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Dnr KS 53/20

Årsredovisning 2020
Ärende
Årsredovisning 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11
Årsredovisning 2020

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2020 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
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Dnr KS 53/20

Nämndernas budgetavvikelse - årsbokslut 2020
Ärende
Kommundirektören har under året följt upp nämndernas verksamhet och ekonomi genom månatliga (inte januari och juni) möten med förvaltningschefer.
I bokslut för 2020 uppvisar nämnderna en sammanlagd positiv avvikelse mot
budget med 2,2 mkr, fördelat enligt nedan:
-kommunstyrelsen: överskott 3,5 mkr
-barn- och utbildningsnämnden: underskott –1,5 mkr
-socialnämnden: i balans med budget
-bygg- och miljönämnden: överskott 0,2 mkr
I kommunstyrelsens fall återfinns överskott om totalt 3,5 mkr inom kommunstyrelsens enheter som beror på central buffert som ej nyttjats samt tillfälligt
vakanta tjänster inom flera verksamheter. Samhällsbyggnadsverksamheten har
ett underskott som genererats av saneringskostnader på Kärrsviks återvinningsstation samt kraftigt minskade intäkter inom uthyrningsverksamheten
pga. pandemin. Verksamheterna är starkt påverkade av Covid -19 vilket inneburit ett antal inställda aktiviteter och satsningar vilket bidragit till överskottet.
Kommunstyrelsens budgetavvikelse föreslås lämnas utan åtgärd.
Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgår till -1,5 mkr. Underskottet
beror till stor del på grundskolorna där det varit svårt att följa upp kostnaderna
pga. att organisationen ändrats under året samt att kostnaden för köpta platser
går över budget. Detta vägs delvis upp av lägre kostnader inom gymnasieskolan
samt av budgeterade aktiviteter som inte kunnat genomföras pga. pandemin.
Underskottet föreslås lämnas utan åtgärd.
Socialnämndens utfall efter december visar ett resultat på 4 tkr jämfört med
budget. Ett underskott belastade etableringsenheten pga uteblivna intäkter
som har tagits av kommunstyrelsens centrala poster. Pandemin har varit kostsam för verksamheterna men på grund av statligt stöd i form av sjuklöneersättning från försäkringskassan och statsbidrag för merkostnader från Socialstyrelsen så slutar året ändå med en budget i balans för verksamheterna inom
vård och omsorg. Avvikelsen föreslås lämnas utan åtgärd.
Inom Bygg- och miljönämnden finns budget för arvoden. Under 2020 har det
genomförts färre möten pga. pandemin vilket genererat ett överskott om 0,2
mkr. Avvikelsen föreslås lämnas utan åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
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Dnr KS 53/20

Nämndernas budgetavvikelse - årsbokslut 2020
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgetavvikelser i 2020 års
bokslut hanteras enligt följande:
-avgiftsfinansierade verksamheters resultat hanteras separat i den ekonomiska
redovisningen (enligt fullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper”)
-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd
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Dnr 40/21

Förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala
bolagen – verksamhetsåret 2020
Ärende
Sedan 2013 gäller utökad uppsiktsplikt över kommunala bolag där kommunen
äger samtliga aktier. Av lagtexten framgår inte hur uppsiktsplikten skall utföras. Kommunstyrelsen har själv att fatta beslut om formerna för uppsikten.
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningens ändamål och angivna principer. Finner kommunstyrelsen att bolagen brustit i sin verksamhet skall förslag lämnas till fullmäktige om åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB under 2020 bedrivit sin verksamhet i enlighet med bolagsordningens
fastställda ändamål och i övrigt agerat inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Dnr KS 44/21

Ekonomisk uppföljning per februari
Ärende
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per februari samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet.
Drift
Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 6 tkr jämfört med budget.
Investering
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 1 381 tkr jämfört med budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-12

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr KS 28/21

Samråd rambudget för Göteborgsregionen (GR) för 2022
Ärende
Medlemskommunerna ska yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget
för Göteborgsregionen (GR) 2022. Under 2020 gav förbundsstyrelsen i uppdrag åt förbundsdirektören att redovisa vad årsavgiften används till, samt ta
fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för GR att sänka
årsavgiften med 10 %. Arbetet har resulterat i ett förslag på en minskning av
årsavgiften från 75,52 till 72,64 kr per invånare. Detta har arbetats in i rambudget inför 2022.
I bifogat dokument finns en konsekvensbeskrivning av den minskade årsavgiften. Förslaget innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt effektivisering av GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser gentemot
medlemskommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
GR:s tjänsteskrivelse, Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samrådsunderlag för rambudget 2022
för Göteborgsregionen.
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Dnr KS 187/20

