte i affekt. 

Använd inte din privata e-post eller direktmeddelande kopplat till ditt privata Facebook/Instagram 
konto för kommunikation med medborgare. Förvara alltid mobiltelefon, dator och surfplatta säkert 
och använd skärmlås. 

Intervjuer bör ske på neutral plats, undvik ditt hem och uttala dig inte om din eller någon partikamrats 
säkerhet och skyddsåtgärder. 

Skydda din identitet och integritet 

Den tekniska utrustning som vi använder i allt större utsträckning gör oss också mer sårbara.                                                                                                                                             
Dina personliga uppgifter kan bland annat missbrukas genom att någon kapar din elektroniska 
identitet, gör oriktiga debiteringar, startar nya abonnemang eller genom förändrad mantalsskrivning. 
Ett annat syfte kan vara att använda din identitet på sociala medier och exempelvis sprida falska 
påståenden i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en 
kreditupplysning på dig och polisanmäl direkt om du misstänker brott. 

Någon kan komma åt dina personliga uppgifter genom medlemsmatriklar, adresslistor, webbplatser, 
e-postlistor och via sociala plattformar. Gör därför ett medvetet val kring vilken information du delar 
med dig av via internet. Använd en stängd profil, det vill säga att din profil endast är synlig för de 
personer du vill ska se den. Du kan även skapa en separat sida för dig som offentlig person i sociala 
medier som du håller avskild från din privata sida. Räkna med att den information du en gång har lagt 
ut på internet alltid finns kvar. 

Använd aldrig dina privata lösenord i arbetssammanhang. 

Post som du får till din vanliga brevlåda kan i orätta händer användas för att kartlägga dig eller 
utnyttja dina personliga förhållanden. Du kan förebygga detta genom att låsa eller förankra brevlådan.  

  



 
Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokument 

ÅTGÄRDER VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER MOT FÖRTROENDEVALDA 

Om du skulle bli utsatt för hat, hot eller våld är det bra att känna till hur dessa situationer ska 
hanteras. Detta oavsett om situationen skulle uppstå i samband med ett offentligt framträdande, på 
nätet, på arbetsplatsen eller i anslutning till din bostad. 

Om du blir utsatt för hot som kan knytas till din politiska gärning eller ditt uppdrag bör du vara extra 
uppmärksam på vad som sker.  

 

Generella akuta åtgärder vid hot eller våldssituation 

Egna åtgärder om du utsätts hot- eller våldssituation 

Generella akutåtgärder: 

 Larma snabbt 112, ropa på hjälp. 
 Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt telefonnummer man når 

dig på. 
 Försök att uppträda lugnt, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik motargument. 
 Försök uppmärksamma andra på situationen. 
 Om hotet övergår till handling 
 Ta skydd 
 Ropa på hjälp 
 Försök ta dig från platsen 
 Använd nödvärn. 
 Kontakta snarast anhörig och, om det är aktuellt, din arbetsplats. 
 Kontakta kommunstyrelsens ordförande. Om denne inte går att nå kan du kontakta din 

styrelse/nämndordförande och kommunens säkerhetssamordnare. 

Hot på telefon 

Om du blir hotad eller trakasserad via telefon bör du snarast anmäla det till polisen, gruppledare samt 
Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 

I en eventuell brottsutredning finns det möjlighet att spåra samtal – både sådana som har gjorts och 
att skapa en beredskap för att spåra eventuella framtida samtal. Spårning av samtal kan ske för både 
fast och mobil telefoni. Det finns vissa tekniska begränsningar, där en försvårande faktor kan vara 
oregistrerade kontantkort. Men i vissa fall är det möjligt att spåra även dessa. 

Du kan själv begära ut listor på inkommande samtal från din teleoperatör. Tjänsten finns hos de flesta 
teleoperatörer, men förutsättningarna för samtalsspårning skiljer sig mellan olika bolag. 

Du bör tillsammans med gruppledare kontakta din teleoperatör för information om tjänsten och dess 
förutsättningar. 

Några viktiga råd om du får ett hot på telefon: 

 Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. 
 Notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande. 
 Upprepa det som den uppringande säger och låtsas som att du inte hör ordentligt. 
 Försök att spela in samtalet på din telefon, om du har möjlighet. 

Använd fraser som ”Förlåt, jag hörde inte riktigt vad du sa?” På så sätt förlängs samtalet vilket kan ge 
dig mer information och därmed underlätta identifieringen av den uppringande.  
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Hot via internet 

Hot och trakasserier via internet ökar. I allvarliga fall eller om du utsätts för direkta hot ska du ta 
kontakt med polisen, gruppledare samt Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 

Några viktiga råd om du får ett hot via internet: 

 Tänk på att inte radera de hot du får via internet, polisen behöver dem i digital form för att 
kunna spåra vilken dator de har skickats från. 

 Gör skärmdumpar på det du kan.  

Hot via brev 

Hantera eventuella hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat så att polisen kan säkra 
eventuella spår och kan ta del av innehållet för att analysera det. 

I de fall du får flera försändelser från samma avsändare är det bra om du bevarar några oöppnade. 
Analyser kan exempelvis ske genom att studera innehållet i texten och genom att säkra fingeravtryck. 
Även biologiska spår kan hittas på brevet. 

Kontakta även gruppledare samt Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 

Avvikande försändelser 

Post som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar. Du bör därför 
vara uppmärksam på obeställda och avvikande försändelser och du bör be din familj agera på samma 
sätt eller de som eventuellt öppnar din post på din arbetsplats.  

Kontakta polisen, gruppledare samt Öckerö kommuns säkerhetssamordnare om du får ett paket som 
ser annorlunda ut och där du inte känner igen avsändaren. Försök inte öppna det för att se efter vad 
det är. 

Var uppmärksam på försändelser som har: 

 Ojämnt eller buckligt utseende. 
 Avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken. 
 Fettfläckar på kuvertet eller omslaget eftersom sprängämnen kan innehålla fett. 
 Underlig eller ovanlig lukt. 
 Adressetikett eller okänd handskriven adress. 
 Ovanlig påskrift eller förtryckta bokstäver med ”inskränkande” text, till exempel personligt, 

privat eller brådskande. 
 Avsändare och adress som tyder på önskad anonymitet. 
 Överdrivet antal frimärken. 
 Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan återförslutits. 
 Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande. 
 Ljud som försändelsen ger ifrån sig, till exempel surrande, tickande eller skvalpande. 
 Dykt upp oväntat och oförklarligt, till exempel via en specialleverans med bud eller till 

receptionen på din arbetsplats. 

Stalkning – att bli förföljd 

I samband med ditt politiska uppdrag eller samhällsengagemang finns en risk att du blir utsatt för 
någon som förföljer dig. När någon utsätts för förföljelse är det vanligt att innehållet i t ex brev och 
telefonsamtal är hotfullt och aggressivt. Det kan även hända att en person blir förälskad i dig och att 
detta inte är ömsesidigt, men där den andre inte förstår eller accepterar detta. De upprepade 
kontakterna kommer då att bestå av inviter och uppvaktning av olika slag, såsom kärleksbrev eller 
blommor skickade hem eller till arbetsplatsen. 

Råd vid stalkning: 

 Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga. 
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 Svara inte på kommunikationsförsök. Varje kontakt innebär en risk för en positiv förstärkning 
för gärningspersonen och ökar risken för fortsatt oönskad förföljelse och då med ökad 
intensitet. 

 Finns det stödfunktioner som tar emot din e-post eller inkommande samtal måste ett 
resonemang föras också med de funktionerna om hur ni hanterar hot. 

 Gör en polisanmälan. Varje gång. 
 Anmäl till gruppledare samt Öckerö kommuns säkerhetsamordnare. Gärningspersonen kan 

komma att försöka ta sig in på arbetsplatsen. 
 Samla och dokumentera kontakt eller kontaktförsök. Spara all information som styrker hot 

och trakasserier. 
 Samarbeta med polis och andra professionella för att få råd kring hur du bör agera. 

