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KF § 21 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser och val till kommunala uppdrag 

 
Ärende 
Staffan Dahlbäck (SD) har i en skrivelse, daterad 2021-02-19, avsagt sig upp-
draget att vara ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden. 

Nicklas Attefjord (MP) har i en skrivelse daterad 2021-02-12 avsagt sig upp-
draget att vara ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Tommy Wallhult (M) har i en skrivelse daterad 2021-03-01 avsagt sig uppdra-
get att vara ordförande i Öckerö fastigheter AB:s styrelse, samt som ledamot i 
kommufullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2021-02-19 
Avsägelse, daterad 2021-01-12 
Avsägelse, daterad 2021-03-01 
 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår Fredrik Lönn (L) till ny ordförande i Öckerö fastighet-
er AB:s styrelse. 
Boel Lanne (MP) föreslår Birgitta Abrahamss0n (MP) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, och Caroline Bergagård (MP) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
Mats Plahn (SD) föreslås Hasse Karlsson (SD) till ny ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden. 
Jan Utbult (KD) föreslår Johan Hamnebo (KD) till ny ledamot i Öckerö Rederi 
AB:s styrelse. 
Maria Brauer (S) föreslår Thomas Wijk (S) som Öckerö kommuns ombud till Re-
nova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 11 mars 2021. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Staf-
fan Dahlbäck (SD), och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunfull-
mäktige kan anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny 
ersättare avseende fullmäktigeuppdraget. Förslaget antas.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Hasse Karlsson (SD) till ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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KF § 21, forts Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från Nick-
las Attefjord (MP), och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunfullmäk-
tige kan välja Birgitta Abrahamsson (MP) till ny ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden, och Caroline Bergagård (MP) till ny ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden, och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Tommy Wallhult (M), och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunfull-
mäktige kan välja Fredrik Lönn (L) till ny ordförande i Öckerö fastigheter AB:s 
styrelse och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Johan Hamnebo (KD) till ny 
ledamot i Öckerö Rederi AB:s styrelse och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Thomas Wijk (S) som Öck-
erö kommuns ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 11 mars 
2021. 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Staffan Dahlbäck (SD). 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Nicklas Attefjord (MP). 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tommy Wallhult (M). 
 
Kommunfullmäktige väljer Hasse Karlsson (SD) till ny ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ersättare till kommunfullmäktige efter Staffan Dahlbäck (SD). 
 
Kommunfullmäktige väljer Birgitta Abrahamsson (MP) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige väljer Caroline Bergagård (MP) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Wijk (S) som Öckerö kommuns ombud till 
Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 11 mars 2021. 
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KF § 22 Dnr KS 116/20  
   
Nya ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens helägda bo-
lag 

 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att se över ägardirek-
tiv 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 va-
rit på remiss hos samtliga partigrupper, bolag och kommundirektören.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-23, § 39 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 
1. Förslag till gemensamt ägardirektiv för Öckerö kommuns helägda aktiebo-

lag 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 

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Göran Ohlsson (L) föreslår att ordet ”ledningsfunktion” tas bort och ersätts med 
”uppsiktsfunktion”, i förslag till ägardirektiv, gemensamma regler för kommu-
nens helägda bolag, tredje paragrafen, andra stycket. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Kent Lagrell (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, samt till Göran 
Ohlssons (L) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
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KF § 22, fortsättning Dnr KS 116/20  
   
Nya ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens helägda bo-
lag 

 

Kommunfullmäktiges 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 Fastig-
hetsservice AB (556943-5018), Öckerö Fastighetsutveckling AB 
(556871-8760) och Öckerö Bostads AB (556943-4995). 
 

2. Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för kommunens helägda ak-
tiebolag 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), Öck-
erö Fastighetsutveckling AB (556871-8760) och Öckerö Bostads AB 
(556943-4995) i enlighet med bifogade förslag (se bilaga 2). 

 
4. Ordet ”ledningsfunktion” tas bort och ersätts med ”uppsiktsfunktion”, i 

förslag till ägardirektiv, gemensamma regler för kommunens helägda 
bolag, tredje paragrafen, andra stycket. 
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KF § 23 Dnr KS 8/21  
   
Utbetalning av partistöd 2021 

 
Ärende 
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. Omfatt-
ningen och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. En-
ligt 4 kap 31 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti 
som mottagit partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende peri-
oden 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 re-
presenterade 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 par-
tistöd redovisa användningen av detsamma. Denna redovisning ska avse peri-
oden 1 januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inläm-
nas 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 § Kommunalla-
gen, 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, under-
skrivet, granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-23, § 44 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2021-03-04 7 
   
   
KF § 23, fortsättning Dnr KS 8/21  
   
Utbetalning av partistöd 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges 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 redo-
visa hur partistödet har använts. 
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KF § 24 Dnr KS 27/21  
   
Anmälan av motion om bevarande av naturvärden och biologisk 
mångfald 

 
Ärende 
Åsa Fahlén Zachrisson har i ett medborgarförslag inkommet 2021-01-27 före-
slagit 
 

- Att ansvariga politiker följer upp de insatser som görs och säkerställer 
att skötseln av kommunens naturområden hanteras på ett sätt som 
främjar bevarandet av naturvärden och biologisk mångfald i enlighet 
med antagna mål och visioner. 

 
- Att de resurser som finns avsatta för att sköta grönytor används på ett 

sätt som främjar biologisk mångfald. Alltså inte fråga om att satsa mer 
resurser utan om att använda befintliga resurser på ett hållbart sätt. 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 25 Dnr KS 26/21  
   
Anmälan av medborgarförslag om elljusspår vid Jungfruviken 

 
Ärende 
Niklas Larsson har i ett medborgarförslag inkommet 2021-02-10 föreslagit 
 

- Att Öckerö kommun satsar på belysning med elljus i Jungfruvikens mot-
ionsspår. 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan anmälas och skickas till kom-
munstyrelsen, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2021-03-04 kl 18.15-19.00 

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

X         

Henrik Karlsson (KD) 
 

X         

Martina Kjellqvist (KD) 
 

         

Claes Sandros (KD) 
 

X         

Isak Strömblad (KD) 
 

X         

Robertho Settergren (KD) 
 

         

Fredrik Gustavsson (KD) 
Henrik Börjesson 

X         

Michael Sjögren (KD) 
 

X         

Eva Wallin 
 

X         

Jennie Wernäng (M) 
 

X         

Helene Berntsson (M) 
 

X         

Anders Kjellgren (M) 
 

X         

Sandra Svensson (M) 
 

X         

Kent Lagrell (M) 
 

X         

Tommy Wallhult 
 

         

Björn Johanson (M) 
 

         

Christer Holmer (M) 
 

         

Peter Domini (L) 
 

         

Göran Ohlsson (L) 
 

X         

Hans Alveros (L) 
 

X         

Vera Molin (L) 
 
 
 
 
 
 

X         
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2 
Namn N §   § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S)  
 

X         

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

X         

Ronald Caous (S) 
 

X         

Monika Eriksen (S) 
 

x         

Göran Olsson (S)  
 

         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

         

Jan-Åke Simonsson (S) 
 

x         

Boel Lanne (MP) 
 

X         

Nicklas Attefjord (MP) 
 

         

Anna Skrapste (MP) 
 

x         

Annika Andersson (V) 
 

x         

Göran Billvall (V) 
 

         

Kjell Lindström 
 

x         

Mats Plahn (SD) 
 

x         

Thomas Alvhult 
 

         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

         

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

X         

1:e v ordf Martina Lindqvist (KD) 
 

X         

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

x         

Summa: 
 

         

 
Attest: ______________________________ 
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