
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 1

2021-02-23 

Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16.15 
Beslutande 
Ledamöter Henrik Karlsson (KD) 

         Kent Lagrell (M) 
         Bo Norrhem (L)  
         Maria Brauer (S)  

Jan Utbult (KD)
 Jennie Wernäng (M) 
Anders Kjellgren (M) 
Ronnie Bryngelsson (S) 
Boel Lanne (MP) §§ 28-39        

Tjänstgörande ersättare      Eva Wallin (KD) för Martina Kjellkvist (KD) 
Mats Plahn (SD) för Jan Ek (SD) §§ 28-39 
Isak Strömblad (KD) för Jan Ek (SD) §§ 40-49 
Annika Andersson (V) för Boel Lanne (MP) §§ 40-49

Övriga närvarande            
Ersättare Sandra Svensson (M)          Isak Strömblad (KD)         

Vera Molin (L)           Ronald Caous (S) 
Annika Andersson (V)          Mathias Johannesson (M) 

Tjänstepersoner      Rickard Vidlund, kommundirektör 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr och stöd 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Oskar Nilsson, ekonomichef §§ 28, 33, 34 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare §§ 28, 33, 34 
Irene Berg, budgetekonom §§ 28, 33, 34 
Katarina Lindgren, skolchef §§ 28, 33, 34 
Malin Tisell, socialchef §§ 28, 33, 34 
Maria Höglunds Niklasson, HR-chef § 29 
Sofia Fridén, kommunjurist §§ 39 
Ronald Johansson, chef Besöks- och näringslivsenheten § 31 
Cecilia Lindblom, controller §§ 30 
Johannes Wallgren, verksamhetschef samhällsbyggnad §§ 35-38 
Andréas Beutler, chef plan-, bygg och miljöenheten §§ 35-38 
Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare § 41 
Angela Aylward, NTF Väst § 32 

Justerare 

Plats Kommunhuset 

Underskrifter 
Sekreterare  ............................................................................ Paragrafer 28-38, 40-43, 45-49 

Jacob Österlund 

Ordförande ............................................................................ 
Jan Utbult 

Justerare 
     …………………………………………………………………. 

  Maria Brauer 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum 2021-02-23 

Datum för anslags 2021- Datum för anslags nedtagande 2021- 
uppsättande  

Förvaringsplats för Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift ............................................................................ 
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KS § 28   
   
Bokslutsberedning  
 
Oskar Nilsson, ekonomichef, och Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, informe-
rar om bokslutsberedning.  
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 29 

Medarbetarenkät 2020

Maria Höglund Niklasson, HR-chef, informerar om medarbetarenkät 2020. 

Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
Ordföranden tackar för informationen.  

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 30   
   
Analys rörande fördyring av utbyggnad av fiber på nordöarna  
 
Cecilia Lindblom, controller, informerar om analys rörande fördyring av utbygg-
nad av fiber på nordöarna.  
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 31   
   
Presentation av tillväxtområden maritima och marina näringar 
 
Ronald Johansson, näringslivschef, informerar om tillväxtområden maritima och 
marina näringar.  
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 32   
   
Besök från NTF Väst, information om trafiksäkerhet och nollvision-
en 
 
Angela Aylward, verksamhetssamordnare NTF väst, informerar om trafiksäkerhet 
och nollvisionen.  
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 33 Dnr KS 53/20  
   
Uppföljning efter december, kommunstyrelsens verksamhet 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per decem-
ber. 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. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03 
Uppföljning efter december 
Reserveringar av ej påbörjade investeringar 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 34 Dnr KS 19/21  
   
Verksamhetsplan och intern kontrollplan 
 
Ärende 
Varje år formulerar kommunstyrelsen en verksamhetsplan som syftar till att 
beskriva förvaltningens förutsättningar så som lagar, regler, styrdokument och 
ekonomi men också vårt grunduppdrag, nuläge och framtid. Verksamhetspla-
nen är ett strategiskt dokument där förvaltningens viktiga strategiska utma-
ningar 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.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01 
Verksamhetsplan 2021 
Intern kontrollplan 2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 

2021 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen om verksamhetsplan 2021 
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KS § 35 Dnr SB 11/21  
   
