Minnesanteckningar från ö-samråd 2 mars 2021
Datum: Tisdag, 2 mars
Plats: Teams-möte

Närvarande









Representanter från Hönö Öråd, Rörö Öråd, Fotö Öråd, Knippla Öråd, Öckerö Öråd,
Hälsö Vänners Intresseförening, Grötö Öråd och Kalvsunds Allmännyttiga
Samhällsförening.
Kommunstyrelsens presidium; Jan Utbult, Maria Brauer och Jennie Wernäng
Anders Lundgren, kommunikatör
Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare
Rickard Vidlund, kommundirektör
Annika Olofsson, kommunvägledare
Charlotta Henriksson, kommunpolis

Dagordning
Mötet öppnas
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande öppnar mötet.

Information från ö-råden vad de planerar under 2021
Respektive ö-råd berättar kort om vad som är på gång på öarna.
Välkommen Rickard Vidlund, ny kommundirektör!
Rickard Vidlund, kommundirektör presenterar sig för Ö-samrådet.
Information om ”en väg in”
Annika Olofsson, kommunvägledare berättar om hur man kontaktar Öckerö kommun enligt
en väg in-principen, samt om hur kommunservice arbetar mot invånare, företag och andra
intressenter.
Kl. 18.00 (cirka) Paus i tio minuter
Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19
Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare
Tillbakablick sedan senaste ö-samrådet i november och var vi är nu i arbetet med
coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Läger är lugnt i dagsläget. Snabbtester är införda för boende och personal.

Besöksförbudet på kommunens äldreboenden upphörde 24 februari. Personalen har gjort ett
mycket gott jobb och arbetar enligt rutinerna.
Vaccination fas 1 är klart inom till exempel hemsjukvård.
Det som kan sägas kring vaccination är att det är högre efterfrågan än tillgång.
Vi har gott om skyddsutrustning i kommunen.
Distansundervisning är infört för gymnasiet, samt delvis för åk 7-9.
Biblioteket har anpassade öppettider.
Näringslivet är hårt drabbat nationellt men har klarat sig relativt bra i Öckerö kommun. 12punktsprogrammet som stöttar näringslivet är förlängt.
Medborgarlöfte 2021
Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare och Charlotta Henriksson, kommunpolis
redovisar medborgarlöftet 2021.
Trygg i Öckerö kommun är en gemensam samverkansöverenskommelse mellan polisen och
Öckerö kommun. Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott, öka delaktigheten bland
invånarna och att stärka förtroendet för polisen och Öckerö kommun.
Fokusområde 2021 är trafiksäkerhet. Minst 10 trafikinsatser och 12 informationsinsatser
kommer genomföras.
Fråga: hur kollas EPA-traktorer upp?
Svar: Tipsa polisen. Polisen har skickat brev till vårdnadshavare att bjuda in till diskussion
kring detta.
Fråga: Vilken hastighetsbegränsning har mopeder, 35 eller 45 km/h?
Svar: Det beror på vad det är för klass på mopeden, samt vad den är registrerad som. För Atraktor är maxhastigheten 30 km/h.
Information om Öckerö nya centrum
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande informerar om Öckerö nya centrum.
Bland annat tar han upp att planprogrammet antogs 2011. Positivt planbesked kom i juni
2015. Samverkan med invånare gjordes 2017. Granskning utfördes 2018.
Nuläge: Detaljplanen har varit färdigt för antagande, men då synpunkter har inkommit har
politiken avvaktat beslut. Ett omtag görs utifrån inkomna synpunkter och konsekvensanalys.
Nästa steg blir att göra en fördjupande analys rörande konsekvenser, trafiksituation i
området med mera.

