
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  1

2020-06-16 

Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, klockan 9:15 – 17.10 

Beslutande 
Ledamöter      Jan Utbult (KD) Henrik Karlsson (KD) 140-153, 155-161 

 Martina Kjellkvist (KD) §§ 140-150 
Jennie Wernäng (M) §§ 140-150 
Anders Kjellgren (M) Kent Lagrell (M) 
Maria Brauer (S) §§ 140-160 
Ronnie Bryngelsson (S) Jan Ek (SD) 

Tjänstgörande ersättare Annika Andersson (V) för Boel Lanne (MP) 
Isak Strömblad (KD) för Martina Kjellqvist (KD) §§ 151-161 
Sandra Svensson (M) för Jennie Wernäng (M) §§ 151-161 
Vera Molin (L) för Maria Brauer (S) § 161 

Jäv Henrik Karlsson (KD) § 154 

Övriga närvarande 
Ersättare Vera Molin (L) 

Isak Strömblad (KD) 
Sandra Svensson (M) 

Tjänstemän Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Johannes Wallgren, verksamhetschef Samhällsbyggnad 
Andréas Beutler, enhetschef plan, bygg och miljö 
Petter Leyman, planarkitekt 
Rikard Sporre, planarkitekt 
Per Karlbäck, exploateringsingenjör 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Irene Berg, budgetekonom 
Cecilia Lindblom, controller 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 
Rikard Wedham, IT-arkitekt 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Daniel Spindel, kommunarkivarie 

Justerare Jennie Wernäng §§ 140-150, Sandra Svensson §§ 151-161 

Plats        Kommunhuset  
Underskrifter 
Sekreterare  ...........................................................  §§ 140-144, 146-161 

Jacob Österlund 

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

Justerare 
………………………………………………………………….. §§ 140-144, 146-150 
Jennie Wernäng 

………………………………………………………………….. §§ 151-161 
Sandra Svensson 

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

Organ Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2020-06-16 



 

Datum för anslags 2020- Datum för anslags nedtagande 2020- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
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Kommunstyrelsen 2020-06-16  

   
   
KS § 140   
   
Information om utredning om centralarkivet 

 
Daniel Spindel, kommunarkivarie, informerar om utredning om centralarkivet. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda lösningar för hur problemen med 
kommunarkivet kan åtgärdas. 
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KS § 141   
   
Information Budgetdialog 2021  

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, Cecilia Lindblom, controller, Oskar 
Nilsson, ekonomichef, Katarina Lindgren, skolchef, Malin Tisell, socialchef, och 
Irene Berg, budgetekonom, informerar om budget 2021. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 142   
   
Information om rutiner trädfällning 

 
Informationsärendet utgår. 
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KS § 143   
   
Information om fritidsbanken 

 
Eva Linderholm Widell, föreningssamordnare, informerar om utvärdering om 
fritidsbanken. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 144 Dnr 99/20  
   
Nytt folkhälsoavtal för perioden 2021-2024 
 
Ärende 
Samtliga kommuner i Västra Götaland har tecknat ett folkhälsoavtal med sin 
geografiskt tillhörande hälso- och sjukvårdsnämnd. Avsikten med avtalen är 
att samverka avseende gemensamma folkhälsoinsatser för att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet, få ett bättre resursutnyttjande och en större ge-
nomslagskraft.  
Nuvarande samverkansavtal som Öckerö kommun tecknat med Västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden gäller för perioden 2017-2020.  
 
