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Ärende: Ekonomisk uppföljning 2020 
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Ekonomisk uppföljning per oktober 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per oktober 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på –404 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 23 566 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Förvaltningschef 
 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-11-19 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på -404 tkr. Det är en förbättring mot föregående 
prognos med 1 824 tkr. Förbättringen avser central buffert som ej kommer att förbrukas i år (totalt 
1 500 tkr) och lägre personalkostnader inom avgiftsfinansierad verksamhet samt styr och stöd. 

Kommunstyrelsens enheter: 

Prognosen visar ett resultat på 2 223 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring mot föregående 
prognos med 1 507 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Kommundirektörens buffert kommer ej nyttjas fullt ut. 

 Politikens budget för oförutsedda händelser kommer ej nyttjas fullt ut. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Ovan nämnda budgetar som ej kommer nyttjas i år. 

 Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, inom 
samsyn barn- och ungdom samt samordningsförbundet som inte kommer nyttjas fullt ut 
under året och ger överskott på 548 tkr. 

 Kvalitetsutvecklaren arbetar 50% inom KS enheter samt tillfälligt 50% inom fritid och kultur 
större delen av 2020. 

Styr o stöd 

Prognosen visar ett resultat på 681 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring mot föregående 
prognos med 168 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Lägre personalkostnad pga sjukfrånvaro. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Tillfälligt vakant verksamhetschef för styr o stöd helår. 

 Lägre personalkostnader än beräknat. 

Fritid och kultur 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 900 tkr jämfört med budget vilket inte är någon 
förändring från fg prognos. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef. 

 Högre överskott avseende personal på fritidsgården.  

 Sjukskrivningar som inte ersatts på fritidsgården.  

 Extra kostnader Navet i form av teknik för digitala möten och sändningar. 

 Högre kostnader för e-böcker och licenser. 

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -4 209 tkr jämfört med budget, vilket 
redovisas nedan. 

Skattefinansierad: 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -1 941 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -84 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt går med underskott -141 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla 
lönekostnader SB chef kom tidigare än beräknat) och MEX (sanering Knippla och BMSS 
boende). 

 Plan-, bygg- och miljöenheten går med underskott på -100 tkr vilket beror på kostnader 
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kopplade till rådande pandemi samt ny planarkitekt. Underskottet hade varit högre men vägs 
upp av vakant tjänst miljöstrateg samt nedskärning med en byggnadsinspektör. 

 Gatuenheten går med underskott -1 520 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av 
självrisker, kapitalkostnader och internräntor (-469 tkr belysning Rörö/Hyppeln) samt 
överskriden utbildningsbudget. Minskade intäkter vinterskötsel samt div reparationer (-
500tkr) och uppdatering av kostnadsanalys av Björnhuvudskajen. Införlivning av 
anläggningsenheten i Gata har också genererat underskott främst på grund av minskade 
intäkter som en konsekvens av covid-19 (-600 tkr). 

 Båttrafiken skatt går med underskott -87 tkr på grund av akuta åtgärder på Kalvsunds 
färjeläge och Öckerö färjeläge. 

 VA skatt går med underskott -100 tkr pga föreläggande från Länsstyrelsen om utsläpp av 
processvatten som genererat utredningskostnader. 

Avgiftsfinansierad: 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -2 268 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 222 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Lägre personalkostnader än beräknat inom Kretsloppsenheten. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2 708 tkr. 

VA-enheten 

Prognos för VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att 
verksamheten lämnar en prognos som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i 
samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I texten 
nedan redovisas verksamhetens över och underskott. 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på -1 222 tkr att jämföra med budgeterat underskott 
på -1 893 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med 138 tkr. 

Förändringen förklaras av: 

 Ökade kostnader för kemikalier. 

Det avvikande resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående: 

 Lägre personalkostnader. 

 Högre anslutningsavgifter. 

 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk nordöarna. 

 Osäkra fordringar 

 Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott. 

