
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1
    2022-02-23 
 
Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15 – 14.30 
Beslutande  
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                          Henrik Karlsson (KD) 

Eva Wallin (KD) Jennie Wernäng (M)  
Mats Planh (SD) Anders Kjellgren (M) 
Bo Norrhem (L)           Ronnie Bryngelsson (S) 
Maria Brauer (S)  Boel Lanne (MP)      
Mats Plahn (SD)   
                          

Tjänstgörande ersättare      Sandra Svensson (M) för Kent Lagrell (M) 
  
 
Jäv  

Övriga närvarande              
Ersättare Hans Wickstrand (KD)  Mathias Johannesson (M) 

Thomas Wijk (S) Göran Billvall (V)        
Carina Wallhult (KD) Annika Andersson (V)  
Helene Berntsson (M) §§ 18-22             

 
Tjänstepersoner                       Rickard Vidlund, kommundirektör 

Ellen Borgqvist, kommunsekreterare 
 Christer Zandén, kvalitetsutvecklare § 18 

Torben Ferm, lokalstrateg § 20 
Hans Andréasson, Verkställande direktör Öckerö Fastigheter AB § 20 
Johanna Torén, folkhälsoutvecklare § 19 
Katarina Lindgren, skolchef § 18 
Mailn Tisell, socialchef §§ 18, 20  
Andréas Beutler, chef plan- och fastighetsenheten § 18 
Anna Dannjé Brocker, Tf. Avdelningschef Plan, fastighet och samhällsutveckling §§ 20, 22 
Janna Petersson, samhällsplanerare § 22 
Linnea Rösiö, kommunekolog/miljöstrateg § 22 
Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare § 21 

 Tannaz Ghaderi, kanslichef § 23 
 

 
 
 

Justerare Henrik Karlsson (KD) 
Underskrifter  

Sekreterare   ............................................................................ §§ 18 - 39 
   Ellen Borgqvist  
Ordförande   ............................................................................ 
  Jan Utbult  
Justerare                               …………………………………………………………………. 
                                                Henrik Karlsson (KD) 
    ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Kommunstyrelsen    
Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Datum för anslags 2022-02- Datum för anslags nedtagande 2022-03- 
uppsättande     

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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KS § 18 Dnr KS 0044/21     
   
Ekonomisk uppföljning efter december 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per de-
cember. Uppföljningen avser drift- och investeringsverksamhet samt redovis-
ning av mål, mått och kvalitet. 

Drift 

Utfallet efter december månad visar ett resultat på 5 268 tkr jämfört med bud-
get.  

Investering 
Utfallet efter december månad visar en positiv avvikelse på 21 844 tkr jämfört 
med budget. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 
Uppföljning efter december för kommunstyrelsen  
 
 
 
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 § 19 Dnr KS 0011/22   
   
Verksamhetsplan folkhälsa och socialhållbarhet 2022 
 
Ärende 
Verksamhetsplanen beskriver planeringen av folkhälsoarbetet för 2022 för att 
uppnå kommunala, regionala och nationella mål samt skapa förutsättningar 
för uppföljning av arbetet lokalt.  
 
Öckerö kommun har tecknat avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Öckerö kommun under perioden 
2021–2024. I enlighet med avtalet finansierar båda parterna kommunens 
folkhälsoarbete, vilket innefattar budget för heltidstjänst folkhälsoutvecklare 
och medel för insatser. 
 
Avtalet anger att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas stra-
tegiskt, systematiskt och målinriktat i syfte att förbättra befolkningens lev-
nadsvillkor och hälsa samt utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta häl-
sofrämjande och förebyggande samt generella och riktade insatser. Arbetet ska 
bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  
 
Verksamhetsplanen beskriver planerade folkhälsoinsatser i Öckerö kommun 
och är en viktig del i avtalet mellan Öckerö kommun och Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-12-16, § 54 
 
 
 
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 § 20 Dnr KS 0019/22   
   
Lokalutveckling på Solhöjden Norra 
 
Ärende 
Öckerö kommun upprättade 2017 en behovsbeskrivning avseende avdelning-
arna Skutan och Klippan på Solhöjden Norra vilken ledde till en beställning av 
en förstudie kring hur dessa två avdelningar kunde byggas om för att skapa två 
verksamhetsfunktionella avdelningar för särskilt boende för äldre. Denna för-
studie genomfördes genom ett samarbete mellan upphandlad arkitekt, fastig-
hetsägaren Öckerö Fastigheter och verksamhetsföreträdare från socialförvalt-
ningen inom Öckerö kommun. Förstudien i form av ritningar och investerings-
kalkyl återrapporterades till beställaren i juni 2019.  
 
