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Sammanfattning
Lokalresursplanen skall fungera som ett planeringsverktyg i arbetet med att förse den kommunala
verksamheten med ändamålsenliga lokaler. Ändamålsenliga lokaler betyder lokaler som på ett effektivt
sätt bidrar till att ge kommunens invånare god service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer
anställda i deras uppdrag. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha rätt storlek, geografisk placering
och utformning utifrån verksamhetens behov och organisation. Planen är utarbetad i samverkan
mellan kommunens förvaltningar för att säkerställa en samsyn på vilka områden som skall prioriteras
och hur lokalerna kan utformas för att möta framtiden.
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste decenniet varit ca 47 personer per år.
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott. 2019 minskade dock kommunens befolkning ned till
12 916 och prognoser visar att befolkningstillväxten går långsammare än vad som bedömts tidigare.
Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö kommun 2020 och bygger bland annat på kommunens
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma att färdigställas de närmaste åren i form
flerbostadshus och småhus samt tidigare in- och utflyttning och beräknad fruktsamhetsnivå. Prognosen
visar att antalet barn i förskola och skola minskar och andelen äldre ökar. Hela den beräknade
befolkningsökningen om 339 invånare fram till 2030 består av invånare över 65 år. Den totala
befolkningen uppskattas till 13 255 personer 2030.
Barn och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att de nya förskolor och skolor som planeras
kommer att ge tillräcklig kapacitet för de närmaste 10 åren. Eftersom antalet barn i förskolan och
antalet grundskoleelever minskar kommer lokaler att friställas eller ställas om från skola till förskola
under planperioden.
När Solhöjden Södra stod klart i januari 2020 hade kommunen en kapacitet på 126 platser för särskilt
boende för äldre och därtill 16 platser för korttidsboende. 2008 bedömde Länsstyrelsens dåtida
tillsynsmyndighet att Solhöjdens avdelningar Skutan och Klippan inte uppfyller kravet på fullvärdiga
lägenheter för äldre personer. I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att
ytterligare utreda behov och möjligheter kring utveckling av Solhöjden Norra. Uppdraget har gått
vidare till fastighetsägaren Öckerö Fastigheter AB. Slutresultatet blir vägledande. Kommunen behöver
förbereda sig på att behovet av platser i äldreomsorgen ökar.
För att kunna möta kommunens ökade lokalbehov på mycket lång sikt utpekas ett antal
utredningsområden i översiktsplanen Utblick Öckerö. De är områden som anses lämpliga för
kommunens verksamheter och där man i framtiden kan bygga till exempel förskolor, skolor och
boende för äldre.
Prioriterade lokalutvecklingsprojekt
Lokal

Behovsbeskrivning

Åtgärd

Färdigställt

Kommunhuset

Förbättrad arbetsmiljö och ökad
säkerhet

20202021

Hässlavägens
Gruppbostad

Behov av boende för 6 brukare i
egna lägenheter.

Utvecklingsgrupp under ledning av
samhällsbyggnadschefen gör ändringar
enligt åtgärdsplan Fas 2.
Nybyggnation av gruppbostad.

Solhöjden Norra

Med nuvarande prognos behöver
kommunen komplettera med ett
50-tal platser fram till 2030.

Kommunstyrelsen har beslutat att
ytterligare utreda behov och möjligheter
kring utveckling av Solhöjden Norra.
Uppdraget har gått vidare till Öckerö
Fastigheter AB.

-

Björkö förskola och
skola

Små och mindre lämpliga lokaler
för förskola och skola

Helt ny skola med folkbibliotek och
samlingssal som klarar framtida behov

2021

Hedens förskola och
skola

Barn- och elevantalet minskar. Barn
och utbildningsnämnden har
beslutat om åtgärdsplan där
verksamheterna koncentreras
Icke ändamålsenliga och slitna
lokaler

Tillbyggnad av förskoleavdelningar på
Heden. Avveckling av Kaprifolens
förskola.

2021

Förstudie av renovering och tillbyggnad
uppdateras utifrån nya förutsättningar.

2022

Särskilt boende för
äldre

Bergagårdsskolan

2021
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1. Inledning
Bakgrund
Kommundirektören har i samarbete med kommunens förvaltningar och på uppdrag av
kommunstyrelsen utarbetat en Lokalresursplan som presenterar kommunens samlade behov av
verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med år 2040.
Mål och syfte
Syftet med Lokalresursplanen är att ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera
och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv.
Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade
lokalkostnader. Målet är lokaler som på ett effektivt sätt bidrar till att ge kommunens invånare god
service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer anställda i deras uppdrag. Lokalerna ska ha rätt
storlek, geografisk placering och utformning utifrån verksamhetens behov och organisation.
Lokalresursplanen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga budgetarbetet.
Lokalresursplanen ska på sikt leda till att:
 Kommunen uppnår balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på ändamålsenliga lokaler
för kommunens verksamheter.
 Kommunens förvaltningar har en gemensam bild av lokalbehovet i ett ekonomiskt perspektiv
och ser kommunen som en helhet på kort och lång sikt.
 Lokalresursplanen utgör underlag för prioriteringar i den årliga budgetprocessen
 Kommunen har ett ändamålsenligt lokalbestånd.
Lokalförsörjningsprocessen
Lokalrevisionen är en modell för att samla in uppgifter och underlag för planeringsarbetet samt föreslå
åtgärder för att förbättra och effektivisera. Uppgifterna hämtas från kommunens visionsarbete, fysiska
planering, befolkningsprognoser, budgetarbete, verksamhetsplanering, tidigare lokalresursplaner,
fastighetsplaner och pågående projekt. Lokalstrategen sammankallar kommundirektör,
samhällsbyggnadschef och ekonomichef och respektive förvaltningschef och ÖFAB en gång per termin
för lokalrevision. Kommundirektören leder arbetet. Samhällsbyggnadsverksamheten och det
kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB bidrar med underlag och analyser. Ekonomienheten
bevakar sambandet mellan Lokalresursplan, befolkningsprognoser och kommunens budgetarbete.
Samplanering mellan förvaltningar sker årligen under perioden oktober till november. Syftet är att
fastställa uppdatering av Lokalresursplanen inför beslut i Kommunstyrelsen i december.
Beslutsprocess lokalinvesteringar
Inför budgetprocessen lämnar kommundirektören förslag till de projekt som ska prioriteras under
kommande år, med förklaringar utifrån den samlade kunskapen i kommundirektörens ledningsgrupp
som de beskrivs i Lokalresursplanen.
När lokalbehov ska realiseras krävs politiska inriktningsbeslut för varje enskilt projekt.
Kommunfullmäktige fattar beslut i september om budget för kommande år och fattar då även beslut
om investeringsram per år. I de fall hyreskompensation ska lämnas till nämnderna inarbetas detta i
driftkostnaderna i budgetförslaget.
Bilden nedan beskriver de olika skedena i lokalförsörjningsprocessen. Allt från att ett lokalbehov
uppstår tills verksamheten flyttar in.
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Bild: Lokalförsörjningsprocessen
Länk till processbeskrivning:
http://kvalitetsstegenks.ockero.se/#/model=a9b7cbf6-b9c6-4d50-990f-cd61b8ca5ca3