Planeringsförutsättningar inför budget 2022 samt plan 2023–2026

Beslutsunderlag
Öckeröalliansens förslag till planeringsförutsättningar inför budget 2022
Socialdemokraternas förslag till planeringsförutsättningar inför budget 2022
Miljöpartiets förslag till planeringsförutsättningar inför budget 2022
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår bifall Öckeröalliansens förslag
Maria Brauer (S), föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag
Boel Lanne (MP), föreslår bifall till Miljöpartiets förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, Öckeröalliansens förslag,
Socialdemokraternas förslag och Miljöpartiets förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Öckeröalliansens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Öckeröalliansens förslag till planeringsförutsättningar inför budget 2022 samt
plan 2023–2026 antas.
Reservationer
Maria Brauer (S) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag.
Boel Lanne (MP) reserverar sig till förmån för Miljöpartiets förslag.
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KS § 56
Besök från Leader Bohuslän
Frida Larsson från Leader Bohuslän informerar om Leader Bohusläns verksamhet.
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.
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Dnr KS 31/21

Ansökan om medfinansiering Leader södra Bohuslän
Ärende
Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt
fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska
prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på
samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ
och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.
Själva ordet Leader är en förkortning av ett franskt begrepp – Liaison Entre
Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket ungefär betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.
Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och
bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktions
grupp). LAG verkar inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer
vilka projekt som ska få stöd i deras område.
Leader Södra Bohusläns område sträcker sig över sju kommuner. Det är Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra
skärgård. Den nuvarande programperioden 2014-2020 kommer att förlängas i
två år, 2021-2022.
LAG beslutade den 8 feb att ansöka om en totalbudget på 16 969 697 kr för
förlängningsåren 2021-2022. Beslut om fördelning tas av Jordbruksverket och
kommer tidigast ske när nödvändiga beslut är fattade och regelverk är på plats.
I finansieringen för Leader södra Bohuslän ingår en medfinansiering från
deltagande kommuner, denna är för 2021 beslutad om fyrahundratusen
kronor (400 000 kronor) för Öckerös deltagande, samma belopp är beslutad för 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Brev till kommuner inför förlängningsåren
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner en medfinansiering om 400 000 kronor per år
2021 och 2022 till Leader södra Bohuslän.
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KS § 58
Öckerö Seglande Gymnasieskola – Strategiskt viktig ur ett regionalt
perspektiv
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om Öckerö seglande gymnasieskolas viktiga strategiska roll ur ett regionalt perspektiv.
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.
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Dnr KS 30/21

Revidering av Alkohol- och drogpolicy med tillhörande riktlinje
Ärende
Policyns syfte är att klargöra arbetsgivaren Öckerö kommuns förbud mot alkohol- och drogpåverkan i arbetet för samtliga anställda. Krav på alkohol- och
drogfrihet gäller även praktikanter, studerande och alla övriga som utför arbetsuppgifter för Öckerö kommun. Policyn, tillsammans med tillhörande riktlinje ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen”, ska förtydliga hur Öckerö
kommun arbetar för att uppnå en drogfri arbetsplats, förebygger ohälsa, tillbud
och olyckor i arbetet samt verkar för en god fysisk, organisatorisk och social
arbetsmiljö. Riktlinjen ger stöd och verktyg för cheferna att hantera alkoholoch drogproblematik hos medarbetarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-16
Alkohol- och drogpolicy för anställda i Öckerö kommun
Riktlinje för alkohol och droger vid arbetsplatsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Alkohol- och drogpolicy för anställda i Öckerö kommun antas.
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för alkohol och droger vid arbetsplatsen antas.
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Dnr KS 39/21

Val av ombud att företräda Öckerö kommun vid föreningsstämma
med Kommuninvest 2021
Ärende
Den 15 april 2021 har Kommuninvest bjudit in till föreningsstämma i Göteborg. Under 2020 har representanter från medlemskommuner träffats för att
diskutera viktiga frågor om Kommuninvests framtid. På mötet i april ska
framtida beslut fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan Utbult (KD) som ombud och Ronnie
Bryngelsson (S) som ersättare att företräda Öckerö kommun vid Kommuninvests föreningsstämma den 15 april 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-03-23

Sammanträdesdatum

KS § 61

Sida

15

Dnr KS 17/21

Val av ombud och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds
årsmöte 2021
Ärende
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 21 april 2021, digitalt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Eva Wallin (KD) utses till ombud till Bohuskustens vattenvårdsförbundsåsmöte den 21 april 2021.
Jennie wernäng (M) utses till ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds
årsmöte den 21 april 2021.
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Dnr KS 18/21

Val av ombud och ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte 2021
Ärende
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 21 april 2021, digitalt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01