I slutet av 2019 önskade kommunen en kompletterande utredning av fastighet-
ens status vilken utfördes under vintern/våren 2020. Fastighetsbolaget nytt-
jade för detta ramavtalsleverantör för fastighetstekniska utredningar vilka 
återrapporterade utredning i skrift och genom presentation till fastighetsbola-
get såsom beställare och till verksamhetsföreträdare i juni 2020.  
 
I slutet av 2020 önskade kommunen ytterligare, kompletterande utredningar 
av övriga avdelningar som också behöver renoveras. De avdelningar som ligger 
högst upp, på våning fyra, bedömdes inte vara i behov av större förändringar 
och ingår därför inte i utredningen. Inte heller tillagningskökets utformning 
och kapacitetsbehov inkluderas i denna utredning även om det har varit med 
som en parameter genom att den förstudie som genomfördes 2016 av tillag-
ningsköket har inkluderats i arbetet. Den beaktade då inte behovet av ytterli-
gare måltider för det framtida Solhöjden Södra. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08 
Avrapportering förstudier Solhöjden Norra 2021-11-05 
Behovsbeskrivning kost reviderad 2017-10-04 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bordläggning.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs.  
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Fortsättning KS § 20 Dnr KS 0019/22   
   
Lokalutveckling på Solhöjden Norra 
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KS § 21 Dnr KS 0010/22   
   
Revidering av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2020–2023 
 
Ärende 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. 
 
Med anledning av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter och 
allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1), har hand-
lingsprogrammet för Öckerö Räddningstjänst 2020-2023 reviderats. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-12-16, § 51 
Handlingsprogram Enligt lag om skydd mot olyckor Öckerö Räddningstjänst 

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

 
 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor 2020-2023.  
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KS § 22 Dnr KS 0133/21     
   
Remiss om Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Ärende 
Öckerö kommun har mottagit en remiss från Trafikverket gällande Nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Remisstiden pågår mellan 30 
november och 28 februari. Den nationella planen sätter ramarna för innehållet 
i den regionala planen för transportinfrastruktur, som är på remiss ungefär 
samtidigt.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen har en tidshorisont om 
tolv år, men revideras vart fjärde år. Innehållet formas utifrån en kombination 
av de transportpolitiska målen och andra relevanta mål som Regeringen priori-
terat i sitt direktiv samt propositionen som även Riksdagen beslutat om. En 
viktig utgångspunkt för planförslaget är att gällande plan (Nationell plan 2018-
2029) ska fullföljas. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27 
Missiv förslag till nationell plan remiss 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Öckerö kommuns yttrande över remiss Nationell transportinfrastruktur-plan 
2022-2033 daterad 2022-01-27 

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

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande, daterat den 27 januari 2022, skickas till Regeringskansliet 
som Öckerö kommuns yttrande över remissen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 23 Dnr KS 0022/22   
   
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ärende 
Föreliggande revidering avser att förtydliga reglerna för interpellationer. Ne-
dan följer förändringarna, vilka berör avsnittet för interpellationer §§ 43 och 
44, de finns också att se i bilagan. Först återges paragrafen som den är formu-
lerad i nuvarande arbetsordning, där den del av texten som föreslås förändras 
är överstruken. Sedan följer den reviderade paragrafen. 
 
43 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den 
bör ges in till fullmäktiges sekreterare senast 7 dagar före det sammanträde 
den avses att ställas. 
 
43 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den 
bör ges in till fullmäktiges sekreterare senast 14 dagar före det sammanträde 
den avses att ställas.  

44 § En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska 
vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

 44 § Svaret på en interpellation bör skickas in till kommunfullmäktiges sekre-
terare senast sju dagar före sammanträdet den avses att besvaras. Ett svar på 
en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.   

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Reviderad arbetsordning kommunfullmäktige  
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad arbetsordning. Beslutet gäller 
från och med 2022-03-03. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                     
Kommunstyrelsen 2022-02-23 9 

   
   
KS § 24 Dnr KS 0023/22   
   
Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 
2022 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova AB 
och Renova Miljö AB årsstämma 2022.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 
för årsstämma 2022 utse Thomas Wijk (S). 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                     
Kommunstyrelsen 2022-02-23 10 

   
   
KS § 25 Dnr KS 0024/22   
   
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse för ti-
den från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. Personer som utses till suppleant ska också utses av respek-
tive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö 
AB för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 utse Jennie 
Wernäng (M). 
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KS § 26 Dnr KS 0025/22   
   
Val av ombud och ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds års-
möte 2022 
 
Ärende 
Årsmötet för Göta älvs vattenvårdsförbund hålls den 25 april 2022, digitalt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Jennie Wernäng (M) utses till ombud till Göta älvs vattenvårdsförbunds års-
möte den 25 april 2022.  
 