Försäljning av Hönö 1:612 och 1:613 
 
Ärende 
Försäljning av de obebyggda bostadsfastigheterna Hönö 1:612 och 1:613. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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. 
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KS § 36 Dnr SB 144/19  
   
Beslut om granskning - detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärns-
vägen, del av Hönö 2:80 och 1:105 
 
Ärende 
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 flerbo-
stadshus 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 planförsla-
get 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 gäl-
lande plan, samt att exploatör köpt del av Hönö 1:105. Justeringen innebär att 
del av fastighet Hönö 1:105 innefattas i detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
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  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till förvaltnings förslag till beslut. 
 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshandlingar daterade 
2021-01-20 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre 
justeringar innan granskning genomförs.  
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KS § 37 Dnr SB 353/13  
   
Politisk referensgrupp för FÖP Björkö  
 
Ärende 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö var föremål för samråd under våren 
2017. Efter samrådet har arbetet med FÖP Björkö delvis legat vilande. Sam-
hällsbyggnadsverksamheten fick i slutet av 2020 i uppdrag av kommunstyrel-
sen att återuppta arbetet med FÖP Björkö under 2021. Med anledning av pla-
nens strategiska vikt bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att en politisk 
referensgrupp bör tillsättas, för att få en kontinuerlig politisk förankring i arbe-
tet.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår Göran Olsson (S) som Socialdemokraternas repre-
sentant. 
Jan Utbult (KD) föreslår Jan Utbult (KD) som Kristdemokraternas represen-
tant. 
Jennie Wernäng (M) föreslår Jennie Wernäng (M) som Moderaternas repre-
sentant. 
Bo Norrhem (L) föreslår Göran Ohlsson (L) som Liberalernas representant. 
Mats Plahn (SD) föreslår Mats Plahn (SD) som Sverigedemokraternas repre-
sentant. 
Boel Lanne (MP) föreslår Anna-Lena Helling (MP) som Miljöpartiets represen-
tant  
Annika Andersson (V) föreslår Göran Billvall (V) som Vänsterpartiets repre-
sentant. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att tillsätta en politisk referensgrupp för 
fördjupad översiktsplan för Björkö, bestående av Göran Olsson (S), Jan Utbult 
(KD), Jennie Wernäng (M), Göran Ohlsson (L), Mats Plahn (SD), Anna-Lena 
Helling (MP) och Göran Billvall (V). 
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KS § 38 Dnr SB 193/15  
   
Fördjupad konsekvensbeskrivning kring en delning av detaljplan för 
Öckerö nya centrum 
 
Ärende 
Diskussionen kring utvecklingen av Öckerö centrum har pågått under flera de-
cennier. År 2011 antogs ett planprogram för centrala Öckerö där det bland an-
nat anges att ”Öckerö centrum har genom sitt centrala och havsnära läge, sin 
historia och de av landskapet givna förutsättningarna, fantastiska utveckl-
ingsmöjligheter. 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. … Funktionsblan-
dat blir det genom att det nya centrumet innehåller en blandning av bostä-
der, 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, Öck-
erö Fastighets AB, Aston Harald AB och Tornstaden Projektutveckling AB. Po-
sitivt planbesked gavs i juni 2015. Förslaget till detaljplan har efter detta varit 
föremål för samråd under våren 2017 och granskning under hösten 2018. Tek-
niskt sett är förslaget till ny detaljplan färdig för ett antagande i kommunfull-
mäktige.  
En bred politisk enighet råder i visionen för Öckerö nya centrum samt kring 
det stora behovet av fler bostäder i olika upplåtelseformer. Under granskning-
en har dock tveksamheter framkommit kring eventuella bostäders påverkan på 
närliggande industri- och hamnverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade där-
för 2020-11-10 att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beskriva konse-
kvenserna 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 Skär-
hamnsås/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 bro-
fäste vid Öckerö Bratten.  
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KS § 38, fortsättning Dnr SB 193/15  
   
Fördjupad konsekvensbeskrivning kring en delning av detaljplan för 
Öckerö nya centrum 
 
• 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 bedöm-
ning görs från förvaltningen att det finns behov av detta. 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande daterat 2021-02-12 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S), för Socialdemokraterna, yrkar att, i den fördjupade konse-
kvensanalysen skall särskild vikt läggas vid en analys av hur fördelningen av 
boendeformer påverkas av en delad plan. 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till Maria Brauers (S) tilläggsförslag. 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till Maria Brauers (S) tilläggsförslag. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar om Maria Brauers (S) tilläggsförslag kan antas, och finner att så 
sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att göra en fördjupad konse-
kvensbeskrivning kring en delning av detaljplan för Öckerö nya centrum.  
 