Kretsloppsenheten 

Prognos för Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att denna verksamhet lämnar en prognos 
som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren 
redovisas över- och underskott för verksamheten. 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten och ett resultat på -2 523 tkr jämfört med budget på uppdragsverksamheten 
vilket är en förbättring mot föregående prognos med ca 220 tkr. 

Förändringen mot föregående prognos förklaras av: 

 Lägre personalkostnader än beräknat. 

Totalt underskott för uppdragsverksamheten förklaras med nedanstående: 

 Kostnader Cowi för markundersökningar, provtagningar inför sanering Kärrsvik, ÅVC, Öckerö 
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2 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsen 

Total prognos för kommunstyrelsen visar en avvikelse på 23 566 tkr mot budget. Avvikelsen mot 
föregående prognos är 3 073 tkr. Förändringen beror på försenat arbete gällande saneringsplaner. 

Den stora avvikelsen mot budget gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och 
transformatorstation som hanteras i ett separat ärende till fullmäktige. Ytterligare några projekt flyttas 
till 2021 och kommer att begäras reserverad. 

Kommunstyrelsens enheter 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur, till en bil inom natur/anläggning/park samt del av fordon till gatuenheten. 
Resterande 1 079 tkr beräknas i dagsläget inte nyttjas. 

Styr och Stöd 

Nytt ärendehanteringssystem blev överklagat i upphandlingsförfarandet och hoppas bli klart i år. 
Införande och uppstart kommer att genomföras troligtvis i början av nästa år. Planerade IT-projekt 
gällande lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras innan decembers 
utgång. 

Fritid och kultur 

Inköp av återlämningsautomat samt dator och RFID-platta till Björkö bibliotek för att möjliggöra 
meröppet. 

Samhällsbyggnadsverksamheten: 

Lokalvård- och kostenheten 

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året med viss omprioritering. 

Gatuenheten 

Investeringsprognosen efter oktober månad visar på ett resultat på 261 tkr jämfört med budget. Det är 
en förändring mot föregående prognos med 261 tkr. 
 
Förändringen förklaras av: 

 Omfördelning av investeringsmedel till projekt som genererat i högre kostnader än beräknat 

 Utökade medfinansieringsbidrag från Trafikverket avseende investeringar 2020. 

 Vårt pågående arbetet med att identifiera äldre investeringar 

 Vårt pågående avrapporterings- och uppföljningsarbete internt 

 Vårt pågående avtals- och fakturauppföljningsarbete med våra entreprenörer/leverantörer 

Plan- bygg- och miljöenheten 

Följer budget. 

VA-enheten 

Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Samordnar projektering med utbyggnaden av 
reningsverket, projekt 6500. 

Projekt 6430 Renovering vattenledning och projekt 6446 Sanering/Åtgärdsplan ska helt eller delvis 
ombudgeteras till projekt 6443, Kvarnbergsvägen. 

Projekt 6442 Tärnvägen/Droppen slutförs under 2021. 

Projekt 6443 Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021. 

Projekt 6444 Allévägen/Nästås slutförs under 2021. 

Projekt 6450 Brunnslock: Följer Gatuenhetens beläggningsprogram. Är klart. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Oskar Nilsson 

Ärende: Uppföljning per oktober 2020 - kommuntotal 

Diarienummer: 0053/20   

 

Uppföljning per oktober 2020 - kommuntotal 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per oktober samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 21 542 tkr, här ingår reavinster med 3 421 tkr. 
Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 13 157 tkr. 
 
Nämndernas totala avvikelse är negativ med 8 744 tkr. De mest väsentliga avvikelserna mot 
budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19, minskade bidrag för 
etableringsverksamheten samt sanering av Kärrsviks återvinningscentral.  
 
Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 24 827 tkr jämfört med budget. Den mest 
väsentliga avvikelsen mot budget är Biobädd på pinans avloppsreningsverk. 
 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör,  2020-11-23 
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1 SAMMANFATTNING 

Resultat 

Kommunens utfall efter tio månaders verksamhet är positivt med 25 902 tkr (22 481 tkr exklusive 
reavinster). Budgeten för perioden uppgår till 12 404 tkr, avvikelse mot utfall innebär en positiv 
avvikelse med 13 499 tkr. 