2. Befolkningsprognos
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste decenniet varit ca 47 personer per år.
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott. 2019 minskade dock kommunens befolkning ned till
12 916 och prognoser visar att befolkningstillväxten går långsammare än vad som bedömts tidigare.
Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö kommun 2020 och bygger bland annat på kommunens
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma att färdigställas de närmaste åren i form
flerbostadshus och småhus samt tidigare in- och utflyttning och beräknad fruktsamhetsnivå. Det
innebär att antalet barn i förskola och skola minskar och andelen äldre ökar. Hela den beräknade
befolkningsökningen om 339 invånare fram till 2030 består av invånare över 65 år. Den totala
befolkningen uppskattas till 13 255 personer 2030.
I Öckerö kommun är medelåldern 44,7 år vilket är betydligt högre än riket (41,3). 25% av invånarna är
över 65 år, jämfört med 20% i riket. Andelen äldre kommer att öka och 2030 är cirka 3 960 personer,
eller 30 procent, av befolkningen äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år 2019
till 1 368 personer 2030.
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Diagram: Befolkningsutvecklingen Öckerö kommun 2010-2030, SCB 2020
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Det går att se ett samband mellan befolkningsökning och antalet färdigställda bostäder på en ö.
Utmärkande för befolkningen i Öckerö kommun är förutom den höga andelen äldre att många vuxna
flyttar från kommunen för studier, arbete och för att få en egen bostad
Ö
Hönö
Öckerö
Björkö
Fotö
Hälsö
Källö-Knippla
Rörö
Kalvsund
Hyppeln
Grötö
Kommunen

Invånare
5508
3 629
1 542
622
608
281
240
230
169
87
12 916

Andel äldre än 65 år (%)
23
24
25
23
30
48
45
25
34
32
24

Tabell: Befolkning per ö i Öckerö kommun. Källa: SCB 2020

Diagram: Åldersfördelning i kommunen och riket 2030

3. Planarbete
Arbetet med lokalresursplan och översiktsplan har pågått parallellt under 2017 och 2018. Såväl
översiktsplan som större detaljplaner har avgörande betydelse för hur arbetet med kommunens
lokalresurser ska planeras. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-22 (§ 98) att en ny översiktsplan
skulle tas fram för Öckerö kommun. Arbetet påbörjades 2013 och planen vann laga kraft hösten 2018.
Översiktsplan - Utblick Öckerö
Översiktsplanens syfte är att vara vägledande för mer detaljerad planering under en lång tid.
I översiktsplanen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen utgår
från kommunens visioner och mål. Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstrategin och
bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i
kommunen. Det ger också indikationer på hur kommunens totala lokalbehov kommer att utvecklas.
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4. Barn- och utbildningsnämnden

Allmänna utgångspunkter
Lokalresursplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar, utgående från
beräknat barn- och elevantal, det samlade behovet av lokaler under perioden. Planen revideras årligen
mot bakgrund av uppdaterad prognos.
Framtidens lärande
Förskolan och grundskolans uppdrag och
förutsättningar ställer höga krav på lokalernas
utformning, för att de ska bidra till ett gemensamt
förhållningssätt och helhetssyn på lärande. När man
bygger nytt eller bygger om måste lokalerna anpassas
till en ny omvärld och de förändrade arbetsformer
som det innebär. Lokalresursbehovet utgår till stor
del från pedagogik så som förvaltningen känner den
idag. Utvecklingen kan komma att kräva
investeringar i digitala läromedel och förändrad
lokalanvändning.
Ramhandlingar till stöd vid ny- och ombyggnation av
förskolor och skolor har fastställts av Barn- och utbildningsnämnden. I förskolan och skolan räknar vi
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med en inomhusyta om cirka 10 kvadratmeter per barn/elev, BRA exklusive idrottshall. Friyta utomhus
bör vara 35 kvadratmeter per barn i förskola och grundskolan. Den totala storleken på en skolas friyta
bör vara minst 3000 kvadratmeter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020 om en åtgärdsplan med en ny organisation för en budget
i balans och för att hantera sjunkande barn- och elevtal. Det framkommer att det är kostsamt och
ineffektivt att ha flera små enheter. De nybyggda skollokalerna är å andra sidan större och mer flexibla
och kan användas för så väl förskola som grundskola utan större ombyggnationer.
Sammanställning av lokaler
Nedan följer en sammanställning av de lokaler som Barn- och Utbildningsnämnden hyr från det
kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB eller från annan hyresvärd.
Förskola/skola

Status

Åtgärd

Yta*

Hyresvärd

Rörö förskola och
skola

BUF hyr lokaler av Rörö
IF. Lokalerna är
ändamålsenliga och i
gott skick

Normalt underhåll

500

Rörö IF

Hälsö förskola

Lokalerna är slitna.
Värme och ventilation
nyligen utbytt.

Renovering och
underhåll

192

ÖFAB

Hälsö skola

Lokalerna är väl
tilltagna. i någon mån
ändamålsenliga. Äldre
byggnad med
renoveringsbehov.

Renovering och
underhåll

456

ÖFAB

Högåsen förskola

Lokalerna är
renoverade invändigt
och utvändigt. De är
ändamålsenliga och i
gott skick

Normalt underhåll

752

ÖFAB

Kompassen med
Allhuset

Lokalerna är
nyrenoverade invändigt
och utvändigt. De är
ändamålsenliga och i
gott skick. Allhuset är
nybyggt 2011.

Normalt underhåll

1232

ÖFAB

Brattebergsskolan

Nybyggda och
nyrenoverade lokaler
för förskola och
grundskola F-9

Normalt underhåll

6422

ÖFAB

Öckerö Seglande
Gymnasieskola

BUF hyr lokaler av
Nimbuskyrkan och
Öckerö Maritime
Center. Lokalerna är
ändamålsenliga och i
gott skick

Normalt underhåll

Björkö nya
förskola och skola

Nya lokaler för 300
barn/elever i förskola
och grundskola F-6
inklusive meröppet
folkbibliotek,
restaurang,
samlingssal och
tillagningskök.
Inflyttning januari
2021.

Normalt underhåll

3035

VACSE

Björkö Idrottshall

Lokalerna är
nyrenoverade invändigt
och utvändigt 2019. De

Normalt underhåll

1767

ÖFAB

Nimbus, Öckerö
Maritime Center
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är ändamålsenliga och
i gott skick.
Kaprifolen
förskola

Lokalerna är
nyrenoverade invändigt
och utvändigt.
Lokalerna är
ändamålsenliga.

Förskoleverksamheten
flyttar till Hedens nya
förskola 2020.
Fastighetsägaren
utreder nytt
användningsområde
för lokalen.

488

ÖFAB

Hyresavtalet upphör
Bergagårdsskolan

Gedigna byggnader
som behöver
omskapas för att ge
bättre förutsättningar
för lärande.
Behovsbeskrivning och
förstudie genomförd.

ÖFAB återställer
Trähuset med
slöjdsalar och en
fritidsavdelning 2019.
Moduler avvecklas
2019 och 2022.
Förstudie av
renovering och
tillbyggnad 2022
uppdateras utifrån nya
förutsättningar

4857

ÖFAB

Hedens förskola
och skola

Nybyggda och
nyrenoverade lokaler
för förskola och
grundskola F-9.