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 årsmöte den 21 april 2021.
Eva Wallin (KD) utses till ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte den 21 april 2021.
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Dnr KS 80/20

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020
Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO,
Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan
personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden, under
fjärde kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Tre
ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och tre av ärendena är insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).
Beslutsunderlag
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-02-04, § 4
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Utveckling IVO 2018-2020

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

Kommunstyrelsens beslut
Rapportering till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att
beslut om insats har godkänts. Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tre ärenden är
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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Dnr KS 167/20

Motion rörande mer tydlig styrning vid försäljning av mark och fastigheter i kommunens ägo
Ärende
Mats Plahn (SD) och Jan Ek (SD) har i en motion inkommen 2020-10-12 föreslagit
-

Att all försäljning av fastigheter/mark skall godkännas först av Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Dnr SB 77/20

Exploatering Horstebacke, Öckerö 1:552, kriterier för markanvisningstävling
Ärende
Kommunstyrelsen gav den 2020-06-16 kommundirektören i uppdrag att formulera en markanvisningstävling som ett första steg vid en utbyggnad av
Horstebacke.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
”Markanvisningstävling för cirka 30 parhus i Horste Backe, Öckerö”
Naturinventering Horste backe
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Boel Lanne (MP) yrkar på avslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till beslut, dels Boel Lannes förslag om avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna kriterier för markanvisningstävling.
Reservationer
Boel Lanne (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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KS § 67
Information om fastighet Droppen
Johannes Wallgren, samhällsbyggnadschef, informerar om fastigheten Droppen.
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.
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KS § 68
Information om förordning (2021:8) om särskilda begränsningar
för att hindra spridning av sjukdomen covid-19
Sofia Fridén, kommunjurist, informerar om den s.k. begränsningsförordningen.
Den 11 mars trädde ändringen i den s.k. begränsningsförordningen (förordning (2021:8
om särskilda begränsningar för att hindra spridning av sjukdomen covid-19) i kraft. För
kommunens del innebär det att förordningen kompletteras med en bestämmelse i 8 kap
1 §:
”En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel.
I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter”.
Ändringen innebär att kommuner numera är behöriga att meddela en föreskrift om förbud enligt 13 § covid-19-lagen. Föreskrifter är normgivning och behöver uppfylla vissa
formella krav för att vara gällande. Bland annat är det viktigt att säkerställa att rätt
funktion i kommunen fattar beslutet. I Öckerö kommun har kommunfullmäktige beslutat att ge kommunstyrelsen behörighet att meddela föreskrifter enligt covid-19-lagen. Det
är dock viktigt att utreda om frågan i vissa fall kan anses vara av principiell beskaffenhet
och därför behöver avgöras av kommunfullmäktige. Behörig beslutsfattare måste alltså
utredas vid varje enskilt tillfälle. Vidare måste föreskrifter kungöras för att vara gällande
gentemot enskilda.
Föreskriften måste avse en särskilt angiven plats. Föreskriften får bara meddelas om det
är nödvändigt för att begränsa smittspridning och får inte gälla längre än vad som är absolut nödvändigt. Syftet med föreskriften är att minska smittspridning och för att kommunen ska kunna vidta smittskyddsåtgärder även på platser där det inte finns någon
ansvarig verksamhetsutövare. Föreskrifterna får inte hindra människor från att röra sig
fritt inom riket. När föreskriften tas fram ska barnets bästa och eventuella konsekvenser
för folkhälsan beaktas.
Innan föreskriften meddelas ska samråd ske med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Om någon bryter mot en föreskrift kan detta leda till penningböter enligt
covid-19-lagen.
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.
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KS § 69
Information om Pinans reningsverk
Johannes Wallgren, samhällsbyggnadschef, informerar om status rörande pågående process, kapacitetsökning för rening av spillvatten, Pinans reningsverk.
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-03-23

KS § 70

Sammanträdesdatum

Sida

24

Dnr KS 72/16

Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på Öckerö kommuns hemsida
Ärende
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:
• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.
• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även
svaren.
Öckerö kommuns webbplats, hemsida i motionen, är navet i kommunens
kommunikation. Det är viktigt att vår webbplats är tillgänglig och användbar
för alla våra invånare. Enheten för juridik och kansli har köpt in Netpublicator,
som är en plattform som möjliggör papperslösa möten. Allt mötesmaterial är
elektroniskt.
Det gör att vi idag har en teknisk lösning som utan merarbete möjliggör för
våra tjänstemän att enkelt publicera motioner, medborgarförslag samt de tillhörande besluten från fullmäktige till Öckerö kommuns hemsida. Rent praktiskt innebär publiceringen av motioner och medborgarförslag att vi speglar
dokumenten via Netpublicator till vår webbplats.
Den tekniska lösningen innebär inte någon försämrad funktionalitet eller prestanda för kommunens hemsida. Att tillgängliggöra motioner och medborgarförslag på hemsidan via Netpublicator bedöms vara en god service för att
kommuninvånare och andra intressenter. Tack vare det kan alla intressenter
enkelt följa de politiska besluten i Öckerö kommun.
Det är viktigt att vår kommunikation skapar en känsla mellan beslut och aktiviteter för invånare i Öckerö kommun. Det ökar Öckerö kommuns transparens,
tillgänglighet och service, och på så vis kan vi skapa en större gemenskap för
att tillsammans nå kommunens vision.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 265
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27, § 10
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-17, § 135
Motion publicering av motioner på hemsidan, daterad 2016-04-21
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Dnr KS 72/16