Budgetavstämning - utfall oktober 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 83%. Nämnderna, inklusive kommuncentrala 
poster, har förbrukat 82% tom oktober. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 21 542 tkr, här ingår reavinster med 
3 421 tkr. Dessutom ingår ökade kostnader för Socialnämnden avseende covid-19 med ca 5 633 tkr 
som vi inte har fått ersättning för ännu.  Avseende kostnaderna för covid-19 är ansökan inskickad till 
socialstyrelsen men inga bidrag är uppbokade då formella beslut ej är fattade. I prognostiserat resultat 
ingår även kostnader för minskade bidrag avseende etableringsenheten med 5 800 tkr samt 
saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC med ca 2 700 tkr. 

Det budgeterade resultatet uppgår till 8 385 tkr, det innebär en positiv avvikelse med 13 157 tkr i 
jämförelse med årsbudget. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli positivt med 18 121 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive kommuncentrala poster) prognostiseras att bli negativ med -
8 744  tkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden visar underskott. Beräknat underskott inom KS ( -
404 tkr) avser främst kostnader för sanering av Kärrsvik. Socialnämndens underskott beror främst 
underskott inom etableringsenheten samt merkostnader avseende covid-19 där vi troligtvis kommer 
erhålla bidrag. 

Prognosen för slutavräkningar 2019 och 2020 avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka 
kommunens resultat negativt med -10 194 tkr. Skattenettot prognostiseras positivt med 12 161 tkr pga 
extra generella statsbidrag med 26 249 tkr. 

Finansnetto visar ett underskott med -211 tkr pga lägre utdelning från Kommuninvest. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

 Utvecklingen av pandemin covid-19, intäkter och kostnader i samband med detta 

 Nämndernas resultat 

 Avräkning skatt år 2019 och 2020, dessa är extra osäkra pga pågående pandemi 

 Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag. Stora pensionskostnader kan 
förväntas i samband nyrekryteringar av chefer med höga löner 

 Exploateringsprojekt 

  

2 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på -404 tkr. Det är en förbättring mot föregående 
prognos med 1 824 tkr. Förbättringen avser central buffert som ej kommer att förbrukas i år (totalt 
1 500 tkr) och lägre personalkostnader inom avgiftsfinansierad verksamhet samt styr och stöd. 

Kommunstyrelsens enheter/styr och stöd/fritid och kultur: 

Prognosen visar ett resultat på 3 804 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring mot föregående 
prognos med 1 675 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Kommundirektörens buffert kommer ej nyttjas fullt ut. 
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 Politikens budget för oförutsedda händelser kommer ej nyttjas fullt ut. 

 Lägre personalkostnad pga sjukfrånvaro. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Outnyttjade reserver hos kommundirektör samt kommunstyrelse 

 Medfinansiering till EU-projekt kommer inte nyttjas fullt ut under året och ger överskott på 
548 tkr. 

 Tillfälligt vakant tjänster kvalitetsutvecklare, verksamhetschefer styr och stöd samt fritid och 
kultur  

  

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -4 209 tkr jämfört med budget, inom 
skattefinanserierad verksamhet med -1 941 och inom avgiftsfinansierad verksamhet med -2 268 tkr 

Skattefinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -1 941 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -84 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt går med underskott -141 tkr 

 Plan-, bygg- och miljöenheten går med underskott på -100 tkr. 

 Gatuenheten går med underskott -1 520 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av 
självrisker, kapitalkostnader och internräntor (-469 tkr belysning Rörö/Hyppeln) samt 
överskriden utbildningsbudget. Minskade intäkter vinterskötsel samt div reparationer (-
500tkr) och uppdatering av kostnadsanalys av Björnhuvudskajen. Införlivning av 
anläggningsenheten i Gata har också genererat underskott främst på grund av minskade 
intäkter som en konsekvens av covid-19 (-600 tkr) 

 VA skatt går med underskott -100 tkr pga föreläggande från Länsstyrelsen 

Avgiftsfinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att denna verksamhet lämnar en prognos 
som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I texterna nedan redovisas över- 
och underskott för verksamheten. 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -2 268 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 222 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Lägre personalkostnader än beräknat inom Kretsloppsenheten. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2 708 tkr. 