Kompletteras med en
permanent fristående
tillbyggnad för fyra
förskoleavdelningar.
Klart 2021.

4822 +
förskola

ÖFAB

Ökat barn och elevantal
Hedens kultur &
idrottshall

Byggd 2008,
Kulturskolans hall för
bland annat dans,
drama och instrument
och ensemble.
Idrottshall med
ridåvägg.

Normalt underhåll

1550

ÖFAB

Vipekärr förskola

Lokalerna är
nyrenoverade invändigt
och utvändigt. De är
ändamålsenliga och i
gott skick

Normalt underhåll

964

ÖFAB

Fotö förskola och
skola

Lokalerna är ombyggda
och renoverade 2013
De är ändamålsenliga
och i gott skick.

Normalt underhåll

1117

ÖFAB

Lärvux

Om- och tillbyggda
lokaler

Normalt underhåll

200

Blomab

Lokaler med syfte att
bedriva
biblioteksverksamhet.
Innehåller också
utställningshall, kontor
och konferens.

Ändamålsenliga
lokaler

1689

ÖFAB

Vänder sig till familjer
med barn 1-5 år

Ombyggda och
renoverade lokaler
2019

647

ÖFAB

Nyrenoverade och
ändamålsenliga
lokaler

450

ÖFAB

Östra Hamnen 15
Huvudbibliotek

Familjecentral
med hörsal

Hörsal används också
vid olika typer av
evenemang.
Fritidsgård

Verksamhet som bidrar
till en rik fritid för unga
i kommunen,
Björnhuvudsvägen 54

Inklusive
familjecentral
och hörsal
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Moppegarage

Garage och verkstad
för motorintresserade i
samverkan med ideell
förening,
Björnhuvudsvägen 54.
Tillfälligt bygglov 2018.

Nybyggda och
ändamålsenliga
lokaler

60

ÖFAB

Biblioteksfilial
Björkö

Lokaler med syfte att
bedriva
biblioteksverksamhet

Meröppet
Folkbibliotek i
nybyggda och
ändamålsenliga
lokaler i Björkö nya
skola 2021

80

ÖFAB

Ett rum. Trångt men
ändamålsenligt.
Smörblomsvägen 2
Biblioteksfilial
Rörö

Biblioteksfilial
Knippla

Biblioteksfilial
Hyppeln

Lokaler med syfte att
bedriva
biblioteksverksamhet.
Byns väg 30 Två rum,
samnyttjas med andra
föreningar

Normalt underhåll

Lokal i affärslokal
Centrumhuset där
böcker kan lånas/lånas
ut

Normalt underhåll

Lokaler med syfte att
bedriva
biblioteksverksamhet. I
gamla skolan. Relativt
nyinflyttade.

Normalt underhåll

Rörö
församlingshem
Svenska Kyrkan

Tabell: Status skollokaler

Centrumföreningen

Hyppelns
Fiskhamnsförening

*) Yta inklusive idrottshall/gymnastiksal

Förskola
Under en längre tid har Barn- och utbildningsförvaltningen sett barnafödandet minska samtidigt som
inflyttning av barnfamiljer kompenserat för minskningen och antalet barn i förskolan har varit relativt
konstant. Vid årets slut 2019 är 627 barn i åldern 1 – 5 år folkbokförda i kommunen. Utifrån SCBs
befolkningsprognos från februari 2020 framgår att kommunens befolkning kommer att öka till 13
255 invånare år 2030. Då är uppskattningsvis 648 förskolebarn, 1-5 år, folkbokförda i kommunen.

Prognos över folkbokförda barn i förskoleålder
1-5 år 2019-2030
627

620
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629

636

640
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Diagram: Folkbokförda barn i förskoleålder 2019-2030, Källa: SCB 2020
I maj 2020 är 610 barn placerade i kommunala och fristående förskolor. Förvaltningen gör
bedömningen att de nya förskolor och skolor som planeras kommer att ge tillräcklig kapacitet för de
närmaste 10 åren. Eftersom antalet barn/elever i förskola och grundskola minskar kan det innebära att
lokaler får ställas om för andra verksamheter.
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Våren 2021 invigs Björkö skola med fyra förskoleavdelningar som ersätter Solhagens förskola. Hösten
2021 flyttar Kaprifolens förskola in på Hedens nya förskola. Barn- och utbildningsnämnden har då
400 barn i våra kommunala förskolor. Om man räknar med 19,5 barn per avdelning innebär det att det
finns barn till 21 avdelningar. Det innebär att förvaltningen kommer att ha två avdelningar för mycket
och behöver diskutera vilka avdelningar som inte kommer att användas. Barn- och
utbildningsnämnden kommer då också ha hyra för avdelningar som inte behövs. På förskolor med en
avdelning finns ingen möjlighet till exempel ingen möjlighet att samordna öppning och stängning.
Förvaltningen föreslår att man ser över möjligheten att Rörö förskola ersätts av pedagogisk omsorg i
enskild regi.
Vid behov av lokaler i på lång sikt bör kommunen i första hand bygga till inom befintliga skolområden
på Bratteberg och Heden.
Tabellerna beskriver kapacitet och beläggning i kommunala och fristående förskolor i kommunen.
Förskola

Yta

Kapacitet 2020

Beläggning 2020

Kapacitet fr o m 2021

Fotö

250

36

23

36

Vipekärr

964

100

95

100

Kaprifolen

488

40

40

Hedens nya förskola 2021

400

Högåsen

752

80

63

80

Bratteberg

400

60

44

60

Solhagen + kyrkan

767

80

56

Hälsö, Pärlan

192

20

19

20

Rörö

100

20

11

20

Björkö nya förskola 2021

800

-

80

351

476

Summa

Kommentar

80

396

Tabell: Kapacitet och beläggning i förskolelokaler
Fristående förskola

Yta

Kapacitet 2019

Beläggning 2019

Kapacitet fr o m 2021

Betel

52

42

52

Kyrkängen

38

30

38

24

20

24

Sjöstjärnan

20

18

20

Bullerbyn

37

36

37

Björkdungen (Solhagens lokal)

20

13

20

211

159

211

Nästet

Summa

200

Kommentar

Tabell: Kapacitet och beläggning i förskolelokaler
Grundskola och förskoleklass
2019 finns 1614 elever i förskoleklass och grundskola, 6-15 år, folkbokförda i kommunen. En majoritet
av dem går i kommunal skola. Det finns en fristående skola i kommunen. Utifrån SCBs
befolkningsprognos från februari 2020 framgår att kommunens befolkning endast kommer att öka till
13 255 år 2030. Antalet elever i grundskola och förskoleklass beräknas minska till 1426 år 2030.
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Prognos över elever i grundskola och förskoleklass
2019-2030
1 614

1 589

1 565

1 544

1 515

1 473

1 464

1 436

1 431

1 434

1 429

1 426

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Diagram: Folkbokförda elever, Källa: SCB 2020
Förskoleklass/Grundskola