Eva Wallin (KD) utses till ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte 
den 25 april 2022. 
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KS § 27 Dnr KS 0026/22   
   
Val av ombud och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds 
årsmöte 2022 
 
Ärende 
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 25 april 2022, digi-
talt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Eva Wallin (KD) utses till ombud till Bohuskustens vattenvårdsförbunds års-
möte den 25 april 2022.  
 
Jennie Wernäng (M) utses till ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds 
årsmöte den 25 april 2022. 
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KS § 28 Dnr KS 0027/22   
   
Utbetalning av partistöd 2022 
 
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 2022 till 521 599 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 kansliet.  
 
Enligt Regler för kommunalt partistöd i Öckerö kommun gäller följande enligt 
5 § Årlig utbetalning:  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid 
utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 
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. 
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Fortsättning, KS § 28 Dnr KS 0027/22   
   
Utbetalning av partistöd 2022 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 
Regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun 
 

Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Maria Brauer (S) föreslår tilläggsyrkandet: 
Sverigedemokraterna och Liberalerna ska erhålla partistöd för 2022 om 70 442 
kronor vardera, varav 18 334 kronor avser grundstöd och 52 108 kronor avser 
mandatsstöd. Partiernas samlade stöd uppgår därmed till 662 443 kronor. 
 
Ronnie Bryngelsson (S) föreslår tilläggsyrkandet:  
Det ska från sekretariatet utgå en påminnelse till partierna två veckor innan 
sista dagen för redovisning.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
föranden frågar sedan om Maria Brauers (S) tilläggsyrkande kan antas och fin-
ner att så sker. Ordföranden frågar sedan om Ronnie Bryngelssons (S) tilläggs-
yrkande kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Partistöd för 2022 betalas ut enligt följande:  
 
Miljöpartiet – 57 415kr 
Kristdemokraterna – 161 630 kr 
Socialdemokraterna – 122 550kr 
Moderaterna – 135 576kr 
Vänsterpartiet – 44 388 kr 
 
Sverigedemokraterna – 70 442 
Liberalerna – 70 442 
 
Partiernas samlade stöd uppgår därmed till 662 443 kronor. 
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Fortsättning, KS § 28 Dnr KS 0027/22   
   
Utbetalning av partistöd 2022 
 
 
 
Partier som under 2021 erhållit partistöd ska senast 30 juni 2022 redovisa hur 
partistödet har använts. 
 
Sekretariatet ska skicka ut en påminnelse till partierna två veckor innan sista 
dagen för redovisning.  
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KS § 29   
   
Kommundirektören informerar  

 
Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om de kommande strategidagar-
na, som äger rum 1-2 mars 2022.  
 
Vidare informeras om att avtalet för Horste backe har skrivits under.  
 
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 30 Dnr KS 0014/22  
   
Motion från MP om klimatanpassningsplan 
 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord, Miljöpartiet, har i en motion 
föreslagit: 
 

- Öckerö kommun tar fram en klimatanpassningsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2022-02-03, § 5 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören.  
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KS § 31 Dnr KS 0015/22  
   
Medborgarförslag om användande och hantering av fyrverkerier i 
Öckerö Kommun 
 
Ärende 
Per Erik Moberg har i ett medborgarförslag föreslagit: 
 

- Kommunen förbjuder via sina lokala föreskrifter användandet av pyro-
tekniska varor och fyrverkerier inom detaljplanerat område.  

- Anvisa områden där användning kan ske tidsmässigt under Nyårshel-
gen, Valborg och Påsk.  

- Kommunen förtydligar genom information vad som krävs för tillstånd 
och utbildningar för att hantera fyrverkerier.  