 
Rättshaverister 

De flesta som arbetar inom offentlig sektor har någon gång varit i kontakt med en rättshaverist och vet 
att det kan vara svårt att bemöta dessa människor på ett sätt som tillfredsställer deras behov. 

Några råd om du blir utsatt för en rättshaverist: 

 Ha alltid en hög servicenivå, men till en viss gräns i dessa fall. 
 Vid kontakt – försök behålla lugnet, höj inte rösten, dras inte med i diskussionen och 

argumentera inte emot. 
 Var saklig och hänvisa till vad du kan göra enligt lagstiftning och rutiner. 
 Visa empati och tydlighet. ”Jag hör vad du säger och förstår hur du ser på saken. Men detta är 

vad jag kan göra”. Svara på det som efterfrågas, inte mer. 
 Hänvisa till annan om ärendet inte rör ditt område. 
 Förstå att det inte går att ända personens åsikter. Ifrågasätt inte vanföreställningar. 
 Undvik att svara på upprörda mejl med en gång. Då kan avsändaren hinna lugna sig tills 

svaret kommer och det hela avdramatiseras. 
 Vid långvarig eller komplicerad kontakt, prova med en annan handläggare eller kollega. 
 En rättshaverist vill ofta avsluta samtalet med ett medskick som är nedlåtande och 

kritiserande. Låt personen i fråga få sista ordet, kommentera inte ytterligare. 
 Avsluta eller avbryt samtal som blir alltför kränkande, hotfulla eller meningslösa. Det finns 

gränser. 
 Om du blir utsatt för en rättshaverist eller annan förföljelse kan det resultera i omständigheter 

där du tillfälligt kan behöva få alternativa uppdrag eller arbetsuppgifter. Känner du ett behov 
av det ska du tillsammans med gruppledare och Öckerö kommuns säkerhetssamordnare 
kontakta polisen för att diskutera eventuella lösningar på problemet. 

 Se till att ha en handlingsplan för hur ni ska hantera en rättshaverist så att alla vet vad de ska 
göra och vad de inte ska göra. 

Terrorangrepp och andra attentat 

Under senare år har attentat i form av politiskt eller religiöst våld i västvärlden ökat. Sannolikheten att 
drabbas är liten, men det är ändå viktigt att vara förberedd ifall ett terrorangrepp eller motsvarande 
våldsbrott skulle inträffa.  

Ett sätt att vara mentalt förberedd är att föreställa sig olika scenarier och situationer, och hur du skulle 
agera i dessa. Den mentala förberedelsen kan vara avgörande eftersom den tid det tar att förstå vad 
som händer kan vara vital för om du tar dig ur situationen eller inte. 

ÅTGÄRDER EFTER HÄNDELSE 
Efter en händelse är det viktigt att vidta vissa åtgärder för att minska risken för att händelsen 
återupprepas.  
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Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer 

Det är viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller våldssituationer. Det är en markering att du inte 
accepterar det du blivit utsatt för. I och med en anmälan kan också polisens brottsoffer- och 
personsäkerhetsarbete inledas. En anmälan underlättar också polisens underrättelsearbete. Även i de 
fall där en anmälan inte kan knytas till en gärningsperson, så kan anmälan vara en viktig pusselbit för 
att analysera liknande brott och tillvägagångssätt. 

Om du misstänker att det finns en koppling till ditt politiska engagemang bör du informera om detta 
när du gör en polisanmälan samt kontakta Öckerö kommuns säkerhetssamordnare och informera ditt 
partis gruppledare. Polisen kan under vissa förutsättningar åtkomstskydda din anmälan för att öka 
sekretessen kring den och på så sätt avgränsa vilka som kan läsa anmälan. Ofta kan då även 
anmälningsupptagaren redovisa så lite som möjligt i anmälan och istället välja att skriva en mer 
utförlig bilaga. 

I samband med polisanmälan får du information om lämpligt brottsofferstöd och vad du själv kan göra 
för att skydda dig och dina närmaste. Om du har en hotbild mot dig gör polisen en skyddsplan och 
planerar eventuella skyddsåtgärder i dialog med dig, gruppledare samt Öckerö kommuns 
säkerhetsamordnare. 

 Anmäl händelsen till polis och kontakta Öckerö kommuns säkerhetssamordnare och ditt partis 
gruppledare. 

 Som förtroendevald ska du begära åtkomstskydd av anmälan. 
 Du ska också tydligt ange att du har ett uppdrag som förtroendevald – då hanteras ärendet av 

särskild enhet inom polisen. 

Incidentrapportera alla hat-, hot- eller våldssituationer 

När en incident gällande hat, hot eller våld har ägt rum ska det skrivas i en incidentrapport. Syftet med 
incidentrapporten är att skapa underlag för förbättringsåtgärder. Incidentrapport för förtroendevalda 
ska skickas till Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 

Skydd och stöd till utsatta 

Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan erbjuda åtgärder för 
hotade som behöver skydd. Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd 
man beslutar att vidta i det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika 
tekniska hjälpmedel. 

Öckerö kommun kan, då behov finns, tillhandahålla förstärkt skydd med personlarm och 
bevakningsåtgärder. 

Personsäkerhetsåtgärder för den förtroendevalde 

Polisen gör efter polisanmälan som avser den förtroendevalde en riskanalys och rekommenderar, om 
det behövs, åtgärder för att höja personsäkerheten. Om hotbilden bedöms som hög kan 
förtroendevalda som hotas komma att omfattas av polisens personsäkerhetsarbete och få möjlighet till 
mer långtgående skyddsåtgärder. Hot, våld och allvarliga trakasserier ska även rapporteras till 
kommunens säkerhetssamordnare för att denna ska få vetskap om att en polisanmälan har upprättats.                                     
Kontakta partiets säkerhetsansvariga för att de ska kunna utföra sina åtgärder. Skyddsåtgärder är inte 
generella utan avgörs utifrån de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. De bör grundas på 
polisens riskanalys och en samverkan bör ske mellan partiet, polisen och kommunens 
säkerhetssamordnare för att klargöra rollerna. Av det skälet finns inga generella förslag kring 
skyddsåtgärder i dessa riktlinjer. 

MANDATCYKEL, AKTIVITETER OCH UTBILDNING 
För att ett systematiskt arbete ska vara hållbart och långsiktigt, genomförs följande aktiviteter och 
utbildningar, under mandatperiodens fyra år. Kommunstyrelsen i samarbete med fullmäktiges 
ordförande ansvarar för att aktiviteter och utbildningar genomförs. 
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Revidering av riktlinjerna 

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda granskas och revideras i slutet 
av varje mandatperiod. Ansvarig för att detta sker är Öckerö kommuns säkerhetssamordnare. 
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om riktlinjen
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Ansökan om delfinansiering av EU-bidrag för 
Hyppeln vision 2025 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 94 000 kronor villkorat till att Västra 
Götaland 2020-strategin för tillväxt och utveckling godkänner 361 923 kronor och 
Hyppelns föreningar egen finansiering med 35 320 kronor. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Det huvudsakliga syftet med projektet är att Hyppeln skall vara ett levande 
samhälle - 365 dagar om året. Hyppeln ska bli än mer attraktivt för boende, 
turister och näringsliv med lokala mötesplatser och ett levande kulturliv. 
 
Under 2020 bestämde sig öns föreningar för att gå samman för att med 
gemensamma krafter utveckla Hyppelns Turism, Kulturliv, boendemiljö och 
näringsliv. Föreningarna är Hyppelns Fiskhamns Förening, Hyppelns 
Samhällsförening, Hyppelns Idrottsklubb, Hyppelns Kooperativ Ek. för, 
Hyppelns Församlingshem och Bostadsrättsföreningen Kvibackeskären. 
 
Föreningarna har tillsammans tagit fram ett gemensamt visions- och 
måldokument, kartlagt öns främsta tillgångar, resurser och utmaningar samt 
påbörjat planering av aktiviteter och åtgärder.  
 