Yta, inkl
idrottshall

Kapacitet 2020

Bratteberg F - 9

6022

400

369

400

Bergagård

4857

300

264

300 Inklusive modul

Västergårdsskolan Björkö

2042

150

139

Inklusive modul

867

75

23

75

Heden F - 9

5972

400

377

400

Hälsö skola

456

75

44

75

Kompassen

1232

175

192

175

Rörö skola

400

30

8

30

Fotö

Björkö nya skola 2021

Beläggning 2020

Kapacitet fr o m 2021

4000

Summa

Kommentar

220
1605

1416

1675

Tabell: Kapacitet och beläggning i skollokaler
Prognosen visar att antalet elever i grundskola och förskoleklass minskar under perioden 2020 till
2030. Trots att kommunens totala befolkning förväntas växa med 339 personer. Barn- och
utbildningsnämnden beslutar 2020 om en ny organisation för en budget i balans och för att hantera
sjunkande barn- och elevtal. Åtgärdsplanen innebär följande:
Bergagårdsskolan och Hedens skola F-6
Idag har finns en parallell på Hedens skola och två paralleller på Bergagårdsskolan. Förvaltningen ser
att elevunderlaget minskar. Vårt förslag är att Bergagårdsskolan och Hedens skola stegvis under en
femårsperiod ställer om till att Bergagårdsskolan blir F-3 och Hedens skola blir 4–9. Det skulle
innebära att förvaltningen kan gruppera årskurserna efter antal elever på ett mer effektivt sätt.
Fotö skola
Det är få barn på Fotö och det är en utmaning. Stort samarbete mellan förskola och skola kommer att
krävas.
Björkö skola
Flyttar in i ny skola under 2021. Elevunderlaget minskar något och utmaningar i att få budget i balans
med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i
kommunen. Ny skola gör att förskola och skola hamnar i samma byggnad, vilket ger fördelar i
samarbetet mellan dessa enheter. Till exempel öppning och stängning på förskola och fritidshem.
Brattebergsskolan - Kompassens skola
Brattebergsskolan och Kompassens skola ställer stegvis under en femårsperiod om till att Kompassens
skola blir F-3 och Brattebergsskolan blir 4–9. Ht 2020 startade endast förskoleklass på Kompassens
skola. Ingen förskoleklass på Brattebergsskolan.
Hälsö skola
Stegvis övergång till en F – 3 skola
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Vikande elevunderlag. Utmaningar i att klara servicenivå med öppettider och bemanning. Stort
samarbete mellan Hälsö förskola och skola kommer att krävas. Se över möjligheterna till samarbete
med Rörö skola.
Rörö skola
Få elever. Utmaningar i att klara det pedagogiska uppdraget, samt servicenivå med öppettider och
bemanning. Stort samarbete mellan Rörö förskola och skola kommer krävas. Se över möjligheterna till
samarbete med Hälsö skola.
Översyn av årskurs 7-9
Från hösten 2024 när elever födda 2011 börjar i årskurs sju blir högstadiet fem klasser, fördelat på de
två 7-9-skolorna. Vilken skola, som blir två respektive trespårigt bör beslutas 2023.
Behovet av om- tillbyggnad av Bergagårdsskolan 2022 är väl dokumenterat och beslutat av
kommunstyrelsen i januari 2019. Det innebär 400 kvm tillbyggnad, ny utemiljö, underhåll/renovering
och ersättningslokaler under byggnation. De ekonomiska förutsättningarna måste granskas ytterligare
i samband med budgetprocessen 2021. Nya förutsättningar med F-3 i stället för F-6 påverkar behovet
och en ny förstudie behöver göras.
Om Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov trots allt ökar på längre sikt finns utrymme för
expansion och kommunen bör då i första hand bygga till inom befintliga skolområden på Bratteberg
och Heden. Där finns mark och där kan kommunen uppnå samordningsvinster, pedagogiskt utbyte
och effektivt lokalutnyttjande. Som exempel på samordningsvinster kan nämnas specialsalar,
tillagningskök och matsal, arbetsledning, specialpedagogik,
öppning och stängning på förskola och fritidshem. Att
bygga vidare på Bratteberg och Heden m elevantalet
ökar på Öckerö respektive Hönö har varit en del av
Lokalbehovsutredningen Framtida skollokaler 2010.
För att hantera behov av nya förskolor och skolor på
ännu längre sikt har utredningsområden reserverats i
ny översiktsplan. Ett exempel är området mellan
Prästängens idrottsplats och Bergmans gruppboende
på Öckerö. Befolkningsutvecklingen på Björkö är svår
att bedöma men översiktsplanen medger 390 nya bostäder
fram till 2040. Ett helhetsgrepp för en långsiktig lösning har tagits och en ny skola för 300 barn/elever
åk F-6 och förskola ersätter befintlig skola 2021. Möjligheterna att expandera ytterligare i Västergård
är begränsade och intilliggande kommunal mark bör skyddas för skolans och förskolans framtida
behov.
Fristående grundskola
På Hönö finns kommunens enda fristående grundskola, Betelskolan med barn och elever mellan 1-16
år. Där går 42 barn i förskolan och 152 elever från förskoleklass till årskurs 9. Varje klass har maximalt
20 elever och skolan har en klass i varje årskurs. Man planerar för nya lokaler, som skulle ge skolan en
kapacitet på 200 elever.
Grundskola & F-klass

Kapacitet 2020

Betel (fristående)

152

Beläggning
2020
152

Kapacitet 2021

Mål 2030

152

200

Kommentar

Öckerö Seglande gymnasieskola
På Öckerö finns Öckerö Seglande Gymnasieskola med marin inriktning. Flertalet elever seglar med
skeppet T/S Gunilla flera gånger under sin utbildning. Idag har skolan 300 elever. Av dem är ungefär
17,2 % folkbokförda på Öckerö. Inför höstterminen 2021 planeras en utökning med en klass inom
ekonomiprogrammet med inriktning idrott.
Gymnasieskola

Kapacitet

Öckerö Seglande
gymnasieskola

375

Beläggning
2020
298

Behov 2021

Behov 2025

325

375

Kommentar
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Fritid och kultur
Huvudbiblioteket ligger centralt i Öckerö, nära kommunhus, grund- och gymnasieskola och Närhälsa.
Biblioteket har stort utbud och används även för konstutställningar, film och teater. Vintern 2019
invigdes en familjecentral i ombyggda lokaler i huvudbiblioteket. Ambitionen är att lokalerna ska bli
en naturlig mötesplats för kommuninvånarna och då särskilt föräldrar och barn som skall kunna ta del
av biblioteket, öppna förskolan, socialtjänsten och närliggande Barnavårdscentral. Samlingsnamn för
huset är Navet, där bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingslokaler ingår. Hörsalen
finnas kvar, om än i mindre form, och ska kunna användas som samlingssal för olika evenemang.
Fritidsgården har sedan våren 2018 egna lokaler i ”Läkarvillan” där ungdomar kan mötas utanför
skoltid. Biblioteksfilialer finns på Björkö, Knippla, Hyppeln och Rörö. Lokalkostnaderna för filialerna
är blygsamma. Den stora frågan blir i stället vilken roll biblioteken kommer att ta när alltmer litteratur
kan nås digitalt.

5. Socialnämnden
Allmänna utgångspunkter
Här redovisas det samlade behovet av lokaler under Socialnämndens verksamheter under perioden.
Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad prognos.