Det gemensamma arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska utgå från 
lokala behov i kommunen, bygga på långsiktighet och omfatta hälsofrämjande 
och förebyggande insatser i syfte att förbättra levnadsvillkor och hälsa samt 
utjämna skillnader i hälsa bland befolkningen.  
Nuvarande prioriterade folkhälsoområden i Öckerö kommun beslutades i 
kommunstyrelsen juni 2019 och är för mandatperioden 2019-2022: barn och 
ungas uppväxtvillkor, psykisk ohälsa, ensamhet bland äldre, övervikt och 
fetma samt läkemedelsanvändning. 
Förutsättningar för samverkansavtalet är styrdokument på internationell, nat-
ionell, regional och kommunal nivå.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2021-2024 i Öckerö 
kommun för perioden 2021-2024. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Öckerö kommun beslutar om förlängning av samverkansavtal avseende ge-
mensamma folkhälsoinsatser för perioden 2021-2024 mellan Öckerö kommun 
och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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KS § 145 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). Ett förslag på nya ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga kommu-
nala bolag med undantag från Öckerö Fastighetsservice AB har tagits fram av 
en extern konsult och förslaget på nya ägardirektiv har bearbetats internt för 
att anpassats efter kommunens lokala förutsättningar.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till gemensamt ägardirektiv för Öckerö kommuns helägda aktiebolag 
inklusive bilaga 1-5 om Förslag till särskilt ägardirektiv för respektive helägt 
aktiebolag. 
Förslag till nya bolagsordningar för respektive bolag. 
Nu gällande ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga helägda aktiebolag i 
Öckerö kommun.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända nya ägardirektiv och bolagsordningar för 
kommunens helägda bolag på remiss till kommunens helägda bolag, till de po-
litiska partierna samt till Kommundirektör.  
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KS § 147 Dnr KS 96/20  
   
Riktlinjer för fjärråtkomst 

 
Ärende 
I Öckerö kommun saknas det riktlinjer för hur fjärråtkomst till Öckerö kom-
muns datanätverk hanteras för både personal och leverantörer. Detta har 
skapat en oenhetlig lösningsflora som medför säkerhetsproblem, och även 
brister i support och tillgänglighet. 
 
Fjärråtkomst till Öckerö kommuns datanätverk är en vital del för att kunna 
upprätthålla den vision och de policys som är antagna av kommunfullmäktige. 
Medarbetare ska kunna vara flexibla med sin arbetstid och till exempel kunna 
förena föräldraskap med arbetsliv samt möjliggöra att arbeta hemma eller på 
andra platser. Detta bibehåller en hög produktivitet och tillgänglighet utan att 
alltid ha personal på plats vid sina skrivbord. Men, det kräver då en säker åt-
komst till nätverket. 

För att skapa enhetlighet för fjärråtkomst där säkerhet, funktion och tillgäng-
lighet prioriteras har förvaltningen tagit fram riktlinjer för fjärråtkomst. Dessa 
måste antas av kommunstyrelsen, enligt Riktlinjer för Öckerö kommuns styr-
dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Riktlinjer för fjärråtkomst 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för fjärråtkomst antas. 
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KS § 148 Dnr KS 97/20  
   
Riktlinjer för PC-hantering 
 
Ärende 
I Öckerö kommun finns idag inga riktlinjer för hur PC-datorer skall hanteras. 
Detta medför att IT-beslut fattas av avdelningschefer som ger ökade kostnader 
för den totala IT-hanteringen i kommunen. Det leder även till att utrustning 
som används i verksamheterna har undermålig prestanda, samt även säker-
hetsbrister. 
 
För att skapa en effektiv, förutsägbar och kostnadseffektiv hantering av PC har 
enheten för digitalisering och kommunikation tagit fram riktlinjer för hante-
ringen av PC. Riktlinjerna är till för att ge verksamheterna en förutsägbar PC-
kostnad, ändamålsriktig, säker utrustning samt en mer effektiv och kostnads-
besparande övergripande hantering.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Riktlinjer för PC-hantering 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för PC-hantering antas. 
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KS § 149 Dnr KS 101/20  
   
Analys av nyckeltalsjämförelser 
 
Ärende 
År 2019 präglades av en ansträngd ekonomi vilket bl.a. fick till följd att proces-
sen med att ta fram kraftfulla åtgärdsplaner påbörjades. På lite längre sikt in-
nebär detta att kommunens resultat måste stärkas inte minst för att möjliggöra 
framtida behov av investeringar. En ny styrmodell inklusive budgetprocess är 
beslutad vars utgångspunkt, förutsättningar och inriktningar är utformade i 
politiskt antaget budgetdirektiv. I direktivet uttrycks bl.a att kulturen att följa 
budgeten behöver stärkas där ekonomi och verksamhet tydligare knyts sam-
man.  
En förutsättning för att kommunen långsiktigt skall kunna leverera sina åta-
ganden är att ekonomin är rustad och att verksamheten bedrivs så effektivt 
som möjligt.  
Direktivet uttrycker också att analysen av verksamheterna ska stärkas och att 
effektiviteten ska mätas och jämföras med omvärlden. 
Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt kommundi-
rektören att under 2020 analysera aktuella nyckeltalsjämförelser samt ut-
reda/jämföra den organisatoriska kostnadsbilden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 
Riktlinjer för fjärråtkomst 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under 2020 analysera 
aktuella nyckeltalsjämförelser samt utreda/jämföra den organisatoriska kost-
nadsbilden. 
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KS § 150 Dnr KS 96/20  
   