I den fördjupade konsekvensanalysen skall särskild vikt läggas vid en analys av 
hur fördelningen av boendeformer påverkas av en delad plan. 
 
 
Reservation 

Bo Norrhem (L) reserverar sig mot beslutet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2021-02-23 16 

   
   
KS § 40 Dnr KS 61/17  
   
Utredning Björnhuvudskajen 
 
Ärende 
Öckerö kommun har, som tidigare nämnts, inte aktivt arbetat med att driva 
och utveckla fiskindustriområdet ”Björnhuvudet”. Vi har vetskap om att skick-
et på kajanläggningen sedan lång tid tillbaka är mycket nedsatt och i stort be-
hov av 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 kommunsty-
relsen 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 projekte-
ring, 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 fram-
förts såsom att försöka finna hållbara lösningar för den lokala fiskerinäringen 
och marina näringens fortlevnad och framtida utveckling. Vi kan alltså konsta-
tera 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 brist-
fälliga 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. kärnverk-
samheterna främst fokuserar på välfärdssektorns olika verksamheter. Öckerö 
är förvisso en relativt liten kommun men med ett bra strategiskt läge som ut-
gångspunkt. Vår bedömning blir därför att det finns mycket goda förutsätt-
ningar att i samarbete med näringslivet kunna verka för industriområdet 
Björnhuvudets fortsatta drift och utveckling i enlighet med kommunens avsikt 
och riktning.  
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KS § 40, fortsättning Dnr KS 61/17  
   
Utredning Björnhuvudskajen 
 
 
En i sammanhanget viktig parameter är också utsikten om ökade arbetstill-
fällen i Öckerö kommun. Yrkesfisket och de marina verksamheterna utgör ett 
av flera betydelsefulla områden med koppling till bl.a. besöksnäringen. 3  
 
Resultatet från de kompletterande utredningarna och kontrollerna i kombinat-
ion med den övergripande bilden kring kommunens funktion och nytta utgör 
grund för vårt sammantagna förslag till beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt kommundirektören/kommunstyrelseförvaltningen att snarast tillse 
att reningsverket ”Musslan” (beläget på industriområdet Björnhuvudet) repar-
eras 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. 
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KS § 41 Dnr 202/20  
   
Riktlinjer för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
 
Ärende 
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.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtro-
endevalda i Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtro-
endevalda antas. 
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KS § 42 Dnr KS 23/21  
   
Ansökan om delfinansiering av EU-bidrag för Hyppeln vision 2025 
 
Ärende 
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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
Ansökan om projektstöd 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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. 
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KS § 43 Dnr KS 64/20  
   
Tidsbegränsning av stödpaket till det lokala näringslivet 
 
Ärende 
Under våren 2020 drabbades Världen, Sverige och Öckerö kommun av Coro-
napandemin. 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 arbetstill-
fällen 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.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Att stödpaketet till det lokala näringslivet, beslutat genom ordförandebeslut 
2020-03-30, gäller till och med 2021-06-30.  
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KS § 45 Dnr KS 6/21  
   
Meddelanden 
 

 
 

1. Granskning av Renova AB:s verksamhetsår 2020 
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KS § 46 Dnr KS 12/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Inga nya inbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.  
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KS § 47   
   
Kommundirektören informerar  

 
Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Covid-19, striktare restriktioner i Västra Götalandsregionen 
• Ansökan från socialnämnden om att förlänga besöksförbud på äldre-

boenden har avslagits 
• Avtal med Fisk idag om avloppsanläggning 
• Planeringsdagar budget 

  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 48 

Rapporter från nämnder, bolag och GR 

Kent Lagrell (M) informerar från GR:s styrgrupp för social välfärd. 

Maria Brauer (S), informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad. 

Jan Utbult (KD), informerar från GR:s förbundsstyrelse. 

Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från 
barn- och utbildningsnämnden. 

Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. 

Jan Utbult (KD), informerar från ÖFAB:s styrelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 49 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under 19 januari – 22 februari 2021 redovisades för 
kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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