Sammanställning av lokaler
Nedan följer en sammanställning av de lokaler som Socialnämnden hyr från det kommunala bolaget
Öckerö Fastigheter AB eller från annan hyresvärd.
Lokal

Status

Solhöjden Norra

3 vån, 62 platser. inklusive centralkök
(kapacitet ca 200) fotvård, frisör, café,
restaurang, konferens, hemsjukvård och
vaktmästeri. Omklädning och
personalutrymme

Åtgärd

Yta

Hyresvärd

Förstudie för
tillagningskök och
förstudie om
konvertering av
lägenheter för större
badrum har
genomförts.
Kommunstyrelsen har
tillsatt utredning av
behov och möjligheter
kring utveckling av
Solhöjden Norra.

4083
+
2983

ÖFAB

Nya lokaler som
invigdes i januari 2020.
Justeringar och
kompletteringar pågår

4398

TORNSTADEN

Ändamålsenliga lokaler

2230

ÖFAB

Särskilt boende för äldre

Bergmans grupphem - äldreboende med
inriktning demens, 32 platser. 4
arbetssektorer med matlagning per avdelning.

Björnhuvudsvägen 54

Administrativa lokaler

Normalt underhåll

230

ÖFAB

Hässlavägens
Gruppbostad

Nybyggt boende för 6 brukare i egna
lägenheter + gemensamhetsutrymmen och
personalutrymmen

Inflyttning sommaren
2021

529
LOA

ÖFAB

Särskilt boende för äldre

2008 bedömde Länsstyrelsen dåtida
tillsynsmyndighet att Solhöjdens avdelningar
Skutan och Klippan inte uppfyller kravet på
fullvärdiga lägenheter för äldre personer.
De ergonomiska förutsättningarna i
lägenheternas badrum kritiseras av
Arbetsmiljöverket.
Alla enheter samt tillagningsköket har stora
renoverings- och ombyggnadsbehov.

Solhöjden Södra
Särskilt boende för äldre

Solhöjdens äldreboende - 3 vån, 48 platser
varav 16 korttidsplatser.
Samlingssal och konferens. SPA och gym.
Kontorslokaler, omklädning och
personalutrymme

Bergmans grupphem

14

Heinövägens
gruppbostad

Boende för 5 brukare i egna lägenheter både
övre och nedre plan. Personaltoalett, kontor
och jourrum på nedre plan.
Gemensamhetsutrymmen. Mötesrum/ toalett
övre plan.

Delvis ändamålsenliga
lokaler. Behov av större
hygienutrymmen utifrån
Arbetsmiljöverkets krav.

427

ÖFAB

Hedens By 54
gruppbostad

5 lägenheter omklädning och
personalutrymme, gemensamhetsutrymme
och kök.

Delvis ändamålsenliga
lokaler, Behov av
ytterligare
förrådsutrymme. Behov
av större
hygienutrymmen utifrån
Arbetsmiljöverkets krav.

421

ÖFAB

Aktivitetslägenhet
Hedens By 15

Aktivitetslägenhet för olika målgrupper inom
IFO och funktionsstöd. Gruppaktiviteter

Lokaler ändamålsenliga

Hedens By servicehus

Korttidsboende 8 platser (ej i drift).
Dagrehabilitering, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, daglig verksamhet FH,
Simbassäng, administration.
Behandlingsenhet och bemanningsservice och
boendestöd samt enhetschefer IFO/FH. Även
omklädning och personalutrymme.

Lokaler ändamålsenliga

Hedens By servicehus

Äldreomsorgens korttidsavdelning. Tillfälligt
omställd till boende för nyanlända

Nyrenoverad. Normalt
underhåll

Hedens By 13-17
Lägenhetsboende

5 lägenheter varav en personal och två annan
särskilt anpassad bostad som är en bostad där
brukaren bor och har insatser av personlig
assistans.

Lokaler för personal,
ändamålsenliga.

Solhöjden
seniorlägenheter

6 seniorlägenheter till vilka förvaltningen har
förtur.

Knippla föreningsgård
Öckerö hemtjänst

ÖFAB

1268

ÖFAB

ÖFAB

300

ÖFAB

Lokaler
ändamålsenliga.

48

ÖFAB

Hemtjänstlokal

Lokal ändamålsenlig

88

ÖFAB

Hemtjänstlokal Öckerö Hälsö antal personal 6
st. 1 toalett och kök i en av Solhöjden
seniorlägenheter

Personallokal ej
ändamålsenlig. Lokal
för liten.
Behovsbeskrivning
finns.

ÖFAB

Tillfällig ersättning på grund av Covid 19 är
Klippan på Solhöjden Norra 2020
Hönö hemtjänst

Hedens By

Lokal ändamålsenlig

ÖFAB

Smörblomsvägen 8

Hemtjänstlokal Björkö

Lokal ändamålsenlig

ÖFAB

Etableringsenheten
Valenvägen 9

Boendelösningar för nyanlända i äldre
bostadshus och moduler

Kompletterande
lösningar utreds

ÖFAB

Arbetsmarknadsenheten

Normalt underhåll

Björnhuvudsvägen 33
Norgårdsvägen 4
Brattevägen 34
Strandlyckan,
Strandvägen 18

Arbetsmarknadsenheten
kontor Lammholmen

324

ÖFAB
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Räddningstjänsten
Lokal

Status

Åtgärd

Öckerö
Brandstation

Brandstation, maskinpark, konferens, 5 kontor,
gemensamhetsutrymme, förråd kök. Verksamheten
svarar själva för driften.

Lokaler ändamålsenliga
Behov av underhåll

ÖFAB

Knippla
Brandvärn

Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc

Lokaler ändamålsenliga
dålig isolering

Öckerö
Räddningstjänst

Kalvsund
Brandvärn

Brandvärn varmhållen maskinpark omklädning

Lokaler ändamålsenliga

Öckerö
Räddningstjänst

Grötö Brandvärn

Kombinerad Brandvärn/pumpstation och
förrådscontainer

Ej ändamålsenliga
lokaler. Behov av större
inomhusyta

Öckerö
Räddningstjänst

Rörö Brandvärn

Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc

Lokaler ändamålsenliga

Öckerö
Räddningstjänst

Hyppeln
Brandvärn

Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc

Lokaler
ändamålsenliga,
betonggolv behov av
åtgärd

Öckerö
Räddningstjänst

Björkö
Brandstation

Brandstation, maskinpark, konferens,
gemensamhetsutrymme, förråd kök.

Lokaler
ändamålsenliga, behov
av underhåll

Öckerö
Räddningstjänst

Privata hyresvärdar
Lokal
Status

Yta

Hyresvärd

Åtgärd

Yta

Hyresvärd

111
0

Blomab
Fastigheter
KB

Östra Hamnen

Daglig verksamhet FH med inriktning sinnesstimulering
och aktiviteter måndag - fredag för personer med
kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Från augusti 2019 finns här även Gallerian Service

Ändamålsenliga lokaler
genom om- och
tillbyggnad 2019

Gruppbostad
Hemvärnsväge
n 23

Gruppbostad för 5 brukare i egna lägenheter.
Personallägenhet med pentry, toalett, kontor och
jourrum. Gemensamutrymmen.