Ett resultat av detta samarbete är den nybildade föreningen Hyppelns Kooperativ 
Ek. för, vars syfte är att hitta en varaktig lösning för öns livsmedelsbutik och café 
med tillhörande service. Affären är en viktig samlingsplats för både boende och 
turister. Det huvudsakliga syftet med projektet är att Hyppeln skall vara ett 
levande samhälle - 365 dagar om året. Hyppeln ska bli än mer attraktivt för 
boende, turister och näringsliv med lokala mötesplatser och ett levande kulturliv. 
 
Genom att med projektets hjälp bygga en stabil organisation för långsiktig och 
framgångsrik utveckling, kommer utvecklingsarbetet fortgå även efter 
projekttidens slut. 



 
 

 

 
 
Beredning 
 
Ekonomi 
Den kalkylerade kostnaden uppgår till sjuhundrafemtontusen tvåhundrafyrtiotre 
kronor (715 243 kronor), EU stöd via Västra Götaland utgör trehundrasextioen 
tusen niohundratjugotre kronor (361 923 kronor), egen finansiering trettiofemtusen 
trehundratjugo kronor (35 320 kronor), kommunalt bidrag nittio fyratusen (94 000 
kronor). Eget ideellt arbete är kalkylerat till tvåhundra tjugofyratusen kronor 
(224 000 kronor). 
Stödet är villkorat till att Västra Götaland godkänner ansökan. 
 
Kommunens bidrag (94 000 kronor) förslås tas från dels budgeten för EU bidrag, 
51 000 kronor samt resterande från budget för samordningsförbundet som inte 
under 2021 kommer att nyttja hela sin budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
  
Barnrättsperspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen  
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenheten s bedömning är att kommunen godkänner att stödja 
förslaget med angivna villkor. 
 
Expediering av beslut 
Maria Tornberg, maria@viktorstrateg.se, Hans Sandholt, hans.sandholt@gmail.com  
 
Bilagor 
Ansökan Västra Götaland, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014-2020. 
 
Underskrift 
 
 
Richard Vidlund 
Kommundirektör 
 
Datum  
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ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 
 
 
 

Välkommen att söka stöd från Västra Götalandsregionen! 
 

På nästkommande sidor hittar du vår blankett för ansökan om stöd till 
regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Västra Götaland 2020 – 
strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020.  
 
För att ansökan ska kunna beredas krävs att alla uppgifter lämnas direkt i 
blanketten. Det är viktigt att ansökan fylls i så noggrant som möjligt.  
Följ anvisningarna som anges i blanketten och fyll i alla uppgifter. Det som 
skrivs i blanketten är det som beaktas vid beslutet, hänvisa därför inte till 
eventuella bilagor. 

 
Ifylld, underskriven och inskannad blankett mejlas, tillsammans med en 
kopia i wordformat (för att underlätta handläggningen), till e-postadress: 
regionutveckling@vgregion.se 
 
Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna blanketten går det 
bra att skicka den i pappersform till: 
Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling 
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta Västra Götalandsregionens växel,  
tfn 010-441 00 00. 
 
 



 
 
 

 
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014–2020  
 
Målet med Västra Götaland 2020 är att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas. Syftet är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt 
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Strategin har fyra huvudområden: ”En ledande 
kunskapsregion”, ”En region för alla”, En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och 
engagerar”.  
 
Insatserna inom Västra Götaland 2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på nio områden. 
Inom varje område och fråga finns mål som visar inriktningen på arbetet. De nio prioriterade områdena är:  
 

- Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 
- Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 
- Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv  
- Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 
- Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet  
- Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 
- Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 
- En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 
- Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 

Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 finns i sin helhet på: 
www.vgregion.se/VG2020 

 
 
Vad prioriterar regionutvecklingsnämnden?  
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland och som ligger i linje med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 och Vision 
Västra Götaland.  
 
 
På webben finns bland annat följande dokument som är styrande för finansiering:  
 

• Regionutvecklingsnämndens detaljbudget, se http://www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/namnder-och-styrelser/regionutvecklingsnamnden/budget-och-arsredovisning/ 

• Vision Västra Götaland, se http://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/ 
• Västra Götaland 2020 – En strategi för tillväxt och utveckling, se http://www.vgregion.se/om-

vgr/styrande-dokument/ 
• Programmen för hållbar utveckling, se http://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/ 
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1. Allmänna uppgifter 
Projektets namn: 
Hyppeln Vision 2025 

Projektperiod: 15 maj 2021 - 30 november 2022  
Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. 
Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Projekten inom utlysning 
platsutveckling förväntas pågår under perioden som redan är ifylld. 

Sökt belopp från Västra Götalandsregionen (VGR):  

 

370526 kronor från regionutvecklingsnämnden 

Om ni haft kontakt med Västra Götalandsregionen innan 
ni skickade in ansökan, ange gärna namn på 
kontaktperson: 

Jane Boyton 

Följande projektblankett avser en utlysning inom platsutveckling och knyter an till Regionalt serviceprogram för gles- 
landsbygder och skärgårdsområden – insatsområde 3 och 5. www.vgregion.se/rsp 

Projekten är även en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin VG2020s tema om en vägledande 
kunskapsregion med Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande och är en del i förverkligandet av 
regionutvecklingsnämndens detaljbudget om att bidra till delaktighet och attraktivitet i både stad och land. 

 
 
 
2. Uppgifter om sökanden   
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det 
plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges.  
Sökande: Hyppelns Kooperativ Ekonomisk Förening       

Org. nummer: Under uppstartande  

CFAR-nr       CFAR-nummer är ett åttasiffrigt identifikationsnummer för 
arbetsställen. Kontakta SCB, tel 019-17 62 40, om arbetsställets 
CFAR-nummer är okänt.  

Juridisk form: Ekonomisk förening (t.ex. ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse osv.) 

Postadress:       Telefon: 0709-840384 

Postnummer/ 
postort: 

HYPPELN 

 Webbadress: www.hyppeln.com 

Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr:         

 sökandens bg nr:       
Är sökande 
momspliktig?   Ja   Nej 

Kontaktperson 
Kontaktperson hos sökande: Maria Tornberg Telefon: 0709-840384 

Mobil: 0709-840384 E-post: maria.tornberg@outlook.com 

Ankomst 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgregion.se/rsp


 
3. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord) 
Sammanfattningen kan komma att publiceras externt. Om möjligt bifoga gärna en bild på platsen 
tillsammans med ansökan (inte ett krav). Fyll förslagsvis i denna ruta sist. 
 
Hyppeln är en ö i Göteborgs Skärgård, en av tio öar som bildar Öckerö kommun.  
Hyppeln har en unik fauna och ett rikt fågelliv som lockar många natur- och fågelintresserade. 
Runt ön löper en fin vandringsslinga med fantastiska vyer.  
 
Närheten till Göteborg och dess ytterområden gör att Hyppeln är lättillgängligt. Man tar sig 
enkelt hit med direktbuss från centrala staden på mindre än 1,5 timme. 
 
Hyppeln är relativt oexploaterat och känt för sin trevliga stämning. Det är lätt att bli förälskad i 
Hyppeln, och alltfler upptäcker denna pärla. 
 
Men Hyppeln står också inför stora utmaningar. Fisket, som tidigare varit huvudsaklig 
inkomstkälla, finns inte kvar. Medelåldern är hög och få barnfamiljer flyttar hit. Med endast 
170 åretruntboende är det svårt att tillhandahålla service, affär och mötesplatser. 
 
Hyppeln har en stor utvecklingspotential, men utvecklingen behöver ske varsamt så att 
överexploatering inte sker.  
 
Hyppeln ska vara en levande ö – 365 dagar om året! 
 
 
 

 
4. Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande 
orsaker som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag/förstudier/analyser. 
Hänvisa eventuellt till andra pågående eller genomförda projekt. 
 