- Förslagsvis kan kommunen också via lokala tidningar meddela vad som 
gäller i samband med nämnda storhelger. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2022-02-03, § 6 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 32 Dnr KS 0016/22  
   
Medborgarförslag om subventioner för installation av fiber i villor 
och hushåll 
 
Ärende 
Jonathan Neselrot har i ett medborgarförslag föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun subventionerar priset för installation av fiber i vil-
lor och hushåll. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2022-02-03, § 7 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till Öckerö Fastighets AB.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 33 Dnr KS 0017/22  
   
Medborgarförslag om tydlig redovisning av status för lämnade 
medborgarförslag 
 
Ärende 
Lars Petersén har i ett medborgarförslag föreslagit: 
 

- Att lägga upp ett levande dokument " Sammanställning av Medborgar-
förslag" som är offentligt för alla. Med innehåll: diarienr, kortfattad ru-
brik, datum för inlämnat, aktuell behandlande organ/person, status. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2022-02-03, § 8 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till Kommundirektören.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 34 Dnr KS 0020/22  
   
Motion från S om förskola med öppettider dygnet runt 
 
Ärende 
Lena Berglund och Ronnie Bryngelsson, Socialdemokraterna, har i en motion 
föreslagit: 
 

- Att en avdelning på en centralt belägen förskola får uppdraget att bed-
riva verksamhet dygnet runt i mån av behov. 

- Att i informationen till vårdnadshavare som ansöker om barnomsorg 
ska framgå att möjligheten finns till dygnet runt omsorg på en centralt 
belägen kommunal förskola om vårdnadshavarnas arbetstider så kräver.  

- Att kostnaderna beräknas och medel för genomförandet tillförs ansvarig 
förvaltning.  
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2022-02-03, § 9 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till Utbildnings- kultur- och fritidsnämnden.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 35 Dnr KS 0020/22  
   
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 
 
Ärende 
Ronald Caous och Maria Brauer, Socialdemokraterna, har i en motion föresla-
git: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer an-
lägger en trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön re-
hab. 
 

• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka 
EU medel (Leader) 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-08-05, § 82 
Motion  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 36 Dnr KS 0004/22  
   
Meddelanden 
 
Följande har skickats ut till kommunstyrelsen som information. 
 
- Verksamhets- och affärsplan, Perioden 2022–2026 för Öckerö Fastigheter.  
- Protokoll från regionfullmäktige, 2021-11-30 § 243, samt tillhörande omröst-
ningsprotokoll  
- Renova AB – granskning av verksamhetsåret 2021  
- Länsstyrelsens yttrande i avgränsningssamråd om planerad havsbaserad 
vindkraftspark Västvind  
- Uppföljning efter december Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden  
- Uppföljning efter december Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
- Uppföljning efter december Socialnämnden  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 37    
    
Rapporter från nämnder och bolag  

 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. En kort rapportering från det senaste sammanträdet ges samt en 
uppdatering av läget kring Covid19 i förvaltningen.  

Eva Wallin (KD), ordförande utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden, infor-
merar från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.  En kort rapportering 
från det senaste sammanträdet ges där det bland annat beslutades om en ny 
beräkning av barn- och elevpeng. Eva Wallin informerar även om den kultur-
dialog där Västra Götalandsregionens kommuners ansvariga kulturpolitiker 
deltog, samtalet handlade mestadels om återstarten av kulturlivet.  

Hans Wickstrand (KD), 1:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden, informerar från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. En kort 
rapportering från det senaste sammanträdet ges  

Jan Utbult (KD), ordförande, informerar från Öckerö Fastigheter AB.  

Annika Andersson (V) informerar från Öckerö Rederi AB, det har inte varit 
något möte sedan sist. 

Maria Brauer (S) informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad. Ett möte 
äger rum idag och det kommer att rapporteras från det på kommunstyrelsens 
nästa sammanträde.  

Sandra Svensson (M), via Kent Lagrell (M), informerar från GR:s styrgrupp för 
social välfärd.  

Jennie Wernäng (M), informerar från Renova Miljö AB och Renova AB. 

Jan Utbult (KD), ordförande, informerar om det senaste i ärendet om färdpla-
nen för väg 155.  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

                                                                                                                                           

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 38 Dnr KS 0005/22  
   
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 18 januari – 22 februari redovisades för 
kommunstyrelsen. 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                     
Kommunstyrelsen 2022-02-23 26 

   
   
KS § 39 Dnr KS 0030/22   
   
Val av Öckerö kommuns representant i Ekokommunerna     
 
Ärende 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för 
kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av 
gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckl-
ing. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle 
utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och 
sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det håll-
bara samhället och föreningens verksamhet. Sveriges Ekokommuner ska vara 
en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet fören håll-
bar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, 
pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskaps-
förmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan 
lokala aktörer nationellt och internationellt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 
 

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

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Eva Wallin (KD) till Öckerö kommuns kontaktpoliti-
ker för Sveriges Ekokommuner under 2022 samt representant på årsmötet 7 
april 2022. 
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