Delvis ändamålsenliga
lokaler. Behov av större
hygienutrymmen
utifrån
Arbetsmiljöverkets
krav.

Gruppbostad
Sälvägen 2

Boende för 6 brukare i egna lägenheter +
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen

Delvis ändamålsenliga
lokaler, Renovering och
ombyggnad genomförs
enligt avtal med
fastighetsägaren.

Hemtjänstlokal
Rörö

Hemtjänstlokal

Lokal ändamålsenlig

Rörö
hamnförenin
g

Hemtjänstlokal
Hyppeln

Hemtjänstlokal

Lokal ändamålsenlig

Hyppelns
församlingss
tiftelse

KB
Västergårde
n

435

Blizzard AB

Tabell: Status lokaler i Socialförvaltning
Verksamhet äldreomsorg
2019 är 3 248 personer i kommunen äldre än 65 år. Det är 25 procent av kommunens totala befolkning
om 12 966 personer. Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka och 2030 är cirka
3 960 personer, eller 30 procent, av befolkningen äldre än 65 år. Behovet av platser för boende med
särskilt stöd kommer uppenbarligen att öka.
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Antal invånare total 65+ år

3 436

3 491

3 556

3 607

3 688

3 750

3 960

3 361

3 880

3 314

3 817

3 248

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Diagram: Invånare 65+, Källa SCB 2020

Antal invånare total 65-79 år
2 457

2 507

2 513

2 531

2 537

2 537

2 517

2 520

2 518

2 531

2 534

2 592

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Diagram: Invånare 65+, Källa SCB 2020

Antal invånare total 80+ år

791

807

847

2019

2020

2021

953

1 019

1 090

904

2022

2023

2024

2025

1 232

1 286

1 346

1 368

1 168

2026

2027

2028

2029

2030

Diagram: Invånare 80+, Källa SCB 2020
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Bild: Solhöjden Södra

Tabell: Differentierat behov för åldersgruppen 65-79 år respektive 80
För att försöka ge en prognos över behovet av platser de kommande 10 åren har hänsyn tagits till olika
befolkningsökningstakt inom åldersgrupperna 65-79 och 80+. För att beräkna en differentierad
ökning av platser har en genomsnittlig andel invånare (under perioden 2013 till 2017) i särskilt boende
för gruppen 65-79 år respektive 80+ applicerats på befolkningsprognosen. Det ger ett antal personer i
varje åldersintervall som förväntas ha behov av särskilt boende respektive år. Summeras dessa och
sätts i relation till invånartalet 65+ erhålls den andel invånare som beräknas vara i behov av särskilt
boende för respektive år.
Befolkningsprognosen säger att 3960 invånare är 65+ år 2030. Om man enligt beräkningsmodellen
ovan utgår från att 4,6% av dem kommer att vara i behov av särskilt boende för äldre behövs totalt 182
platser. När Solhöjden Södra stod klart i januari 2020 hade kommunen en kapacitet på 126 platser för
särskilt boende för äldre och därtill 16 platser för korttidsboende. Det innebär att med nuvarande
prognos behöver kommunen komplettera med ett 50-tal platser fram till 2030. I samband med den
årliga lokalrevisionen följer socialförvaltningen upp och utvärderar hur beräkningsmodellen står sig
mot hur behovet utvecklas över tid. Beräkningarna uppdateras årligen efter att en ny
befolkningsprognos gjorts.
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200

Framtida behov av särskilt boende för äldre 2019

180

160

140

120

100
Efter renovering
80
Antal tillgänliga platser

60

40

65+ (medel riket 4,0%)

20

65+ (differentierat behov)

0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Diagram: Framtida behov av särskilt boende för äldre Källa Öckerö kommun och SCB 2020

2008 bedömde Länsstyrelsens dåtida tillsynsmyndighet att Solhöjdens avdelningar Skutan och
Klippan inte uppfyller kravet på fullvärdiga lägenheter för äldre personer. Vid uppföljningsbesöket
2011 upprepades kritiken av Socialstyrelsen. De aktuella avdelningarna är tomställda 2020. En
förstudie med kalkyl som genomfördes 2019 visar på möjligheten att bygga om och renovera de
aktuella avdelningarna för att skapa rymligare lägenheter med större badrum.
I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att ytterligare utreda behov och
möjligheter kring utveckling av Solhöjden Norra. Uppdraget har gått vidare till fastighetsägaren
Öckerö Fastigheter AB. Slutresultatet blir vägledande.
Under pandemin Covid 19 är efterfrågan av plats inom äldreomsorgen i Öckerö lägre än normalt. Det
kan bero på besöksförbud och nya restriktioner för särskilt boende. Läget kan ändras snabbt.
Utöver särskilt boende och korttidsplatser behöver kommunen också bidra till att skapa fler boendeoch omsorgsalternativ som kan främja kvarboende. Exempel på det kan vara trygghetsboende. En
långsiktig planering har påbörjats. Lämplig mark för olika former av boenden reserveras i
översiktsplanen som utredningsområden på Öckerö och Hönö. Till exempel området mellan
Prästängens idrottsplats och Bergmans gruppboende på Öckerö och Nästås på Hönö.
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Bilder: Befintliga äldreboenden i kommunen samt utredningsområden.

Verksamhet funktionshinder
Inom verksamhet funktionshinder i Öckerö finns idag 28 platser som är fördelade på gruppbostad och
serviceboende. Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning lyder under ”Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade” (LSS).
Gruppbostad - Bostad med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på
dygnet. Gruppbostaden ska vara ett bostadsalternativ för personer med funktionsnedsättning, som har
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. I
princip ska man kunna täcka den enskildes hela stödbehov. 2019 har Öckerö kommun 21
gruppbostadsplatser. Socialkontoret har ansvar för att följa behovet och ta fram prognos för
gruppbostäder.
Arbetsmiljöverket har kritiserat de ergonomiska förutsättningarna med hot om vite i några
gruppbostäder. Bland annat efterfrågas rymligare badrum i lägenheterna.
Situationen kan hanteras genom ombyggnad och tillbyggnad. Socialförvaltningen behöver utreda
frågan vidare. Under 2020 uppför kommunen en ny gruppbostad för sex boende på Hässlavägen,
Hönö. Kommunen behöver utöka med ytterligare en gruppbostad inom en femårsperiod.
Gruppbostad
Sälvägen 2
Heinövägen
Hedens By 54
Hemvärnsv 23
Hässlavägen
Nya
gruppbostäder
Summa

Kapacitet
6
5
5
5
6

Beläggning
6
5
5
5
6

Behov 2020
6
5
5
5
6

Behov 2030
6
5
5
5
6

Kommentar

6
27

27

27

33

Servicebostad - Boende som ger tillgång till service i form av måltider, personlig service eller
omvårdnad. Boende med särskild service i form av servicebostad kan för vissa personer med
funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt självständigt boende i
egen lägenhet och en gruppbostad. Öckerö kommun har sex servicebostadsplatser. För att kunna ge
detta stöd behövs närliggande lokaler för personal.
Bostad med
särskild service
Hedens By 13-17

