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KF § 43   
   
Information från kommunrevisionen om revisionsplan, projektplan, 
samt risk- och väsentlighetsanalys 2020 
 
Ärende 
Paul Magnusson (S), ordförande kommunrevisionen, informerade om revis-
ionsplan, projektplan, samt risk- och väsentlighetsanalys 2020. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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 Sammanträdesdatum  Sida 
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KF § 44 Dnr 180/17  
   
Grönstrukturplan 

 
Ärende 
Öckerö kommun har under 2018 fått ett LONA-bidrag för framtagande av en 
grönstrukturplan av Naturvårdsverket. Det bestämdes att grönstrukturplanen 
skulle omfatta en kartläggning av naturvärden, ekosystemtjänster samt sociala 
värden inom tätbebyggelsen på kommunens tre största öar, Björkö, Hönö och 
Öckerö.  
 
Ekosystemtjänster, sociala värden och ekologiska värden samt områdenas art-
samansättning har matats in i ett GIS-kartlager som heter Grönstrukturplan. 
Värdena kan visualiseras genom särskilda kartlager bl.a. typ av ekosystem-
tjänster och sociala värden, en klassning av områden med många ekologiska 
och sociala värden samt olika bevarandevärden. En användarmanual har tagits 
fram som stöd för tjänstepersoner och politiker vid användning av lagret (se 
bilaga 1). Även en slutrapport med resultat av kartläggningen har tagits fram 
och skickats till Länsstyrelsen (se bilaga 2). 
 
Tanken är att områden med höga naturvärden, ekologiska och sociala värden 
där med kan nyttjas på bästa sätt för framtida generationer vid fysisk planering 
och förtätning.  
 
En fortsättning på arbetet som ska omfatta kommunens resterande öar, kom-
mer förhoppningsvis att kunna utföras med stöd av ytterligare ett LONA-
bidrag som har sökts i år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 119 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Grönstrukturplan för Öckerö kommun antas. 
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 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 45 Dnr SB 63/17  
   
Antagagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öckerö 
hamn 

 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar inom 
Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan uppföras 
inom ett område i hamnen som idag används för samma ändamål. Detaljpla-
nen möjliggör en komplettering av hamnområdet och främjar utvidgningen av 
pågående verksamheter inom hamnen. Förslaget bedöms inte medföra några 
negativa konsekvenser för närområdet och ett genomförande av planen be-
döms kunna bidra till gestaltningen och inramningen av den inre hamnbas-
sängen på ett positivt sätt. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljpla-
nen. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 115 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Utredningar 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och bygg-
lagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
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KF § 46 Dnr SB 258/19  
   
Svar på medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö 
Pinans färjeläge 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, daterat 2019-10-31 föreslagit 
 

- att cykelparkeringen på Hönö Pinan hägnas in med ett två meter högt 
stängsel med en grind för in- och utpassage. Detta i syfte att förhindra 
cykelstölder.   

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 71 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25 
Medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås.  
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 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 47 Dnr KS 109/18  
   
Svar på medborgarförslag om replokal 

 
Ärende 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 före-
slagit: 
 
- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 73 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019.  
Medborgarförslag daterat den 9 juni 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2019, § 192 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september 2019, § 
39.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 september 
2019. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 48 Dnr KS 243/19  
   
Svar på medborgarförslag om införande av allmän dag för skräpp-
lockning i Öckerö kommun 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommen 2019-10-31, föreslagit  

- att Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst. 
Under dessa dagar föreslås att kommunen delar ut sopsäckar och 
handskar, samt anvisar platser där ihopsamlat skräp hämtas. I förslaget 
inkluderas att kommunen informerar om problemet med nedskräpning 
och behovet att minska på engångsförpackningar.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 104 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26  
Medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KF § 49 Dnr SB 287/19  
   
Svar på medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i an-
slutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, KS diarie-
nummer 287/19, föreslagit 

 

- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den 
gröna miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 

- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens  
genomförande 

- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 
 

Medborgarförslaget remitterades från kommunstyrelsen till Kommundirektö-
ren, samt därifrån till Samhällsbyggnad och kommunekologen för handlägg-
ning. Samråd med Gatuenheten samt Fritid och Kultur har skett. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 103 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25  
Medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
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 Sammanträdesdatum  Sida 
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KF § 50 Dnr SB 277/19  
   
Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, 
Hälsö 

 
Ärende 

 talesman för de boende på Loggvägen  yrkar 
att sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhet-
ens beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslu-
tats. 
 
Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet daterat 2020-02-28 § 44 har upp-
hävts då det var grundat på felaktiga uppgifter om att beslutet om att anvisa 
plats vunnit laga kraft. Då förslagsställarna inte fått rätt besvärshänvisning 
måste dessa tillskrivas igen så att eventuell överprövning av ärendet möjlig-
görs. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 102 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02  
Medborgarförslag 
Brev Loggvägen, överklagan 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KF § 51 Dnr KS  

Medborgarförslag angående förarintyg för fritidsbåtar 

Ärende 
 har i ett medborgarförslag, inkommet 2020-05-20, föreslagit: 

- att elever/ungdomar i Öckerö Kommun från högstadiet upp till 18 år er-
bjuds att ta förarintyg för fritidsbåtar mot en rimlig avgift.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2020-05-20 

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

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 52 Dnr KS 92/20 

Medborgarförslag om besparingar rörande T/S Gunilla 

Ärende 
 har i ett medborgarförslag, daterat 2020-04-22, föreslagit: 

- att korta ner gymnasieskolans resor med T/S Gunilla två veckor för att
kunna hyra ut fartyget under sommaren.

- Att fartyget endast seglar i Europa under några år, för att undvika den
kostsamma resan över atlanten.

- Att köpa in en tjänst utifrån istället för att segla med T/S Gunilla, för-
slagsvis Elida, en modern kompositbåt, och sälja T/S Gunilla i det fina
skick hon är idag. Detta för att spara på de dyra underhållskostnaderna.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2020-05-20 

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

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 53 Dnr KS 32/18  
   
Svar på motion låt äldre slippa förnya sin anmälan om bostadskön 
varje år 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad 2018-01-
25 föreslagit: 
 

- att personer äldre än 65 år inte årligen skall behöva förnya sin anmälan till 
bostadskön. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 74 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till motionen. 
Sandra Svensson (M) föreslår avslag till motionen. 
Annika Anderssons (V) föreslår bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Nicklas Attefjords (MP) och Annika Anderssons (V) förslag. Ord-
förande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 

Motionen avslås.  
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KF § 54 Dnr KS 19/18  
   
Svar på motion en bostadsförmedling på kommuninvånarnas villkor 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2018-01-
24 föreslagit: 
 
- att kommunen skall ha en egen kommunal bostadsförmedling, ej inordnad 
under något fastighetsbolag eller BoPlats Göteborg. 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen. 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 75 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion daterad 2018-01-24. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Annika Anderssons (V) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
 
Reservation 
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 55 Dnr KS 224/18  
   
Svar på motion byggande av fler och billiga hyresrätter 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit: 
 

- att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att pro-
jektera fler hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd hos Boverket 
i syfte att kunna erbjuda lägre hyreskostnader. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 72 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2020.  
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motionen, daterat 2019-10-11 
Motion, daterad 2018-11-22 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen. 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till motionen. 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förslag, dels Annika Anderssons (V), Nicklas Attefjords (MP) och Maria 
Brauers (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 
 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Reservation 
Annika Andersson (V), ledamöterna i Socialdemokraterna och ledamöterna i 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 56 Dnr KS 86/18  
   
Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om artrika vägkanter för 
den biologiska mångfaldens skull 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna har den 22 maj 2018 inkommit till KF med en Motion 
om artrika vägkanter för den biologiska mångfaldens skull. 

I denna föreslår Miljöpartiet de gröna  

• att Öckerö kommun börjar sköta vägrenar, rondeller och vissa andra 
grönytor på sätt som gynnar artrikedomen och skönheten. 

 
• att Öckerö kommun uppmanar Öckerö fastigheter och sköta vissa av 

sina grönytor på samma sätt. 
 
Detta innebär bl.a. att gräsbevuxna områden slås först på högsommaren och 
sedan ytterligare ett par gånger under säsongen för att ge olika arter av vilda 
blommor chansen att etablera sig samt uppmuntra även utsådd av ängsblom-
mor. 

Miljöpartiet de gröna föreslår att Öckerö kommun även uppmanar Öckerö fas-
tigheter att sköta vissa av sina grönytor på samma sätt 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 124 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Svar på motion från Öckerö fastigheter AB 
Motion 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till motionen. 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förslag, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordföranden ställer för-
slagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  

 
 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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KF § 57 Dnr KS 250/19  
   
Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser  
 
Ärende 
Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kom-
muner i landet. När kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt 
när kommunen underbudgeterar behöver nämnder och verksamheter vidta 
åtgärder för att få ekonomi i balans 
 
I motionen ”Motion om risk- och konsekvensanalyser” Dnr KS 250/19 föreslås 
att Öckerö kommun ska ta fram en ny mall för åtgärdsplaner och redovisning 
av risk och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar-/medborgar-, barnperspektiv samt koncernperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 127 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
Motion 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
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KF § 58 Dnr KS 112/18  
   
Svar på motion om att göra färjeterminalen  
vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade trafikanter 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid 
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla 
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafi-
ken vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna 
som tidigare gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på 
den södra sidan. Det innebär att resenärer som ska med personfärjan till 
Framnäs måste korsa trafiken för att komma till gång- och cykelbanan och risk 
föreligger att de inte hinner med färjan. Miljöpartiet föreslår att gång- och cy-
kelbanan och busshållplatsen flyttas till andra sidan vägen.  
 