Frågor att besvara: Vad är det för plats och hur avgränsas den geografiskt? Hur många invånare finns på platsen? Vad 
finns här för resurser och möjligheter att tillvarata (kan vara t.ex. 
fysiskt/planeringsmässigt/människor/företag/föreningar/besöksmål/kultur/kulturarv osv). Vad finns för hot och 
utmaningar (utifrån föreningar, boende, företag, offentlig och kommersiell service etc.). Har ngn analys eller förstudie 
gjorts tidigare – vad kom den fram till? Finns en dimension kopplad till åldersstruktur och jämställdhet eller integration, 
beskriv den gärna här. Hur ser samverkan ut mellan olika parter idag – vad fungerar väl och vad behöver utvecklas?  
 
Hyppeln är en av tio öar som bildar Öckerö kommun. Hyppeln, Rörö och Knippla är tre av 
dessa öar, och kallas för Nordöarna. 
 
Hyppeln har en dokumenterad historia som sträcker sig ända från 1500-talet. Fram till andra 
halvan av 1900-talet var fiskenäringen den huvudsakliga inkomstkällan.  
 
Idag är ca 170 personer året-runt boende på ön och det finns ca 111 bostadshus (villor) och 
en brf-förening med 18 lägenheter. Hyppeln har en hög andel boende som är över 65 år, 
högre än snittet i Öckerö kommun.  
 
Ön sjuder av aktivitet på sommaren då många besöker denna vackra ö. I gästhamnen finns 
en nybyggd toalett- och duschanläggning med tvättmaskin. I hamnen finns också en 
restaurang och en populär badbrygga med hopptorn. 
 
Hyppeln har en unik natur, ett rikt fågelliv och fauna. Dagbesökare anländer med färjan för att 
huvudsakligen besöka Sandtångens fina och barnvänliga sandstrand.  
 
Ön är oexploaterad och här finns en fin gemenskap där alla hjälps åt. 
 
Det är lätt att ta sig till Hyppeln, vilket ger en unik möjlighet till integration med både Göteborg 
och dess ytterområden. Man kan ta sig från centrala Göteborg med direktbuss och vara vid 
västerhavet på mindre än 1,5 timme.  
 
På ön finns en handikapp- och barnvagnsvänlig slinga som sträcker sig runt ön.  



4. Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande 
orsaker som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag/förstudier/analyser. 
Hänvisa eventuellt till andra pågående eller genomförda projekt. 
 
Frågor att besvara: Vad är det för plats och hur avgränsas den geografiskt? Hur många invånare finns på platsen? Vad 
finns här för resurser och möjligheter att tillvarata (kan vara t.ex. 
fysiskt/planeringsmässigt/människor/företag/föreningar/besöksmål/kultur/kulturarv osv). Vad finns för hot och 
utmaningar (utifrån föreningar, boende, företag, offentlig och kommersiell service etc.). Har ngn analys eller förstudie 
gjorts tidigare – vad kom den fram till? Finns en dimension kopplad till åldersstruktur och jämställdhet eller integration, 
beskriv den gärna här. Hur ser samverkan ut mellan olika parter idag – vad fungerar väl och vad behöver utvecklas?  
 
Hyppeln har flera aktiva föreningar. Varje förening arbetar för Hyppelns invånare och gäster 
utifrån sina intresseområden, men det förekommer också gemensamma aktiviteter, t. ex. det 
välbesökta midsommarfirandet. 
 
Föreningarna är Hyppelns Fiskhamns Förening, Hyppelns Samhällsförening, Hyppelns 
Idrottsklubb, Hyppelns Kooperativ Ek. för, Hyppelns Församlingshem och 
Bostadsrättsföreningen Kvibackeskären. 
 
Grundbulten för ett fungerande samhälle är att den grundläggande servicen fungerar. För en 
liten ort som Hyppeln är service, affär och samlingsplatser ingen självklarhet, och historiskt 
har öns olika föreningar och boende tagit ett stort ansvar för detta.  
 
En stor utmaning är att delar av Hyppeln stannat av och stagnerat i utvecklingen. Medelåldern 
ökar för varje år, färre barnfamiljer stannar eller bosätter sig på ön, stora renoveringsbehov 
finns, bland annat hamnområdet.  
 
För att inte avfolkas och stagnera ytterligare behöver Hyppeln fler året runt-boende. 
I Öckerö kommuns översiktsplan från 2018 finns beslut om att totalt ca 25 bostäder kan 
byggas genom befintliga byggrätter i gällande detaljplan. 
 
Utöver detta är det en kamp att få till en varaktig lösning på en livsmedelsaffär som också är 
en viktig samlingsplats för både boende och gäster. Brist på resurser och pengar för att 
genomföra olika projekt, samt att öns föreningar tidigare inte organiserat sig och därmed 
dragit åt olika håll.   
  
Under 2020 bestämde sig öns föreningar för att gå samman för att med gemensamma krafter 
utveckla Hyppelns turism, kulturliv, boendemiljö och näringsliv.  
 
Föreningarna har tillsammans tagit fram ett gemensamt visions- och måldokument, kartlagt 
öns främsta tillgångar, resurser och utmaningar samt påbörjat planering av aktiviteter och 
åtgärder. Öckerö kommun har bjudits in för att delta i utvecklingsarbetet. 
 
Ett resultat av detta samarbete är den nybildade föreningen Hyppelns Kooperativ Ek. för, vars 
syfte är att hitta en varaktig lösning för öns livsmedelsbutik och café med tillhörande service. 
Affären är en viktig samlingsplats för både boende och turister.  
 
En annat projekt som pågår är att öppna Hyppelns Fort från andra världskriget, beläget på 
öns högsta punkt, för besökare.  
 
Under våren kommer ett Co-working kontor att öppna på ön, med möjligheter för egna 
företagare och de som arbetar hemifrån att få tillgång till en professionell arbetsplats där de 
också kan bygga kreativa nätverk, och minska pendlandet.  
 
Tack vare att föreningarna har enats om en gemensam vision har det skapats handlingskraft 
och framåtanda, men vi behöver fler resurser för att göra Hyppeln till en attraktivare plats att 
besöka, bo och verka på.  
 
Hyppelns potential kan bara förverkligas om kommunen stöttar utvecklingsarbetet. Vi behöver 
också ett kreativt erfarenhetsutbyte med andra platser, processtöd från VGR och möjlighet att 
stärka våra resurser genom att söka ekonomiska bidrag. 



4. Bakgrund  
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande 
orsaker som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag/förstudier/analyser. 
Hänvisa eventuellt till andra pågående eller genomförda projekt. 
 
Frågor att besvara: Vad är det för plats och hur avgränsas den geografiskt? Hur många invånare finns på platsen? Vad 
finns här för resurser och möjligheter att tillvarata (kan vara t.ex. 
fysiskt/planeringsmässigt/människor/företag/föreningar/besöksmål/kultur/kulturarv osv). Vad finns för hot och 
utmaningar (utifrån föreningar, boende, företag, offentlig och kommersiell service etc.). Har ngn analys eller förstudie 
gjorts tidigare – vad kom den fram till? Finns en dimension kopplad till åldersstruktur och jämställdhet eller integration, 
beskriv den gärna här. Hur ser samverkan ut mellan olika parter idag – vad fungerar väl och vad behöver utvecklas?  
 

 
5. Syfte  
Ange det huvudsakliga syftet med projektet och hur det kan bidra till vad som beskrivs i utlysningen av 
medel till platsutveckling. 
 
Projektet är en del i en utlysning inom det regionala serviceprogrammet och insatsområde 3 (samordnade 
servicelösningar och lokala mötesplatser) och 5 (samspel stad och land) så beskriv gärna hur projektet knyter an 
till någon av dessa områden. Programmet hittar du här: www.vgregion.se/rsp 
 
Den 16 februari förväntas VGR fatta beslut om en ny utvecklingsstrategi VG2030.  
Platsutvecklingsutlysningen och de projekt som beviljas medel bidrar till att Knyta samman Västra Götaland genom att 
utveckla metoder för platsutveckling. Läs gärna strategin och reflektera över hur projektet knyter an 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/ 
  
 
Det huvudsakliga syftet med projektet är att Hyppeln skall vara ett levande samhälle - 365 
dagar om året. Hyppeln ska bli än mer attraktivt för boende, turister och näringsliv med lokala 
mötesplatser och ett levande kulturliv. 
 