VA-enheten 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på -1 222 tkr att jämföra med budgeterat underskott 
på -1 893 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med 138 tkr. Underskottet bokas vid 
bokslut mot tidigare års överskott vilket medför att årsresultatet blir noll. 

Förändringen förklaras av: 

 Ökade kostnader för kemikalier. 

Det avvikande resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående: 

 Lägre personalkostnader. 

 Högre anslutningsavgifter. 
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 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk nordöarna. 

Kretsloppsenheten 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten och ett resultat på -2 523 tkr jämfört med budget på uppdragsverksamheten 
vilket är en förbättring mot föregående prognos med ca 220 tkr. 

Förändringen mot föregående prognos förklaras av: 

 Lägre personalkostnader än beräknat. 

Totalt underskott för uppdragsverksamheten förklaras med nedanstående: 

 Total kostnad för sanering av Kärrsvik är 2 708 tkr. Dessa kostnader belastar kommunens 
resultat och justeras mot det egna kapitalet. 

Båttrafiken 

Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 254 tkr jämfört med budget, vilket motsvarar 
föregående prognos. 

 Kommuncentrala poster 

Prognosen efter oktober månad visar ett positivt avvikelse 9 889 tkr jämfört med budgeterat. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Reavinster 3,4 mkr 

 Strategisk reserv 1,2 mkr 

 Lägre pensionskostnad 5,2 mkr 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat om 1 966 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 745 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden för korttidsfrånvaron t. o. m. 
juli. 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Förskolan 1 315 tkr 
Fler barn i våra kommunala förskolor än budgeterat. Högre statsbidrag än budgeterat. 

 Grundskolan -4 434 tkr 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

 Gymnasiesärskola 1 249 tkr 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19 

 Gemensamt BOU 4 731 tkr 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

  

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Minska med två avdelningar på förskolan. 

 Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö 
skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

 Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 
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Socialnämnden 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -10 470 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -4 889 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Uteblivna intäkter från migrationsverket på grund av en dom från förvaltningsrätten där 
domen säger att Öckerö kommun inte får ersättning för faktiskt kostnad vid en LVU-liknande 
placering. Detta medför att intäkter som har bokats upp som en fordran sedan 2018 och 2019 
inte kommer att komma. Dessutom har intäkter även bokats upp under 2020 och dessa 
fordringar har nu tagits bort. Totalt rör det sig om uteblivna intäkter för 4 605 tkr varav 
470 tkr hör till 2018, 3 222 tkr hör till 2019 och 913 tkr till 2020. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna har minskat så att de ligger i nivå med 
budgeten dock har inte personaltimmarna minskat i samma utsträckning och då orsakar det 
ett underskott mot budget. 

 Övertid och vikariekostnad inom både särskilt boende inom äldreomsorgen samt inom 
funktionsstöd är en kostnadspost som orsakar underskott mot budget. Främsta anledningen 
till övertid och vikariekostnaderna är på grund av de hårda restriktionerna kring covid-19 
pandemin där personalen måste vara hemma vid  förkylningssymptom. 

 Under året har det varit en del tomma platser på särskilt boende vilket har medfört att intäkter 
för brukarnas avgift uteblir och orsakar en avvikelse mot budget. Bland annat har en avdelning 
med 8 platser på Solhöjden södra inte öppnat. 

 Under sommarsemestrarna har bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitats för att klara av 
bemanningen och orsakar ett underskott mot budget. 