Gatuenheten besvarade 2019-07-30 motionen, med hänvisning till att Trafik-
verket gjort åtgärder på färjan som tillåter att de oskyddade trafikanterna kan 
gå av färjan före fordonstrafiken och att en separat grind kommer att monteras 
på färjan. Gatuenheten uttryckte också att en flyttning av gång och cykelbanan 
inte var ekonomiskt hållbar. Motionen återremitterades för redovisning av 
vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida i syfte att öka säkerheten 
för oskyddade trafikanter.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 106 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Motion  
Grönevik PM 2020-03-12 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
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KF § 59 Dnr KS 57/19  
   
Svar på motion om att skydda havets ålgräsängar 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samar-
beta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs väst-
kusten. 

Det är viktigt att en marininventering som kartlägger de marina naturvärdena 
och därmed även ålgräsängar utförs. Detta måste ske innan bildande av bio-
topskyddsområden eller marina naturreservat som skydd för ålgräsområden 
utreds.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-04-28, § 105 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14  
Motion 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 21 
   
   
KF § 60 Dnr KS 76/20  
   
Utökad investeringsbudget för VA-enheten gällande detaljplanen 
Björkö 1:305 och 1:294 

 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Gamla Skarviksskolan, Björkö, som 
kräver utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan 
gjort omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 
avseende utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser 
ingen möjlighet till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande an-
ses nödvändigt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 123 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka VA-enhetens investeringsbudget för år 
2020 med 3,5 mkr. 
 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 22 
   
   
KF § 61 Dnr KS 106/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente avseende deltagande på 
distans 

 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse 
är att fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att 
besluta om att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur 
förutsättningarna för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspek-
tiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet 
med gällande rätt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 134 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 27 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Socialnämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter 
att närvara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i en-
lighet med vad som framgår av socialnämndens reglemente.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämn-
dens reglemente med följande lydelse: 

”Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaf-
fad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgif-
ter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröst-
ning, får deltagande på distans inte ske.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 23 
   
   
KF § 61, fortsättning Dnr KS 106/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente avseende deltagande på 
distans 

 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg an-
mäla detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl 
föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans ska an-
mälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 24 
   
   
KF § 62 Dnr KS 175/18  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande på distans 

 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse 
är att fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att 
besluta om att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur 
förutsättningarna för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspek-
tiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet 
med gällande rätt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 136 
Ordförandebeslut daterat 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens reglemente 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för bygg- och miljönämndens 
ledamöter att närvara vid bygg- och miljönämndens sammanträden på distans, 
om så kan ske i enlighet med vad som framgår av bygg- och miljönämndens 
reglemente.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i bygg- och mil-
jönämndens reglemente med följande lydelse: 
 

”Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl förelig-
ger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-
döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 25 
   

   
KF § 62, fortsättning Dnr KS 108/20  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande på distans 

 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller käns-
liga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om 
beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på 
distans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) 
dagar i förväg anmäla detta till bygg- och miljönämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle 
om närvaro får ske på distans. Ordförande får om sär-
skilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar in-
nan sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna rikt-
linjer för deltagande på distans.” 

 

 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 26 
   
   
KF § 63 Dnr KS 107/20  
   
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 

 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse 
är att fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att 
besluta om att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur 
förutsättningarna för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspek-
tiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet 
med gällande rätt.  
 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 135 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-29, § 18 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och utbildningsnämn-
dens ledamöter att närvara vid barn- och utbildningsnämndens sammanträ-
den på distans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och utbild-
ningsnämndens reglemente med följande lydelse: 
 

”Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl fö-
religger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2020-05-26 27 

   
   
KS § 63, fortsättning Dnr 107/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika vill-
kor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller käns-
liga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om 
beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på 
distans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) 
dagar i förväg anmäla detta till barn- och utbildnings-
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får 
om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln 
om att deltagande på distans ska anmälas senast fyra da-
gar innan sammanträdet. 
 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 

 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 28 
   
   
KF § 64 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 
 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisning-
en ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 133 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-06-11 29 
   
   
KF § 65 Dnr KS 75/20  
   
Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst avseende 2019 

 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med-
lemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i för-
bundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara 
och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning 
av ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-05-26, § 131 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 
TU årsredovisning från Tolkförmedling Väst 
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst, 
och beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedling västs ledamöter för verksamhets-
år 2019. 
 
 

 

 

 

 




