
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1
    2020-10-20 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16.25  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                      Jennie Wernäng (M)          Kent Lagrell (M) 

Bo Norrhem (L)                              Ronnie Bryngelsson (S) 
Maria Brauer (S)           Boel Lanne  (MP)     
 Jan Ek (SD) §§ 213, 215-222 
                          
 

Tjänstgörande ersättare         Eva Wallin (KD)                   Sandra Svensson (M) §§ 212, 214, 223-233,  
  

Övriga närvarande             
Ersättare Sandra Svensson (M)          Vera Molin (L) 

Ronald Caous (S)          Annika Andersson (V) 
 

JÄV    Ronnie Bryngelsson (S), § 219 
 
Tjänstemän                               Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör 

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Irene Berg, budgetekonom 

 Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 
Cecilia Lindblom, controller 
Hans Andreasson, VD ÖFAB 
Tannaz Ghaderi, chef juridik- och kanslienheten 
Johannes Wallgren, verksamhetschef samhällsbyggnad 
Thomas Wijk, chef kretsloppsenheten 
Lisette Larsson, chef VA-enheten 

 Andréas Beutler, chef plan-, bygg- och miljöenheten 
Rikard Sporre, planarkitekt 
 

Justerare  Maria Brauer 

Plats                          Kommunhuset  
 
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 212-233 
   Jacob Österlund 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
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                                            ………………………………………………………………….. 
                                            Maria Brauer 
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KS § 212   
   
Förändring av ärendelistan  

 
Dagens sammanträde 
 
Jan Utbult (KD) föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan:  
 
- Begäran om planbesked för Röd 1:20 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärende 13 utgår från ärendelistan. 
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KS § 213 Dnr KS 275/19  
   
Budget 2021 (information) 

 
Oskar Nilsson, ekonomichef, Irene Berg, budgetekonom, Christer Zandén, kvali-
tetsutvecklare, Cecilia Lindblom, controller, informerar om Budget 2021 samt 
utvärdering av ny budgetprocess 2020. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 214    
   
Status åtgärdsvalsstudie väg 155  
 
Patrik Benrick från Trafikverket informerar om status för åtgärdsvalsstudie väg 
155. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 215   
   
Besök från Öckerö Fastigheter AB 
 
Hans Andreasson, VD för Öckerö Fastigheter AB, informerar om ÖFAB:s verk-
samhet med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bo-
lag. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 216 Dnr KS 53/20  
   
Delårsbokslut med uppföljning per augusti 2020 
 
Ärende 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö 
kommun totalt – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser 
såväl drift- som investeringsverksamhet 

Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 25 702 tkr, här ingår reavinster med 
3 362 tkr. Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 17 317 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse är negativ med 6 424 tkr. De mest väsentliga av-
vikelserna mot budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19 samt sane-
ring av Kärrsviks återvinningscentral med 2 708 tkr.  

Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 22 297 tkr jämfört med budget. 
Den mest väsentliga avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsre-
ningsverk, en transformatorstation samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen 
och Björkö blir framflyttat till kommande år. Positiv avvikelse även gällande 
nytt LSS boende som blir klar 2021. 

Måluppfyllelse av mandatmål 
Rapporten innehåller en sammanställning av alla mål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 
Delårsbokslut med uppföljning efter augusti 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 217 Dnr KS 53/20  
   
Ekonomisk uppföljning efter augusti, barn- och utbildningsnämn-
den 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
– utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 221 tkr jämfört med budget. Den mest vä-
sentliga avvikelsen mot budget är: -3 641 tkr för grundskolan. Förändringen av 
vår organisation inför höstterminen 2020 med anledning av det minskade 
barn- och elevunderlaget har påverkat resultatet positivt. Den största faktorn 
till det positiva resultatet är minskade kostnader till följd av Covid 19, bl. a. att 
staten har ersatt kommunen för sjuklönekostnader. 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 

Måluppfyllelse av mandatmål 
Tre mål är uppfyllda, fem mål är delvis uppfyllda.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-09-16, § 30 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 218 Dnr KS 53/20  
   
Ekonomisk uppföljning efter augusti, socialnämnden 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per au-
gusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investerings-
verksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 

Prognosen visar ett resultat på -5 581 tkr jämfört med budget. De mest väsent-
liga avvikelserna mot budget är:  

• merkostnader i samband med Covid-19. Statsbidrag är delvis ansökt 
med motsvarande summa, resterande kommer att ansökas i november. 