 Den stora orsaken till underskottet på etableringsenheten är uteblivna intäkter från 
migrationsverket. Förvaltningsrätten har dömt till migrationsverkets fördel där de inte 
ersätter för den faktiska kostnaden vid LVU-liknande placeringar. Även kostnaderna för 
placeringar av ensamkommande barn visar på ett underskott mot budget då kostnaderna per 
plats har ökat under året. Minskade schablonintäkter orsakar ett underskott då mottagningen 
av nyanlända har skjutits upp på grund av restriktioner kring Covid-19 vilket gör att 
schablonintäkterna senareläggs. Detta medför även minskade hyresintäkter då lägenheterna 
står tomma. Totalt underskott avseende etablering är - 5 800 tkr.  

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att minska underskottet: 

 Ett fortsatt lågt antal hemtjänsttimmar under hösten. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av att restriktionerna för 
inflytt till Särskilt boende har skärpts. Denna avdelning är även en beredskapsavdelning för 
Covid-19. Detta kan dock komma att ändras om förutsättningarna blir annorlunda. 

 att de utökade kostnaderna i samband med covid-19 pandemin täcks utav statsbidrag. 

 Med anledning av domarna från förvaltningsrätten har några ärenden tidigare under året 
blivit avslutade och i de andra ärendena har placeringskostnaderna setts över och 
omplaceringar är på gång så att underskottet mot intäkterna minskas. 

Covid 19 

 I prognosen ingår merkostnader som Socialförvaltningen har haft i samband med pandemin 
Covid-19. För perioden april till juli uppgår dessa kostnader till 4 600 tkr och 1 033 tkr för 
augusti till oktober. Totalt 5 633 tkr. Kommunen har skickat in en ansökan för 
merkostnaderna för perioden april till juli och kommer att skicka in en till ansökan för 
perioden augusti till november. Dessa intäkter är inte medräknade i prognosen och orsakar 
därmed ett underskott. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan i avvaktan på beslut om 
tilldelat statsbidrag. 

 Denna prognos är beräknad utifrån hur det har sett ut fram tills nu. Inga stora 
kostnadsökningar är medräknade under hösten då förhoppningen är att läget förblir så som 
det är just nu. 
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8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223 37 130  2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 395 500 1000 2021 

Summa tkr 7056 970 2310 2600  
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Öckerö 2020-11-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2021 

Diarienummer: 0275/19   

 

Reservation av ej påbörjade investeringar 

2020 till 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2021 av redovisade 
investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2020. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av projekt om 
totalt 4 800 tkr. 
 
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 1 900 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 180 tkr. 
 
Bilagor 
Sammanställning reservation 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-11-19 
 
 
 
 
 



budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till reserveringen

Kommunstyrelsen

6241 Transformatorstation 2019 1 500 600

Byte av transformatorstation hör ihop med projekt ny kretsloppspark. 

Då projektet dröjer omprioriteras del av investeringsbudgeten till gata 

för inköp av nytt fordon.

6430 Renov vattenledning 2019 700 700

Ombudgeteras till inv projekt 6443 Kvarnbergsvägen där projektering 

påbörjats och projektet slutförs under 2021.

6458 Björkö 1:305, 1:294, VD 3 500 3 500 Avvaktar information från exploatör.

Socialnämnden

3545 Reservaggregat Bergmans 1 200 1 200 Fakturan kommer efter årsskiftet.

3135 Renovering/omb badr FS 700 700 Renoveringen kan inte påbörjas förrän nya gruppbostaden är klar

Barn- och utbildningsnämnden

2057 Matsalsmöbler Hälsö 80 80

2058 Möbler Hälsö personalrum 100 100

Summa 7 780 6 880

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av ej påbörjade investeringar

Ombudgeteras till tak förskola Hälsö, elinstallation och solskydd till 

Hedens skola pga anvisning från arbetsmiljöverket. 
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Öckerö 2020-11-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2022 

Diarienummer: 0187/20   

 

Budgetanvisning 2022 
 

 
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budgetanvisning för 2022.  
 
Ärende  
Ekonomienheten har tagit fram förslag till budgetanvisning för budget år 2022 med  
utgångspunkt i fullmäktiges styrdokument ”Årsplan för ledning och styrning år  
2021”.  
 