Kapacitet

Beläggning

Behov 2019

Behov 2030

6

6

6

6

Kommentar

20

Daglig verksamhet - Kommunen har ansvar för vuxna personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet planeras tillsammans med deltagaren utifrån var och ens
förutsättningar. Verksamheten kan innehålla produktion av varor, tjänster, träning av färdigheter eller
andra aktiviteter. 2020 har Öckerö kommun 32 anpassade platser i egen regi inom daglig verksamhet.
Daglig verksamhet
Östra Hamnen,
Krabban
Röda korset,
Öckerö.
Hedens By
Summa

Kapacitet
22

Beläggning
22

Behov 2019
22

Behov 2030
27

5

5

5

5

5
32

5
32

5
32

32

Kommentar

Lägenhet med kommunalt kontrakt/referenslägenhet/träningslägenhet - Kommunen förfogar i
dagsläget över ett antal lägenheter med kommunalt kontrakt hos ÖFAB. Den vanliga definitionen av
kommunalt kontrakt är att personer som på grund av medicinska orsaker och/eller sociala skäl inte
kan ordna bostad på egen hand finns bistånd i form av ett kommunalt kontrakt på en lägenhet.
Om hushållet bedöms att inte klara ett kommunalt kontrakt är ett referensboende att föredra. Ett
referensboende har ett större inslag av stöd och omsorg som kan innebära en annan form av
organiserat boende.
Det finns även behov av träningslägenheter centralt placerade i kommunen. Träningslägenheter
möjliggör hemtagning av yngre personer som tidigare bott i familjehem eller behandlingshem. Här
kan de träna sig i att bo i egen lägenhet och klara av att sköta ett hem och övrigt vardagsliv.

6. Kommunstyrelsens verksamheter
Allmänna utgångspunkter
Här redovisas det samlade behovet av lokaler under Kommunstyrelsens verksamheter och enheter
under perioden 2020-2040. Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad prognos och kända
omvärldsförändringar.
Sammanställning av lokaler för Kommunstyrelsens verksamheter
Lokal
Status
Åtgärd

Yta

Hyresvärd

Kommunhuset

Förbättrad arbetsmiljö och
ökad säkerhet. Översyn och
åtgärdsplan Fas 1 genomförd.

Utvecklingsgrupp under
ledning av
samhällsbyggnadschefen
gör ändringar enligt
åtgärdsplan Fas 2.

2280

ÖFAB

Centralarkivet i
kommunhuset

Nuvarande arkiv följer inte
lagkrav.

En ny utredning
presenterar 5 olika
förslag på hur frågan kan
lösas. Hanteras i
utvecklingsgruppen.

Ingår i ovan

ÖFAB

Prästängens idrottsplats

Fotboll och annan idrott.
Läktare och bod för
gräsklippare färdigställt 2020
Issport för barn, ungdomar och
vuxna, Verksamheten svarar
själva för driften. Renovering
av omklädningsrum klart
2019. Stort renoveringsbehov
av fasad, fönster och
omklädningsytor för personal.
Solcellsanläggning för lägre
driftskostnader installerad
2020

Konstgräs behöver läggas
om inom 2 år från 2020

11895

ÖFAB

Utvecklings- och
underhållsplaner behöver
tydliggöras.

4328

ÖFAB

Ishall
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Fritidsbank

Aktivitetsområdet vid
Göstahallen
Centralförråd

Utlåning av sport- och
fritidsutrustning till
kommunens invånare. Ligger i
ishallen
Skate, lek och fysträning,
Verksamheten svarar själva
för driften.
Möta behov av arbetsplatser
och skapa flexibilitet då det
saknas samtalsrum, grupprum
och konferensrum

-

ÖFAB

ÖFAB
Fortsatt analys av behov
och lösningar. Ingår i
översyn av Kommunhuset
Fas 2. Förstudie av nytt
trapphus med hiss för
ökad tillgänglighet
genomförd.

1451

ÖFAB

Öckerö Fastigheter
Huvudkontor

Kontor, lager, garage

Normalt underhåll

ÖFAB

Vaktstuga
Färjeläge Öckerö

Nybyggd kaj och
personalutrymme

Normalt underhåll

Öckerö Kommun

Tabell: Status lokaler i Kommunstyrelsens verksamhet
Behov av nya lokaler alternativt möjlig avveckling
Lokalresursplanen för kommunstyrelsens verksamheter strävar efter att korrekt beskriva det samlade
behovet av lokaler och anläggningar under planperioden. Planeringen grundar sig på beräknad
befolkningsutveckling, utbyggnadstakt avseende bostäder och konsekvenser som det kan tänkas få för
kommunal service och administration. Planen revideras årligen. Behovet av lokaler och anläggningar
har ändrat sig förhållandevis lite över tid.
Anläggningsbestånd
Kommunstyrelsens anläggningar är lokaliserade i huvudsak till Centralförrådet, Hönö Pinan
avloppsreningsverk, Öckerö gamla färjeläge, Kärrsvik ÅVC och Prästängens idrottsplats. Två stora
utvecklingsprojekt av kommunala anläggningar pågår. Det är dels en utbyggnad av kommunens
avloppsreningsverk och dels en framtida flytt av återvinningscentralen i Kärrsvik.
Anläggningsprojekten har egna projektplaner och redovisas inte Lokalresursplanen.
Kommunhuset
Kommunhuset rymmer medborgarkontor och kommunservice. En översyn av lokalerna och husets
användning är gjord och insatserna följer en fastställd åtgärdsplan. Frågor som hanteras är:




husets kapacitet, arbetsmiljö, och arbetsorganisation
tillgänglighet och säkerhet vid medborgarkontakter
fukt inomhus på grund av läckage

Översyn och åtgärdsplan enligt Fas 1 är nu genomförd. Det har bland annat inneburit fuktsäkrande
insatser från fastighetsägaren, inventering av anställdas upplevelser av sin arbetsplats, utflytt och
omflyttningar inom huset. En utvecklingsgrupp under ledning av samhällbyggnadschefen kommer att
gå vidare med Fas 2 som innebär mindre förändringar. Kommunhuset är ursprungligen inte byggt som
ett aktivitetsbaserat kontor men ansatser har gjorts där man prövat i liten skala.
Kommunens centralarkiv ligger i kommunhusets källare. Det uppfyller inte kraven enligt föreskrifter
och allmänna råd från Riksarkivet författningssamling. En utredning är genomförd som presenterar
fem olika förslag på hur frågan kan lösas. Frågan hanteras i utvecklingsgruppen.
Prästängens idrottsplats är en unik anläggning med konstgräsplaner, motionsspår,
friidrottsmöjligheter, ishall och skatepark och fotbollshall i samarbete mellan kommun,
idrottsföreningar och Öckerö Fastigheter. Området används flitigt och olika förslag om utbyggnation
och kompletteringar framförs ofta. Kultur och Fritidsverksamheten sköter också badstränder och
lekplatsanläggningar utöver skolgårdar.
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7. Planerad lokalutveckling
Övergripande beskrivning av lokalbeståndet
Det kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB äger merparten av de lokaler som kommunen
disponerar. De är en central part när kommunen diskuterar underhåll, utveckling samt om- och
tillbyggnader. Genom en långsiktig lokalresursplanering kan kommunen minska användningen av
moduler och andra tillfälliga lösningar. Tillfälliga lokaler är ofta dyrare och sämre anpassade till
verksamhetens behov. Men de kan vara ett bra sätt att hantera tillfälliga lokalbehov. Under 2010-talet
har kommunens lokalplanering varit inriktad på effektivisering och modernisering till förmån för
kapacitetsökning. Under 2017 invigdes om- och tillbyggda Hedens förskola och skola på Hönö samt
nybyggda Brattebergs förskola och skola på Öckerö. Det innebar att kommunens verksamheter flyttade
ur flera små, nerslitna och ej ändamålsenliga lokaler och in i nya som ger förutsättningar för gott
lärande, god arbetsmiljö och rationell organisation. Mer återstår att göra för att komma till rätta med
brister i vissa byggnaders basfunktioner såsom värme, ventilation, belysning, elsystem, toaletter och
omklädningsrum. Underhållet av vissa lokaler är eftersatt, väggar, golv och tak är slitna i flera
utrymmen.
Kommunen och Öckerö Fastigheter genomför gemensam analys minst en gång om året med respektive
Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning.
Samplaneringen syftar till att värdera och prioritera behoven och förslagen från lokalrevisionen, samt
fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.
Sammanställning över planerad lokalutveckling
Kommunstyrelsens
verksamheter