Grundbulten för att uppnå detta är att hitta en långsiktig lösning på behovet av 
livsmedelsaffär, och att kunna erbjuda servicetjänster, som till exempel post- och 
pakethantering, ombudstjänster och leverans av matkassar.  
 
Med hjälp av de stödinsatser som projektet tillhandahåller kan vi också öka kunskapen hos 
beslutande tjänstemän och politiker om Hyppelns behov av tillväxt och utveckling.  
 
Projektet hjälper oss att utveckla metoder för ett ökat utbyte mellan Hyppeln och de övriga 
öarna i kommunen. Ett affärsnätverk med företagare från Knippla och Rörö kan bidra till 
gemensamma satsningar. Affärsverksamheter som öarna själva är för små för att driva på 
egen hand, kan drivas tillsammans och bidra till fler arbetstillfällen.   
 
Samverkan i projektet kan bidra till en positiv serviceutveckling. Exempel på detta är Co-
working, en affär med försäljning av lokalt producerade varor och tjänster samt leverans av 
matkassar. 
 
Närheten till Göteborg erbjuder många möjligheter till integration och utbyte med storstaden, 
inte minst med tanke på att det går att åka kollektivt från centrala staden till Hyppeln på 
mindre än 1,5 timme. För samma kostnad som att åka kollektivt inom Göteborg. 
 
Näringslivet och skapandet av nya jobb är av naturliga skäl begränsat på en liten ö. Kreativitet 
och entreprenörsanda är avgörande, och alla satsningar är av värde. Det nystartade 
kooperativet har redan bidragit till nya jobb på ön.   
 
Genom att med projektets hjälp bygga en stabil organisation för långsiktig och framgångsrik 
utveckling, kommer utvecklingsarbetet fortgå även efter projekttidens slut. 
 

 
 



6. Mål för projektperioden  
Ange projektets mål. Målen ska vara för projektperioden, gärna mätbara och möjliga att följa upp.  
 
Vad hoppas ni kunna åstadkomma under projektperioden? Vilka är era behov? Vilka är era förväntningar? Vad 
fastande ni för i utlysningen som ni hoppas kunna ta del av och utveckla under projekttiden? 
 
 
1. Livsmedelsaffär och café som är öppet året runt, och som erbjuder olika servicelösningar. 
  
2. Fler åretruntboende på Hyppeln enligt Öckerö kommuns vision, 15 nya byggrätter.  
 
3.Tillgänglighetsanpassad hamn och badplats. Utbyggnad av nuvarande brygga i hamnen och 
på Sandtången. Fler bord och stolar för de som har svårt att sitta direkt på marken. 
 
4. Ett aktivitetscenter i och utanför idrottsföreningens lokaler som kan erbjuda både boende och 
gäster olika alternativ till sport och lek. T ex utomhusgym, boule, spel, tävlingar och lekar.  
 
5. Fler sommaraktiviteter, såsom kanotuthyrning.  
  
5. Co-Working station som har sex kompletta arbetsplatser. Kan hyras dagvis, veckovis eller 
månadsvis.  
 

 
7. Målgrupp  
Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få 
nytta av projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet.  
 

Kan till exempel handla om näringslivet på platsen, föreningsliv, kulturaktörer, boende, turister etc. (Vad som är 
relevant för er plats).  
 
Föreningslivet - Vi arbetar tillsammans mot en gemensam vision, vilket ger oss handlingskraft. 
Gemensamma aktiviteter bidrar till delaktighet, öpenhet och  engagemang över 
föreningsgränserna. Alla föreningar bidrar i utvecklingsarbetet.  
 
Kommunen – Samarbetet och utbytet med kommunen ger förståelse för varandras behov och 
förutsättningar. Vi har löpande möten och en levande dialog med kommunens tjänstemän och 
politiker.    
 
Näringslivet – vi skapar möjligheter och attraktionskraft som lockar fler företagare att etablera 
sig på Hyppeln. Alla näringsidkare och företagare deltar aktivt i vårt mål- och aktivitetsarbete. 
Vi knyter till oss nya företagare. 
 
Boende – Vi skapar en attraktivare plats att bo på. Alla boende har möjligheter att vara med 
och påverka genom att ingå i olika arbetsgrupper. Tillgång till affär, service och lokala 
mötesplatser. Att driva en förening som ett kooperativ ger alla medlemmar möjlighet att 
påverka och bidra till verksamhetens utveckling på samma villkor. 
 
Turister och besökare – Genom att göra ön ännu mer attraktiv med affär, café, pizzabod, 
restaurang, glass enklare lunchrätter kommer fler besökare. Vi marknadsför oss i olika forum 
och är öppna för nya idéer och förslag. Alla som kommer till ön möts av en tydlig 
informationstavla med information om aktiviteter, och var man kan äta och handla.  
  
Naturintresserade - Hyppeln är ett populärt mål för ornitologer och naturintresserade. Vi 
erbjuder naturvandringar och fågelskådningsvandringar med frukostpaket.  
 
Kulturlivet - bevara och sprida öns historia, genomföra kulturella evenemang såsom 
historievandringar, permanent utställningslokal/hembygdsgård med böcker och fotografier, där 
man kan sätta sig med en kopp kaffe och prata om hur livet på ön var förr i tiden.     

 



8. Långsiktiga effekter 
Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa.  
 
Fundera över och beskriv vad som är målet för platsen på lång sikt? Vad är det för plats ni ser framför er? Tänk utifrån 
olika perspektiv såsom näringsliv/föreningsliv/kultur/turism/service, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, 
samspel mellan centralort och omland etc. (Vad som är relevant för er plats) 
 
2025 är Hyppeln en en levande ö i Göteborgs skärgård, 365 dagar om året. Ett populärt 
utflyktsmål, attraktivt för boende och företagare. 
 
”På sommaren är gästhamnen full. Affären och cafét är den centrala servicepunkten där det säljs 
närproducerade och ekologiska varor. På flera platser runt ön finns det fina badplatser med 
badstegar.  
 
För de aktiva erbjuds en väl underhållen löpslinga runt ön och ett välbesökt utegym. Slingan runt 
ön och flera av badplatserna är tillgänglighetsanpassade så att alla kan njuta av vår fina ö. Man 
kan hyra kajak och utforska några av nordöarna och dess intilliggande småöar och hitta sin 
alldeles egna badvik. 
 
Våra gäster möts vid färjeläget av en välstrukturerad informationstavla där vi upplyser om möjliga 
aktiviteter och besöksplatser på ön. Lämnar man sin bil på Burö, eller kommer med buss kan 
man låna en skrinda för att slippa bära packningen till Sandtången. 
 
Hamnen är det centrala barnvänliga och tillgänglighetsanpassade området där alla möts, både 
bofasta och gäster. Här finns en populär lekplats som erbjuder aktiviteter för de mindre, och en 
boulebana för de större. Där finns även möjlighet till sällskapsspel såsom kubb och stort 
luffarschack. Hyppeln erbjuder flera fasta grillplatser för både små och stora sällskap. 
 
”Eva’s” brygga har byggts ut och handikappanpassats för att på ett säkert sätt kunna tillåta fler 
badande. Vi har dans i HIKs lokal och på den stora planen bakom Restaurang Oset, där de små 
stånden erbjuder mat och handel. När hungern faller på besöker vi någon av restaurangerna för 
en pizza eller havets delikatesser, en kall öl eller ett glas vitt vin. 
För de vetgiriga finns möjlighet till fotokurs, eller varför inte en berättarstund med farbror Arne 
som berättar om Hyppelns historia från 1500-talet och framåt. Där finns det mycket spännande 
att höra! 
 
Vi kan erbjuda en fantastisk miljö för dop och bröllop, antingen i församlingshemmet eller ute på 
klipporna med en hänförande utsikt mot västerhavet. 
 