Omfördelning från kommunstyrelsens strategiska reserv till social-
nämnden avseende modulbostäder 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2020 finns 2 100 tkr avsatta i Kommunens stra-
tegiska reserv som kommunstyrelsen bemyndigats att fatta beslut om.  
 
Kommunen har behov av bostäder för nyanlända och moduler har satts upp på 
Strandvägen. Hyran för år 2020 är 870 tkr och tilldelas Etableringsenheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 870 tkr från strategisk reserv till Etableringsenhet-
en för hyra av de nya modulerna på Strandvägen för år 2020. Tilldelningen är 
ej ramhöjande. 
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KS § 151 Dnr SB 77/20  
   
Exploatering Horstebacke, Öckerö 1:552 
 
Ärende 
Vid Horstebacke på norra Öckerö finns en gammal detaljplan som möjliggör 
upp till 30 bostadsenheter. Enskilt huvudmannaskap råder inom planområdet, 
vilket innebär att exploatören bygger och bekostar vägarna. 
Området ligger inom VA:s verksamhetsområde. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Riktlinjer för fjärråtkomst 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att formulera en markan-
visningstävling för området. 
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KS § 152 Dnr SB 81/20  
   
Planbesked för Björkö 33:2 
 
Ärende 
Sökanden planerar att bygga ut sin fastighet samt uppföra ett garage och vill i 
samband med detta förvärva en bit mark i angränsande fastighet som ägs av 
kommunen. För att kunna nyttja aktuellt område vill sökanden också ändra 
gällande byggnadsplan. Ändringen avser användning av mark och innebär att 
allmän plats parkmark ersätts av kvartersmark. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22 
Planbeskedsansökan 
Kartunderlag 
Platsfoton 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökanden meddelas negativt planbesked. 
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KS § 153 Dnr SB 72/20  
   
Planbesked för Öckerö 17:4 
 
Ärende 
Sökanden vill ändra gällande detaljplan för att möjliggöra uppförandet av en 
industrihall inom den egna fastigheten. Syftet med åtgärden är att kunna ut-
föra ett större antal bullrande jobb inomhus och därigenom skapa en bättre 
utomhusmiljö samt en bättre arbetsmiljö för verksamhetens anställda. Berört 
område är ca 4650 m2. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
Planbeskedsansökan 
Kartunderlag 
Platsfoton 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) för Öckeröalliansen, föreslår följande tilläggsyrkande: I plan-
arbetet ska särskilt beaktas höjden på byggnaden med tanke på dess domine-
rande volym. Höjder ska tydligt redovisas inför beslut om planstart. 
 
Maria Brauer (S) föreslår återremiss med motiveringen ”Vi Socialdemokrater 
och Vänsterpartiet är inte emot beslutet som sådant utan reserverar oss mot att 
man från alliansens sida inte vill komplettera planbeskedshandlingarna med 
korrekta mått på den aktuella byggnaden innan beslut fattas.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller 
återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 
Ordförande frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker. Ordförande frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag 
kan antas, och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökanden meddelas positivt planbesked. 

I planarbetet ska särskilt beaktas höjden på byggnaden med tanke på dess do-
minerande volym. Höjder ska tydligt redovisas inför beslut om planstart. 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till för-
mån för eget förslag om återremiss, men motiveringen ”Vi Socialdemokrater 
och Vänsterpartiet är inte emot beslutet som sådant utan reserverar oss mot att 
man från alliansens sida inte vill komplettera planbeskedshandlingarna med 
korrekta mått på den aktuella byggnaden innan beslut fattas. 
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KS § 154 Dnr SB 124/19  
   
Samråd av detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands in-
dustriområde 
 
Ärende 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och 
komplettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långe-
sand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller me-
delstor art. Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen ska också bibe-
hållas och till viss del stärkas.  

Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens nä-
ringsidkare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsätt-
ning för utvecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga 
verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens 
invånare bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse som bidrar väsentligt 
till att Öckerö kommun kan fortsätta vara en levande skärgårdskommun året 
runt.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 
Utredningar 
 
Jäv  
Henrik Karlsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av beslutet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker samrådshandlingar daterade 2020-05-22 gäl-
lande detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om samråd av detaljplanen i enlighet med plan- 
och bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900). 
 
Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna 
mindre redaktionella justeringar innan planen går ut på samråd. 
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KS § 155 Dnr SB 27/20  
   
Begäran om planbesked för Röd 1:195 m.fl. 
 
Ärende 
Planbeskedsansökan syftar till att ändra befintlig detaljplan och att möjliggöra för 
åretruntboende samt att motverka trångboddhet. Sökande vill utöka byggrätten 
på Röd 1:195 genom en påbyggnad med ett halvt plan (förhöjt väggliv). För övriga 
fastigheter vill sökande endast förse fastigheter med ett s.k. planstöd för 
åretruntboende. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Planbeskedsansökan med komplettering samt bilagor  
Remissvar  
Bild- och kartmaterial  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökande meddelas negativt planbesked för fastigheterna Röd 1:195, 1:196, 1:162 
och 1:253. 
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KS § 156 Dnr SB 93/20  
   
Utredning rörande kretsloppsenhetens framtida organisation 
 
Ärende 
Öckerö kommun bedriver idag insamlingen av hushållsavfall i egen regi. I dag 
finns kommande investeringsbehov (ny kretsloppspark alternativt upprusta 
befintlig). Nuvarande återvinningscentral på Kärrsvik/Öckerö är otidsenlig och 
uppfyller varken nuvarande eller kommande lagkrav på en framtida avfalls-
hantering. Förutsättningarna för byggnation av en ny kretsloppspark på Hönö 
Pinan är utredda och har presenterats för kommunstyrelsen.  
 
Frågan om en eventuell organisationsförändring gällande insamling av hus-
hållsavfall är viktig inför framtida krav då kretsloppsenheten utgör en så pass 
liten organisation som skapar risker då redundansen är nära obefintlig.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga alter-
nativ  till kretsloppsenhetens framtida organisation. 
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KS § 157 Dnr KS 98/20  
   
Utnämnande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
 
Ärende 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansva-
rige ska utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myn-
dighets verksamhet.2 Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen3 ut-
nämndes Madeleine Andersson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, 
till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt valnämnden4, utifrån samver-
kansavtalet för regionalt dataskyddsombud5 som Öckerö kommun tecknade 
med Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Partille, Lerum 
och Härryda. 
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson 
Wäli kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 
2020-08-31. Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal 
kommuner som ingår samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunal-
förbund – Alingsås, Ale, Lilla Edet och Stenungsund. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till data-
skyddsombud enligt dataskyddsförordningen för kommunstyrelsen, valnämn-
den, krisledningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, överförmyndaren samt 
kommunrevisionen, från och med 2020-08-01. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns 
till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för krisledningsnämnd-
en, arbetslöshetsnämnden, överförmyndaren samt kommunrevisionen. 
 

                                              
1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 Dataskyddsförordningen EU 2016/617 
4 KS 0145/17; SN 0035/18; BUN 0032/18; BMN 0079/19; KS 0083/18 
5 KS 0145/17 
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KS § 158 Dnr KS 292/19  
   
Svar på motion gällande källsortering inom socialnämndens verk-
samheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun 
 
Ärende 
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i 
sin motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att ge-
nomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kom-
munstyrelsen inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt 
avfall och säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättning-
ar att källsortera.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, ej daterad 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 24 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 8 
Barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 
Motion 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Maria Brauers förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad. 
 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot be-
slutet. 
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KS § 159   
   
Kommundirektören informerar  

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Arbetet med Corona i kommunen. 
• Läget i kommunens besöksnäring med anledning av Corona. 

  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
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KS § 160     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
Vera Molin (L), 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. 
 
Jan Utbult (KD) informerar från Öckerö Fastigheter AB. 
 
Annika Andersson (V) informerar från Öckerö Rederi AB. 
 
Kent Lagrell (M), informerar från GR:s styrgrupp för social välfärd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras.  
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KS § 161 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 februari och mars 2020 redovisades för 
Kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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