• ökade placeringskostnader samt minskade intäkter på etableringsenhet-
en. Åtgärdsplan kommer att upprättas inom etableringsenheten.  

 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +1 804 tkr jämfört med budget. Den mest vä-
sentliga avvikelsen mot budget är:  

• Inventarier till det nya gruppboendet som väntas vara klart i april 2021. 
Hela budgeten kommer att vara oanvänd till dess att boendet är klart 
och inventarier kan inhandlas.  

 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Inga mål är ännu helt uppfyllda, 8 mandatmål är delvis uppfyllda och 4 är 
ännu ej påbörjade. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-09-24, § 52 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 
Uppföljning efter augusti, socialnämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 219 Dnr KS 138/20  
   
Förändrad organisation för Fritid och kultur 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade (Dnr 0023/20) 2020-02-18 uppdra åt kommun-
direktören att utreda möjligheterna till förändrad organisation för enheterna 
Bibliotek och kultur, Ungdom, folkhälsa samt drogförebyggande verksamhet-
en.  
 
Detta i syftet att forma en organisation som bättre nyttjar resurserna genom 
att nå synergieffekter mellan verksamheter. Målet är en fortsatt hållbar organi-
sation med gott samarbete ur ett helhetsperspektiv.  
 
En förstudie har tagits fram som resulterat i tre alternativa lösningar.  
1. Bibliotek och kultur samt Ungdom under verksamhetsområde samhälls-
byggnad. Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
2. Bibliotek och kultur samt Ungdom under barn- och utbildningsförvaltning-
en. Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
3. Bibliotek och kultur under barn- och utbildningsförvaltningen, Ungdom och 
Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 
Riskanalys samverkan 
Förstudierapport organisation fritid och kultur 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18, § 43 
 
JÄV 
Ronnie Bryngelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår tilläggsyrkandet ”en utvärdering av organisationsför-
ändringen ska göras efter utgången av 2021, av såväl ekonomi som verksamhet-
ens kvalitet”. 
Jan Utbult (KD), för Öckerö-alliansen, föreslår bifall till tilläggsyrkandet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Maria Brauers (S) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 
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KS § 219, fortsättning Dnr KS 138/20  
   
Förändrad organisation för Fritid och kultur 
 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Att enheterna/områdena bibliotek, kultur och ungdom organiseras under barn- 
och utbildningsförvaltningen. Drogförebyggare organiseras under socialförvalt-
ningen. 
 
En utvärdering av organisationsförändringen ska göras efter utgången av 2021, 
av såväl ekonomi som verksamhetens kvalitet. 
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KS § 220 Dnr KS 159/20  
   
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende av-
slag på begäran om utlämnande av allmän handling 
 
Ärende 
Enhetschef föreslås ges behörighet att besluta om avslag på begäran om ut-
lämnande av allmän handling. I nu aktuell delegationsordning är det endast 
kommunsekreterare som får besluta om avslag på kommunstyrelsens vägnar.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 
Utkast delegationsordning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelses beslut 
Besluts- och delegationsordning revideras och fastställs enligt förslag. 
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KS § 221 Dnr KS 155/20  
   
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, 
de ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga 
nämnders sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas 
in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre 
kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 
Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 
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KS § 222 Dnr 202/19  
   
Svar på motion om grön rehab 

 
Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbets-
marknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någon-
stans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om 
man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera pro-
jektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; reha-
bilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma 
sig arbetsmarknaden.  
 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom social-
förvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning 
möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park 
och natur. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom 
kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser upp-
drag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens verksamheter.  
 
Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med 
anställning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom 
socialförvaltningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms till-
falla arbetsgivaren och försäkringskassan.  
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att motionen om att anlägga 
en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-09-10, § 75 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 179 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-06-25 § 41 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-04-28, § 179 
Motion om grön rehab 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan remitteras till kommundirektören och fin-
ner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet remitteras till kommundirektören. 
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KS § 223 Dnr SB 75/20  
   
Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton kom-
muner till 2030 

 
Ärende 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består 
av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för 
långsiktig planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Ge-
nom en gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i 
planen möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, 
kommunikation, projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare 
som rör sig över kommungränserna. Avfallsområdet behöver, liksom övriga 
samhället, bidra till att minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar 
som med fördel hanteras i samverkan.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 
Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”  

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” antas.  
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KS § 224 Dnr 149/20 

Godkännande av upparbetade investeringskostnader för Pinans av-
loppsreningsverk

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 125 att bygga ut det 
befintliga avloppsreningsverket Pinan på Hönö i enlighet med alternativ 1 som 
innebär en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk i två etapper. Den 
första etappen innebär en ökning av kapacitet till ca 20 000 pe (personekviva-
lenter) och etapp 2 till ca 25 000 pe (personekvivalenter). Avloppsreningsver-
ket kompletteras även med en ny utloppsledning. 

På grund av att avloppsreningsverket nått sitt kapacitetstak med avseende på 
det tillstånd vi har idag måste vi söka nytt miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Då 
denna process är tidskritisk har VA-enheten påbörjat arbetet med tillståndsan-
sökan, processutredning och genomförandestudie för nya ledningar. Detta ar-
bete medför kostnader som idag inte finns medräknade inom befintlig ram 
utan skall omfattas av den totala kostnaden för investeringsprojektet. 

Utifrån den antagna utbyggnadsplanen behöver politiken nu fatta beslut om 
ekonomiska ramar för projektet. En avrapportering med tillhörande tidplan 
håller på att tas fram och i samband med fullständig projektbudget kommer 
också en finansieringsplan tas fram.  
Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om investeringsmedel på 10,9 mkr för 
en ny biobädd på Pinans avloppsreningsverk då den gamla är på väg att kol-
lapsa. Förutsättningarna för avloppsreningsverket har sedan dess förändränd-
rats och ett nytt beslut har fattats att Pinan skall vara kvar och fortsätta utveck-
las för att möjliggöra fortsatt exploatering av kommunen.  
Omfördelningen av budgeten medför ingen extra kostnad utan rätt kostnad 
hamnar på rätt ställe i processen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. VA-enhetens totalt upparbetade kostnader fram till och med augusti

månad som uppgår till 1 484 tkr godkänns.
2. Utredningskostnader för utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk god-

känns upp till 10 mkr. Investeringen finansieras genom omfördelning
från investeringsmedel Biobädd avloppsreningsverk Pinan.
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KS § 225 Dnr 218/19  
   
Intressekonflikt inom Öckerö Kommun, Livsmedelstillsyn 

 
Ärende 
Med anledning av att Länsstyrelsen har skickat frågan om rådande intresse-
konflikt inom Öckerö kommun vidare till Livsmedelsverket, har Livsmedels-
verket under sommaren 2019 skickat brev med frågeställningar till Öckerö 
kommun, bilaga 1. 
2019-09-03 Besluta Bygg- och miljönämnden att senast 2020-12-31 insända 
dokumentation till Livsmedelsverket. 
2019-09-24 Besluta Kommunstyrelsen att ge uppdrag att utreda intressekon-
flikten. 
Utredningen resultera att omorganisation krävs för att lösa intressekonflikten. 
2020-03-24 Besluta kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att 
ta fram ett organisationsförslag utifrån de givna förutsättningarna och därtill 
göra en risk- och konsekvensanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08 
Bilaga 1 Frågor Livsmedelsverket 2019-07-11. 
Bilaga 2 Utredning intressekonflikt. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-03-24, § 76 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
-Att kommunstyrelsen insänder beslut KS § 76, Dnr KS 60/20, till Livsmedel-
verket och med stöd av det begär uppskov med att redovisa dokumentation 
som styrker hur Öckerö kommun har löst intressekonflikten. 
-Att kommunstyrelsen utöver de angivna förutsättningarna som framgår av 
beslut KS § 76, Dnr KS 60/20, förtydligar att ytterligare förutsättning för ut-
redningen är att lösa rådande intressekonflikt.  
-Att kommunstyrelsen beslutar att dokumentation som styrker hur Öckerö 
kommun har löst intressekonflikten kan redovisas för Livsmedelsverket senast 
31/12 2021.  
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KS § 226 Dnr SB 112/20  
   