På idrottsplanen har HIK arrangerat en brännbollsturnering för gäster och bofasta. Man kan hyra 
sängplats på HIKs sovloft, eller rum/stuga via Hyppelns egna semesterförmedling eller i HIK:s 
stugby. 
 
Hyppeln är ett populärt och välbesökt utflyktsmål, och flera företagare har valt att etablera  
verksamheter på ön. Konstnärer, fiskhandlare som erbjuder nyfångade kräftor och annat gott från 
havet, frisör, massör, ett populärt fik på Fortet, Hyppelns högsta punkt med 360 graders utsikt 
över hav och horisont." 
 
Alla boende är medlemmar i Hyppelns Kooperativ och ingår i olika arbetsgrupper som skapar 
gemenskap och håller affären och cafét vid liv året runt. Föreningslivet sjuder av aktivitet. 
 
Vi har ett gott och fungerande samarbete med Rörö och Knippla, Öckerö kommun är involverad 
och alla har samma mål, att öka attraktiviteten för  boende, turism och näringsliv. 
 
Tillsammans med Rörö och Knippla har vi ett tätt samarbete med Göteborg som en naturlig del 
av stadens turism och förslag på utflyktsmål. 
 

 



9. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen.  
 
Beskriv de aktiviteter som planeras att ingå i projektet, vad som ska göras, hur och av vem/vilka. Vilka parter är redan 
med, finns det någon organisation på plats, vilka ska med under resans gång? 
 
Det kommer utöver de aktiviteter som planeras på platsen att ske gemensamma aktiviteter med övriga platser som 
beviljas medel i utlysningen. Beskrivningen nedan ska ses som ett stöd för hur ni avser att arbeta under de 18 
månaderna och vad ni vill ska göras inom ramen för projektet. Det är en planering och inte en bindande plan.  
 
 
Vi har tagit fram fyra strategiska utvecklingsområden, och inom vart och ett av dessa ett antal 
aktiviteter.  
 
1. Äta och dricka 
Starta livsmedelsaffär och café. Drivs av det nybildade kooperativet och affären kommer 
förhoppningsvis öppna i maj/juni 2021. Kooperativet har också planer på att starta en pizzabod, 
och för detta ändamål har en pizzaugn införskaffats. 
 
2. Sport och fritid 
Utegym ska byggas med hjälp av ideella krafter. Idrottsföreningen ansvarar för detta, de har även 
planer på att bygga en paddelhall och hyra ut kajaker i samverkan med Rörö.  
 
3.  Evenemang 
Hamnföreningen planerar att bygga ny bastuanläggning i hamnen, samt bygga ut och 
tillgänglighetsanpassa ”Evas brygga” med tillhörande hopptorn. 
Planer finns på att införa en årlig hamnfest med aktiviteter, musik och dans. Alla föreningar går 
samman för att genomföra detta. 
 
4. Turism & kultur  
En permanent utställning av ”det gamla Hyppeln” i gamla biblioteket. Där ska man kunna sitta 
med en kopp kaffe och bläddra i böcker och se på gamla foton. Berättarkvällar och guidade turer 
på ön blir ett fint komplement. Alla föreningar fixar detta tillsammans med hjälp av ideella krafter. 
 
En ny uppställningsplats för husbilar/husvagnar ska byggas, samt en stor grillplats i hamnen för 
båtgäster, besäkare och boende. Alla hjälps åt med detta. Hamnföreningen samordnar 
insatserna. 
 
Det gamla Fortet, Hyppelns högsta punkt, ska iordningställas för besökare. Där kan intresserade 
ta del av hur fortet användes under kriget. Runt Fortet ska en altan, som ger en vidundrande 
utsikt, byggas. Samhällsföreningar ansvarar för detta tillsammans med frivilliga från övriga 
föreningar. 
 
Den fina vandringsslingan runt ön behöver fler bänkar och informationsskyltar som berättar var 
man är och vad man ser. Det behövs också fler bord och stolar och grillplatser utefter slingan.  
 
Dessutom planerar vi att iordningsställa fler slingor, så att besökare/vandrare får variation och 
kan vandra ute på klipporna.     
 

 
 

10. Indikatorer 
 
Inom ramen för Västra Götaland 2020 finns indikatorer uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland 2020.  
Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering. Här har vi valt 
den indikator som passar bäst inom utlysningen men vill även att ni gärna anger egna resultatindikatorer 

 under rubriken ”egna indikatorer”. 
 
De indikatorer som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas 
upp på ägda/ledda av kvinna, man eller delat/mixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen.  
Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. 

 
 Kvinnor Män Total 
Resultatindikatorer    
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 Kvinnor Män Total 

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som 
samverkar 

5 
      

 5 10  
Egna projektindikatorer     

Fler året-runt boende  10 10 20 
Samverkan med övriga öar i Öckerö kommun 3 2 5 
Fler näringsidkare på Hyppeln 4 4 8 
    

 
11. Projektorganisation  
Redogör för projektets organisation, ev. styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning.  
 
 
Styrgrupp 
Det förarbete/förstudie som genomförts under 2020/21 har letts av en styrgrupp som består av 
ordförande + kassör i samtliga föreningar på ön. 
  
På grund av Corona har vi varit tvungna att begränsa antalet deltagare i  de fysiska mötena. 
Fysiska möten har varit nödvändig då vi arbetat med att gemensamt ta fram vision, mål, styrkor, 
utmaningar och aktivitetsförslag. Fysiska möten har kompletterats med onlinemöten. 
 
Referensgrupp 
Nästa steg är att sätta samman en referensgrupp, som förslagsvis består av representanter från 
VGR, kommunen, vår egen styrgrupp samt evenetuell annan expertis, till exempel Coompanion 
då projektägaren är ett kooperativ. 
 
Nordögrupp 
Vi planerar att inleda ett samarbete med Rörö och Knippla. Syftet är att ta fram en vision för 
Nordöarna som öppnar upp för gemensam marknadsföring för att locka fler besökare till 
Nordöarna, samt skapa möjligheter för företagare att etablera sig på öarna. Vi undersöker också 
nya möjligheter till gemensamma servicelösningar.  
 
Samordningsgrupp 
Samordningsruppens uppgift är att hålla samman projektet och vara kontaktpersoner mot VGR 
och kommunen. En av dessa agerar som projektledare. I denna grupp ingår även den som 
ansvarar för administration och ekonomi kopplat till projektet. 
 
Arbetsgrupper 
För att möjliggöra samverkan över föreningsgränserna, och ta tillvara kompetens och erfarenhet 
kommer vi att bilda arbetsgrupper som ansvarar för olika aktiviteter och delprojekt. 
 
Alla som bor på Hyppeln kommer att beredas möjlighet att delta i någon av dessa grupper.  
  

 
 



12. Jämställdhet, integration, miljö, klimat och ekologisk hållbarhet 
 
Enligt VG2020 finns fyra generellt prioriterade frågor som ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Västra Götaland: 
jämställdhet, integration, miljö/klimat samt internationalisering. Samtliga projekt ska beakta kriterierna och de 
ligger även till grund för bedömning av projektansökningar. Mätbara mål kopplade till jämställdhet, integration, 
miljö/klimat bör, när möjligt, anges. 
 
Hur främjar projektet en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män? 
Hur skapar projektet förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad, näringsliv och akademi för utlandsfödda 
som står utanför arbetsmarknaden?  
Hur bidrar projektet till Västra Götalands klimatstrategi www.klimat2030.se/fokusomraden och i övrigt till ekologisk 
hållbarhet? 
 
I arbetet med att göra en förstudie/sätta samman en vision har det varit en medveten strategi att 
sätta samman styrelser och arbetsgrupper utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Styrgruppen i 
Hyppeln vision 2025 består av 3 män och 5 kvinnor. 
 