Budgetanvisningen beskriver i stora drag budgetprocessens struktur och innehåll  
under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om planeringsförutsättningar och 
nämndernas roll blir att, utifrån planeringsförutsättningarna, ta fram förslag på 
förändringar i budget- och uppdragshandling. Förslaget kan innebära 
omprioriteringar för att nå en ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt 
utrymme för valda prioriteringar. 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-11-19 



   

Budgetanvisning - år 2022       KS 2 dec 2020  

Målgrupp: budgetberedning/nämnd/förvaltningschef/ekonom       2020-11-16

      

 

Tidplan/aktivitet 
24-25 februari/strategimöte 

Årsbokslut, omvärld/invärld och framtid. Konferens 2 dagar. 
 

23 mars 

Kommunstyrelsen beslutar om planeringsförutsättningar för år 2022 samt planår 2023-

2026. 

 

1 april  Information om planeringsförutsättningar 
Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer, controller och kvalitets- och verksam-

hetsutvecklare om planeringsförutsättningarnas innehåll och intentioner.  

 

 

april-juni   Förvaltningarna tar fram förslag 

Förvaltningar och ledningsgrupp tar, utifrån planeringsförutsättningar, fram förslag på för-

ändringar i budget och uppdrag. Förslaget kan innebära omprioriteringar för att nå en 

ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för valda prioriteringar. Skall 

samverkas och nämndbehandlas.  

 

 

24 maj  Dialog – tjänstepersoner och politik 

Presentation av eventuella förändringar utifrån strategidagarna. Information om nämn-

dernas förslag till budget och uppdrag. Politiken får möjlighet att ställa frågor till tjänste-

män.   

 

11 juni  Nämndbehandlade budget- och uppdragshandlingar

  till ekonomienheten 

 

22 juni/KS   Budgetdialog  

31 aug/KS  Kommunstyrelsen - beslut 

9 september/KF Fullmäktige fastställer budget- och uppdragshandlingar 

 

23 september Information om fullmäktiges budgetbeslut 
Presidiet informerar förvaltningschefer, ekonomer, controller och kvalitetsutvecklaren om 

budgetens innehåll och intentioner. 

 

Höstprocess 
Budgetärendet i fullmäktiges novembermöte berör endast justeringar på posterna: av-

skrivningskostnad, finansnetto och skattenetto.  

 

19 oktober/KS  Budgetberedning - höstuppföljning budget/info 

9 november/KS Kommunstyrelsen - beslut 

18 november/KF Fullmäktige fastställer slutlig budget  
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Öckerö 2020-11-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Beslut om deltagande i Hållbarhetsklivet” för besöksnäringen   
Diarienummer: KS 0176/20 

 

Deltagande i Hållbarhetsklivet för Öckerö 
kommun 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  
 
 
Ärende 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 
samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar 
för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt 
bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är 
uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga 
förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs 
styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  
 
Beredning 
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i 
regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

 

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi 
och till Agenda 2030 



 
 

 

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 
möjlighet att ta del av andras initiativ 

kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till 
några ekonomiska åtaganden 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan eller beröringspunkt utifrån jämställdhetsperspektiv eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Detta ärende berör inte någon påverkan utifrån barnrättsperspektiv. 
 
 
Expediering av beslut 
Turistrådet Västsverige, besök- och näringslivsenheten Öckerö kommun 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna D Brocker 
Kommundirektör 
 
…………………………………………. 
 



    
 

 

Hållbarhetsklivet 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 
inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når 
framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig 
själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för 
att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 
på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi 
sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.  

De fyra principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen 
kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och 
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal 
hallbaretsklivet.se för att inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 

aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en 

påverkan på naturen på resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir 

avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion 

och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och 

marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 

rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination. 

 



    
 

 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

 marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 

 att få besökare att stanna längre 

 att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 

 att underlätta för besökare att agera hållbart 

 

2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är 

nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 

restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och 

besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

 att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 

 insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar 

lokalt  

 målgrupper som bidrar positivt till platsen 

 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
 

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 

emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög 

beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad 

boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 

kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 

konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 

lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder kan vara att prioritera; 

 stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade 

tidpunkter och på önskade platser, t.ex. evenemang 

 förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad logistik 

 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på 

behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för 

framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är 

besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också 

viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är 

dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 

utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 



    
 

 

heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland 

har svårt att attrahera och behålla personal.  