Begäran om planbesked för Hult 1:654 (Hönö IS) 
 
Ärende 
Syftet med planbeskedsansökan är att möjliggöra för en ny klubbstuga på ca 
300 m2 i ett plan. Befintlig klubbstuga är uppförd med tillfälligt bygglov som 
upphörde att gälla 2018-05-21. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22 
Planbeskedsansökan med bilagor  
Kartunderlag  
Platsfoton  
Remissvar  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökande meddelas positivt planbesked för Hult 1:654. 
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KS § 227 Dnr 143/20  
   
Försäljning av bostadsrättslägenhet Vindvägen 15 A 
 
Ärende 
Kommunen äger fyra bostadsrättslägenheter på Vindvägen. Hyresgäst avflyttad 
från lägenhet på 1 rum och kök den 1 september 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M), för Öckeröalliansen, föreslår att det uppdras till kommundirek-
tören att göra en utredning om framtiden för de tre återstående kommunägda 
lägenheterna på Vindvägen, och återrapportera till kommunstyrelsen. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Kent Lagrells förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Kent Lagrells (M) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av bostadsrättslägenhet, 021-021-

077, Vindvägen 15 A.  
2. Kommundirektören ges i uppdrag att försälja bostadsrättslägenhet, 021-

021-077, Vindvägen 15 A. 
3. Det uppdras till kommundirektören att göra en utredning om framtiden för de 

tre återstående kommunägda lägenheterna på Vindvägen, och återrapportera 
till kommunstyrelsen. 
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KS § 228 Dnr 289/19  
   
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum 
till ett s.k. gångfartsområde 

 
Ärende 
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion 
om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna: 

- att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde; 

- att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamn-
väg.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommufullmäktige har behandlat ärendet 2020-09-10, § 74 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-10, § 175 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan remitteras till kommundirektören och fin-
ner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet remitteras till kommundirektören 
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KS § 229 Dnr KS 146/20  
   
Medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, daterat 2020-07-27, föreslagit: 
 

- Att en laglig vägg för graffiti anläggs i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-09-10, § 68 
Medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet kan remitteras till kommundirektören och fin-
ner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet remitteras till kommundirektören 
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KS § 230   
   
Kommundirektören informerar  

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

• Kajen vid Björnhuvudet 
• Riktlinjer för våld och hot mot förtroendevalda 
• Allmänna lokala föreskrifter 
• Corona  
• Medarbetarenkät 
• Nyckeltal och jämförelser, inklusive utökad analys rörande fiberut-

byggnaden på nordöarna 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 231     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från 
barn- och utbildningsnämnden, samt från GR:s utbildningsgrupp. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden.  
  
Jan Utbult (KD) och Maria Brauer (S) informerar från Öckerö Fastigheter AB.  
 
Annika Andersson (V), informerar från Öckerö Rederi AB. 
 
Övriga rapporter 
Jan Utbult (KD) informerar från GR:s förbundsstyrelse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 232 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 september 2020 redovisades för Kommun-
styrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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KS § 233 Dnr KS 12/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning.  
 

• Utbildning Agenda 2030, 17 november 2020, för gruppledare i kommun-
styrelsen för MP, SD, V samt för kommunfullmäktiges presidium. 

• ÖFAB-dagen den 9 november 2020. 
 

 

 
 