Hyppelns nystartade kooperativ har 5 kvinnor och 5 män i sin styrelse. Kooperativet som 
föreningsform möjliggör i sig en tydlig integration, delaktighet och insyn. Alla medlemmar har 
lika mycket påverkansmakt. Och engagemang och ideellt arbete är en grundförutsättning för att 
lyckas. 
 
Affären har idag en kylanläggning av äldre modell som ska bytas ut mot en miljövänlig och 
hållbar lösning. 
 
Alla arbetsgrupper, delprojekt och styrelser har som mål att bestå av lika många män som 
kvinnor.  
 
Affär och café kommer att ha ekologisk inriktning med närproducerade varor och ett tydligt 
hållbarhetstänk i framställning av t ex smörgåsar och i din strävan att minska svinn och matspill.  
 
Hyppeln med sin närhet till staden möjliggör en unik intergration mellan hav och storstad, och 
kan med sin öppenhet och tillgänglighet bidra till att minska känslan av utanförskap och 
segregation hos utlandsfödda.  
 
Hyppelns gästhamn besöks av internationella båtgäster redan idag, ett populärt resmål för både 
norska och danska medborgare. Vi kommer att verka för att sprida information om Hyppeln 
utanför sveriges gränser, samt säkerställa att den information som finns på ön görs tillgänglig på 
flera språk.  
 
Projektet ska också undersöka möjligheten att förverkliga idéer och starta företag med en 
koppling till den maritima miljön, och som kan ersätta fiskerinäringen. Här kan Hyppeln hitta en 
unik möjlighet att positionera sig inom forskning och innovation, och samtidigt attrahera nya 
jobb.  
 
 

 

13. Kostnader 
Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av 
kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader. Projekten i denna utlysning förväntas pågå 
mellan maj 2021 och hösten 2022. 
 
Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms.  
 
Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader.  
  Lönekostnader 
 Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet och är anställda av     
stödmottagaren/samverkanspart (den eller de organisationer som tar del av Västra Götalandsregionens 
medel). Lönen ska motsvara den anställdes faktiska lön inklusive lönebikostnader. 

Använd piltangenten uppe 
till vänster på tangentbordet 
(tab) för korrekt summering 

299 140 
  Overheadkostnader 
 Organisationsgemensamma kostnader som städ, telefon, försäkring, ekonomiadm, IT-adm mm. 99 000 

  Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad       

http://www.klimat2030.se/fokusomraden
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Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader.  
  Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som    
inte är anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av offentlig organisation. Kostnaden ska 
motsvara den faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 

 Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc som ställs till projektets förfogande. Ange 
uppskattat värde. 

  Privat bidrag i annat än pengar, kostnad 
  Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som     
inte är anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen 
inklusive lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, dvs. nedlagd tid från deltagande företag 
eller obetalt arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Obetalt 
arbete/ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme. 

 Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc som ställs till projektets förfogande. Ange 
uppskattat värde. 224 000 

  Externa tjänster (köpta tjänster) 
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps in utifrån. Observera att krav på upphandling 
enligt lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan vara aktuellt för detta 
kostnadsslag. 50 000 

  Resor 4 500 
  Lokaler 
 T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med seminarier och även andra lokaler som projektet    
disponerar. 33 600 

  Övrigt 
 Kostnader för intern representation är inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol. 5 000 

Summa totala kostnader 715 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Finansiering 
I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra 
med för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 13. Detta innefattar även det sökta stödet från Västra 
Götalandsregionen. Finansieringen ska fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än pengar. I posten 
privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter).  
 
Offentlig kontantfinansiering  
(här ska det som söks från VGR skrivas in samt kommunens eventuella kontanta 
medfinansiering)  

VGR 361 923      
Öckerö kommun 94 000      
                 
                 
            

 Privat kontantfinansiering  
Öns föreningar  35 320 
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 Total kontant finansiering    491 243 

  Offentligt bidrag i annat än pengar, finansiering 
 Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som   
inte är anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av offentlig organisation. Kostnaden ska 
motsvara den faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 

 Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner etc som ställs till projektets förfogande. Ange   
uppskattat värde. (Kan exempelvis vara den tid som kommunen lägger i projektet och vad det motsvarar 
för lönekostnad)  

      0 
            
            
            

   Privat bidrag i annat än pengar, finansiering 
  Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som 
inte är anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden ska motsvara den faktiska lönen 
inklusive lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, dvs. nedlagd tid från deltagande företag 
eller obetalt arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Obetalt 
arbete/ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme. 

  Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner etc som ställs till projektets förfogande. Ange 
uppskattat värde. (Kan exempelvis vara den tid som föreningar och företag lägger i projektet. Tänk på 
att inte lägga in mer tid än vad som krävs för uppväxlingen så underlättas redovisningen)  

Öns föreningar, ideellt arbete 20 timmar per månad 224 000 
            
            

             
 Totalt bidrag i annat än pengar, finansiering 224 000 
 Summa total finansiering 715 243 

 
 



  
 
 
 15.  Beräkningsunderlag till projektbudget 
 

 Lönekostnader (personens namn 
eller kategori) – bokförd kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

Sysselsättnings-
grad  

(0–1, ex 0,75) 
Antal månader 

 Total kostnad 

Maria Tornberg                         
Hans Sandholt                         
NN                          
                              
                              
 Summa egen personal          
 
Offentligt eller privat bidrag i 
annat än pengar  

 (namn eller kategori) – bokförd 
kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

 

Sysselsättnings-
grad 

(0–1, ex. 0,75) Antal månader 
 

Total kostnad 
 

                              
                              
                              
                              
 Summa bidrag i annat än pengar          
 

 Externa tjänster – köpta tjänster 
Beräknat antal 

timmar 

Beräknad 
fakturerad 
timkostnad Total kostnad 

Coompanion                   
                        
                        
                        
                        
Summa externa tjänster         
 

 Övriga kostnader Total kostnad 
            
            
            
            
            
  Summa övriga kostnader       
 
 
 



 
16. Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver 
de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med 
berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan 
och den fortsatta hanteringen av projektstödet.  
 

             

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

 
 
Information gällande behandling av personuppgifter 
 
Observera att en ansökan och övriga handlingar som kommer in till Västra Götalandsregionen blir allmänna 
handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. 
 
När din ansökan registreras betraktas det som en behandling av personuppgifter enligt GDPR. Lagen 
innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks 
när personuppgifter behandlas. De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som matas in i detta 
formulär i samband med ansökan. Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för att administrera 
ansökningarna. 
  
Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos 
personuppgiftsansvarig via myndighetsbrevlådan regionutveckling@vgregion.se. 
Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som 
behandlas.  
 

     Jag godkänner att personuppgifterna även kan användas för inbjudan till utbildningar och för  
         utskick av information. 
 
 

mailto:regionutveckling@vgregion.se
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Ärende: Tidsbegränsning stödpaket till det lokala näringslivet 
Diarienummer: KS 64/20   

 

Tidsbegränsning av stödpaket till det lokala 
näringslivet 
 

Förslag till beslut 
Att stödpaketet till det lokala näringslivet, beslutat genom ordförandebeslut 2020-
03-30, gäller till och med 2021-06-30.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Under våren 2020 drabbades Världen, Sverige och Öckerö kommun av 
Coronapandemin. Pandemin har givit har förutom mänskligt lidande också haft 
stora konsekvenser på samhällsekonomin. I syfte att minska påfrestningarna för den 
lokala ekonomin togs ett stödpaket för att underlätta för företag och föreningar. 
Syftet är att Öckerö kommun ska hjälpa till med att säkra arbetstillfällen och i 
förlängningen även kommunala skatteintäkter. 
 
I beslutet framgår ingen tidsbegränsning varför det nu föreslås en bortre gräns för 
när lättnaderna slutar att gälla. I denna skrivelse förslås lättnaderna gälla till och 
med 210630. Vid behov kan beslutet förlängas med omprövning var tredje månad. 
 
 
Syftet är inte att försvåra för företagen utan att skapa en rutin där en löpande 
validering av lättnaderna sker utifrån vad som händer i frågan. Förslagsvis kan en 
sådan validering ske var tredje månad där beslut ska fattas om eventuell 
förlängning.  
 