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Boel Lanne (MP) och Maria Brauer (S) yrkar på bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till beslut, dels Boel Lanne och Maria Brauers förslag om att bifalla motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Motioner och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida via spegling från Netpublicator.
Medborgarförslag och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida
via spegling från Netpublicator.
Motionen anses besvarad.

Reservationer
Boel Lanne (MP) och Maria Brauer (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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KS § 71
Kommundirektören informerar
Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om bl.a.:
•

Försäljning av en bostadsrätt på Vindvägen är nu färdig.

•

Barn- och utbildningsnämndens remissvar till GR rörande utredning
om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor. Barnoch utbildningsnämnden tillstyrker förslaget från GR.

•

Rickard Vidlund informerar, tillsammans med Andréas Alderblad, säkerheterssamordnare, om arbetet kring påsk 2021 och den kommunikationskampanj som har pågått sedan vecka 6.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr KS 164/20

Motion rörande seniorkort inom kollektivtrafiken
Ärende
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2020-1006 föreslagit
-

Att Öckerö kommun mot en ringa avgift erbjuder äldre 65+ ett seniorkort att gälla dygnet runt inom zon A.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-03-23

Sammanträdesdatum

KS § 73

Dnr KS 11/21

Medborgarförslag rörande seniorkort
Ärende
Bengt Larsson har i ett medborgarförslag inkommet 2020-12-07 föreslagit
-

Att seniorkort införs för kommunens seniorer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Dnr KS 10/21

Motion om källsortering i kommunens verksamheter
Ärende
Maria Brauer (S) och Anna Skrapste (MP) har i en motion föreslagit
-

Att kommunens alla verksamheter ska källsortera sitt avfall innan mandatperiodens slut.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Dnr KS 13/21

Motion om miljöutbildning
Ärende
Anna Skrapste (MP) Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2021-01-2 föreslagit
-

Att samtliga medarbetare inom Öckerö kommun erbjuds grundläggande
utbildning inom miljö- och klimatfrågor.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Dnr KS 165/20

Medborgarförslag om att införa funktionen syn- och hörselinstruktör i Öckerö kommun
Ärende
Ebbe Börjesson och Solveig Johansson har i en motion inkommen 2020-10-07
föreslagit
-

Att en funktion som syn- och hörselinstruktör inför i Öckerö kommun

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till socialnämnden.
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Dnr KS 204/20

Medborgarförslag rörande utformningen av Öckerö nya centrum
Ärende
Ralf Zander har i ett medborgarförslag daterad 2020-12-17 föreslagit
-

att Öckerö kommun i samband med omtag rörande Öckerö nya centrum
utlyser en tävling bland exempelvis unga arkitekter, för att skapa ett
funktionellt centrum utifrån traditionell bohuslänsk arkitektur.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Dnr KS 205/20

Medborgarförslag rörande tillgänglighetsanpassad badplats på
Kalvsund
Ärende
Anna Larsson och Johan Isaksson har i ett medborgarförslag inkommet 202012-27 föreslagit
-

Att kommunen bygger en tillgänglighetsanpassad på Kalvsund

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.
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Inbjudningar/kurser/möten/konferenser

Ärende
Inga nya inbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.
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KS § 80
Rapporter från nämnder och bolag
Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från
barn- och utbildningsnämnden.
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från socialnämnden.
Jan Utbult (KD), informerar från ÖFAB:s styrelse.
Annika Andersson (V), informerar från ÖRAB:s styrelse.
Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från
GR:s utbildningsgrupp.
Bo Norrhem (L), informerar från GR:s styrgrupp för miljö- och samhällsbyggnad.
Jan Utbult (KD), informerar från GR:s förbundsstyrelse.
Jennie Wernäng (M) informerar från Bohuskustens vattenvårdsförbunds styrelse.
Jennie Wernäng (M) informerar från Renovas styrelse.
Maria Brauer (S) informerar från Samordningsförbundet Älv & Kust.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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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 23 februari – 22 mars 2021 redovisades för
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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