Behovsbeskrivning

Åtgärd

Genomförande

Kommunhuset

Förbättrad arbetsmiljö och ökad
säkerhet. Översyn och åtgärdsplan Fas
1 genomförd.

Beslut om att gå vidare med Fas 2
utvecklingsgrupp under ledning av
Samhällbyggnadschefen

2020-2021

Nuvarande arkiv följer inte lagkrav.

Utredning presenterar 5 olika
förslag på hur frågan kan lösas.
Hanteras i utvecklingsgruppen.

2019

Centralförråd

Möta behov av arbetsplatser och skapa
flexibilitet då det saknas samtalsrum,
grupprum och konferensrum

Fortsatt analys av behov och
lösningar. Ingår i översyn av
Kommunhuset Fas 2. Förstudie av
nytt trapphus med hiss för ökad
tillgänglighet genomförd.

2019

Barn- och utbildnings
förvaltningen
Björkö förskola och
skola

Behovsbeskrivning

Åtgärd

Små och mindre lämpliga lokaler för
förskola och skola

Helt ny skola med folkbibliotek och
samlingssal. Som klarar framtida
behov

Genomförande
2021

Hedens förskola och
skola

Barn- och elevantalet minskar. Barn och
utbildningsnämnden har beslutat om
åtgärdsplan där verksamheterna
koncentreras
Icke ändamålsenliga och slitna lokaler

Tillbyggnad av förskoleavdelningar
på Heden. Avveckling av
Kaprifolens förskola

2021

Förstudie av renovering och
tillbyggnad 2022 uppdateras enligt
nya förutsättningar.
Åtgärd
Kommunstyrelsen har beslutat att
ytterligare utreda behov och
möjligheter kring utveckling av
Solhöjden Norra. Uppdraget har gått
vidare till Öckerö Fastigheter AB

2022

ÖFAB uppför gruppbostad på
Hässlavägen. Inflyttning juni 2021

2019-2021

Centralarkivet i
kommunhuset

Bergagårdsskolan
Socialförvaltningen
Solhöjden Norra
Särskilt boende för
äldre
Hässlavägens
Gruppbostad enligt
LSS, Hult 1:662

Behovsbeskrivning
Med nuvarande prognos behöver
kommunen komplettera med ett 50-tal
platser fram till 2030.

Behov av boende för 6 brukare i egna
lägenheter.

Genomförande
2019-2020
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Alternativa boende för
äldre

Kommunen behöver ta initiativ till fler
alternativa boende för äldre

Uppmuntra variation och fler
boendealternativ som kan främja
kvarboende

2028

Tabell: Planerad lokalutveckling
Hyresavtal
Kommunens lokalstrateg handlägger kommunens avtals- och avtalsutvecklingsfrågor. Hyresavtal ska
på sikt registreras i kommunens avtalsdatabas.
Uthyrning av lokaler i andra hand
Rutiner för uthyrning av kommunala lokaler i andra hand behöver utvecklas för att uppnå en effektiv
hantering och större tydlighet och tillgänglighet för boende i kommunen.

8. Ekonomi
Lokalkostnadsvolymer
Nedan redovisas uppskattade kostnader för kommande lokalutvecklingsprojekt. Kommunfullmäktige
fattar beslut i september om budget för kommande år och fattar då även beslut om investeringsram
per år. I de fall hyreskompensation ska lämnas till nämnderna inarbetas detta i driftskostnaderna i
budgetförslaget.
DRIFTSBUDGET
Drift

Aktivitet

Färdigställt

Lokaler

Daglig verksamhet

2019

Kommunhuset

Lokaler
Lokaler

Lokaler

Centralarkivet
Gruppbostad enligt LSS, Hult
1:254
Solhöjdens Södra
äldreboende
(Förändrade driftskostnader
för Norra ingår inte)

Fördelni
ngspost
2019

2019

2020

2021

2022

2023

0

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

20192020

0

-

-

-

-

-

2021

3 500

-

-

1 900

1 900

1 900

2020

6 000

-

10 400

10 400

10 400

10 400

2021

0

-

-

791

1 582

1 582

2021

4 000

-

-

5 000

5 000

5 000

2022

0

-

-

-

2 000

13 500

1 900

12 300

19 279

22 782

Hedens förskola och skola
Lokaler

Lokaler

Lokaler

Avgående hyra Kaprifolen fsk
618 kkr/år
Björkö förskola och skola
Inkl. avgående hyra
Solhagen, Västergårds by och
moduler
Bergagårdsskolan
Hyreshöjning 2023 +
Ersättningslokaler 2 milj/år

Summa

1 000
2 000
23 782

Tabell: Driftsbudget lokaler
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INVESTERINGSBUDGET
Investeri
ng

Aktivitet

Färdigställt

Lokaler

Daglig verksamhet
+GC i Östra hamnen/Gata

Lokaler

Kommunhuset

Lokaler

Gruppbostad enligt LSS, Hult
1:662
Möbler

2019

2020

2021

2022

2023

2019

300

500

-

-

-

2019-2020

500

-

-

-

-

2021

150

1 470

-

-

2020

1 152

-

-

-

500

500

-

-

-

-

+GC över Hässlavägen
Solhöjdens äldreboende
Lokaler

Lokaler

(Exkl. kostnad för vägarbeten
på Solstigen/Gata )

7693

Gruppbostad
Hemvärnsvägen, Sälvägen,
Hedens By, Heinövägen.
Renovering badrum
5 500
Utemiljö
1 500
Inredn.
förskola

Lokaler

Hedens förskola och skola

2021

-

-

Lokaler

Björkö förskola och skola
Inkl. GC-väg,
parkeringsplatser
Bäckevägen och idrottshall
2021

2021

-

4000

3 000
3 000

2022

-

-

-

12193

14 470

Lokaler

Bergagårdsskolan
Utemiljö + inventarier

Summa

8 000
1 000
500

9 500

Tabell: Investeringsbudget lokaler
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