Beredning 
Förlängningen sker utifrån att situationen med Covid 19 inte har stabiliserats. 
Näringslivschefen har stämt av frågan med SB chef samt Öfab. 
 
 
Ekonomi 



 
 

 

Beslutet om lättnaderna påverkar i första hand kommunens likviditet på kort sikt. 
Vid dags datum har dock möjligheterna till lättnader nyttjats i begränsad 
omfattning. 
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på detta perspektiv. 
 
Barnrättsperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på detta perspektiv. 
 
 
Beslutsbehörighet 
Beslutet om lättnader för företagen har tagits som ett ordförande beslut och därför 
behöver beslutet om tidsbegränsning fattas som antingen ett ordförande beslut eller 
av KS som nämnd. 
 
Bedömning 
Det är viktigt att det finns en tydlighet kring de politiska beslut som fattas utifrån 
företag och invånare i kommunen. Det är också viktigt att regelverken är tydliga 
utifrån ett tjänstepersonsperspektiv som dessa kan leva upp till den politiska viljan. 
Idag vet ingen när pandemin och dess effekter har klingat av och därför ska 
lättnaderna löpande valideras och omprövas. Görs bedömningen att de bör fortgå 
fattas löpande beslut om förlängning. Tiderna bör framgå i den externa 
kommunikationen på Öckerö kommuns hemsida. 
 
Expediering av beslut 
Förvaltningschef BUN 
Förvaltningschef SN 
Verksamhetschef SB 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Öckerö kommuns stödpaket till företagare 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
Datum  
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
Datum  



Bilaga 1 Öckerö kommuns stödpaket till företagare 
 
Med tanke på det ansträngda läget, erbjuder Öckerö kommun följande stödåtgärder 
riktade till företagarna. Fler åtgärder kan följa. Informationen kan därför komma att 
uppdateras. 
 
1. Dra tillbaka pågående ärenden utan kostnad  
Vi ger företagen möjlighet att dra tillbaka redan inskickade ansökningar, 
anmälningar och registreringar inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens 
områden utan kostnad. Även företagens bygglovsansökningar omfattas. Kontakta 
Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 om du har ett ärende som du vill dra 
tillbaka. 
2. Förlängt anstånd för fakturor som rör tillsyn och kontroll  
Vi ger ert företag möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på fakturor som 
redan skickats gällande tillsyns- och kontrollavgifter inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att 
få förlängt anstånd eller avbetalningsplan. 
3. Starta uteservering och utehandel tidigare  
Vi tidigarelägger möjligheten för restauranger att öppna uteserveringar och ger 
butiker möjlighet att sälja varor utanför butikerna. Kontakta Öckerö kommunservice 
på 031-97 62 00 om du har frågor om uteserveringar och utehandel. 
4. Inga avgifter för uteserveringar och utehandel  
Vi tar inte ut några avgifter för de företag som har uteserveringar och utehandel på 
offentlig plats (detta påverkar dock inte avgift för tillstånd hos Polisen). 
5. Förlängt anstånd för fakturor som rör arrenderad mark 
Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på de fakturor 
som avser arrende. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få 
anstånd eller avbetalningsplan. 
6. Förlängt anstånd för fakturor som rör avgifter för vatten och avlopp  
Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan för fakturor som 
avser vatten och avlopp. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få 
anstånd eller avbetalningsplan. 
7. Förlängt anstånd för fakturor som rör avgifter för renhållning  
Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på fakturorna 
som avser renhållning och sophämtning. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 
62 00 för att få förlängt anstånd eller avbetalningsplan. 
8. Avgifter för betalningspåminnelser  
Vi tar inte ut några avgifter för betalningspåminnelser på kundfakturor för företag. 
9. Tillfälligt stopp för fakturor till inkasso 
Vi skickar för tillfället inte ut några nya inkassokrav för företag. 
10. Snabbare betalning till leverantörer från kommunen 
Vi har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet 
finns. Är du leverantör till kommunen och har behov av kortare betalningstid? 
Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00. 
11. Erbjudande om kompetensinventering  
Till de företag som har överkapacitet av personal, kan kommunens HR-enhet erbjuda 
en kompetensinventering. Står ni inför en sådan situation är ni varmt välkomna att 
höra av er. Verksamheter, framför allt inom vård- och omsorg, kan komma att stå 
inför en situation med hög frånvaro. Kompetensinventeringen gör att vi kan matcha 
er personals kompetens med våra behov. Kontakta anna.foss@ockero.se eller Öckerö 
kommunservice på telefon 031-97 62 00. 



12. Öckerö Fastighets AB stöttar också lokala näringslivet 
ÖFAB kommer att vara väldigt restriktiva med att skicka obetalda 
hyror/kundfakturor till inkasso. Fordringar som skickas till inkasso stäms av med VD 
innan klartecken. 
För hyresgäster som har betalningssvårigheter kommer ÖFAB vara medgörliga till att 
upprätta funktionella avbetalningsplaner för att underlätta vardagen. 
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Utbetalning av partistöd 2021 
Förslag till beslut 

1. Partistöd för 2021 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
kommunfullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 55 260 kr 
Sverigedemokraterna – 67 797 kr 
Kristdemokraterna – 155 563 kr 
Socialdemokraterna – 117 950 kr 
Moderaterna – 130 387 kr 
Vänsterpartiet – 42 722 kr 
Liberalerna – 67 797 kr 
 

2. Partier som under 2020 erhållit partistöd ska senast 30 juni 2021 redovisa hur 
partistödet har använts. 

 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende (sammanfattning) 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant stöd ska syfta 
till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Omfattningen och 
formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. Enligt 4 kap 31 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti som mottagit 
partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende perioden 1 januari – 31 
december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om att det parti som inte 
inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd därefter. 
 
Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier som är 
representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. 
Partiernas samlade stöd uppgår år 2021 till 637 476 kr.  



 
 

 

 
I enlighet med lagstiftningen rörande partistöd ska det parti som mottagit partistöd 
redovisa användningen av detsamma. Denna redovisning ska avse perioden 1 
januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inlämnas senast den 
30 juni till Juridik- och kanslienheten.  
 
Redovisning av partistöd ska lämnas in i form av en blankett, som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 mars 2017 (KS § 66/17). Redovisningen ska visa att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § Kommunallagen, 
första stycket: 
  
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partiet ska också utse en intern granskare som ska granska redovisningen och intyga 
att partistödet har använts på det sätt som redovisas. Ett sådant, underskrivet, 
granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Ekonomi 
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige. I Öckerö kommun utgår 
ett grundstöd på 17 646 kr samt ett mandatstöd på 12 538 kr för parti som är 
representerat i kommunfullmäktige med minst en ledamot. Mandatstödet varierar 
med hänsyn till hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Grund- och 
mandatstödet räknas årligen upp med utgångspunkt i konsumentprisindex (KPI). 
Procentuell förändring av KPI december 2020 jämfört med ett år tidigare är 0,5%.  
Nedan följer en redovisning av uträkningen för respektive parti i Öckerö 
kommunfullmäktige. 
 
 Grundstöd Mandatstöd Summa 
Miljöpartiet 17 646 kr 37 614 kr 55 260 kr 
Sverigedemokraterna 17 646 kr 50 152 kr 67 797 kr 
Kristdemokraterna 17 646 kr 137 917 kr 155 563 kr 
Socialdemokraterna 17 646 kr 100 304 kr 117 950 kr 
Moderaterna 17 646 kr 112 841 kr 130 387 kr 
Vänsterpartiet 17 646 kr 25 076 kr 42 722 kr 
Liberalerna 17 646 kr 50 152 kr 67 797 kr 
   637 476 kr 

 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
barnrättsperspektivet. 
 



 
 

 

Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Expediering av beslut 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
 
Bilagor 
Inga bilagor 
 
Underskrifter 
 
 
 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
Datum 
 
 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
Datum 
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