Exempel på åtgärd kan var att prioritera att skapa och testa modeller för samverkan för att 

skapa fler heltidstjänster. 

Turistrådet Västsverige, september 2020 

 

Förslag till beslut 

 

Xs kommun beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring.  

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 

 kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 
hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

 kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som 
är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030 

 kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet 
att ta del av andras initiativ 

 kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till 
några ekonomiska åtaganden  
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Öckerö, 2020-11-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Linn Wass  

Ärende: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i  
Västra Götaland  

Diarienummer: 0179/20 

 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 
 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland  
2020–2025. 
 
2. Kommundirektör får i uppdrag att handlingsplanen implementeras lokalt.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Suicid är den yttersta konsekvensen av samhällets oförmåga att hantera psykisk 
ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar 
vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning. Att främja psykisk hälsa samt 
förebygga psykisk ohälsa och suicid är en fråga för hela samhället att arbeta med. 
 
Inom ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 har en 
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention tagits fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och 
suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas. Det länsgemensamma delmålet för denna handlingsplan är att minska 
antalet suicid med 40 % till 2025, i strävan mot nollvision om suicid i Västra 
Götaland.  
  
För att nå målet om att minska antalet suicid krävs ett långsiktigt arbete som 
integreras i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla 
verksamheter. Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta bidra, i det 
suicidpreventiva arbetet. Handlingsplanen utgör en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.  



 
 

 

Följande områden har identifierats som grund för handlingsplanens aktiviteter; 
- Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer  
- Höjd kunskapsnivå  
- Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  
- Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  
- Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  
- Lära av händelseanalyser vid suicid 
 
Ekonomi 
Föreslagen handlingsplan bedöms inte medföra några större ekonomiska 
konsekvenser för Öckerö kommun. Det innebär dock att arbetstid avsätts i flera av 
kommunens verksamheter i framtagande och genomförande av lokal handlingsplan. 
 
Bedömning 
Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom Handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland 2020-2025. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Pojkar och män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Två tredjedelar av de 
som avled i suicid år 2019 var män (873 män och 396 kvinnor). Av de som vårdas på 
sjukhus för självmordsförsök är majoriteten flickor och kvinnor, där de i åldern 10-
29 år är överrepresenterade. Suicidförsök är vanligare bland unga HBTQ-personer 
jämfört med de som identifierar sig som heterosexuell eller cisperson i samma 
åldersgrupp. Mycket tyder på att snäva normer för maskulinitet är en bidragande 
orsak till att fler män än kvinnor tar sina liv. Män söker hjälp i mindre utsträckning 
och senare, och uppvisar också andra tecken på depression än kvinnor. Genom att 
förändra snäva normer för maskulinitet kan verksamheter inom kommunen bidra 
till ökad psykisk hälsa, färre självmord och ökad jämställdhet. Vidare behövs en 
medvetenhet om skillnader mellan pojkar och män och flickor och kvinnor, och 
arbetssätt anpassade därefter i suicidpreventiva åtgärder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rätt till liv och 
utveckling (artikel 6). Ingen minderårig ska behöva hamna i en sådan situation så 
att den enda utvägen upplevs vara att inte längre vilja leva. Ur ett 
barnrättsperspektiv är det av vikt att personer som möter barn och unga i sitt arbete 
har kunskap om tecken på och risker för vad som kan vara tecken på förestående 
suicidhandlingar. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen  
 
Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund – gr@goteborgsregionen.se 
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 



 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Protokollsutdrag § 201 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 2 Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025  
Bilaga 3 Socialnämndens protokollsutdrag, § 61-20 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Anna Dannjé Brocker 
Kommundirektör 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-10-16 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 201. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025  

Diarienummer: 2019-00429 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna 

att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom ett förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020–2025 och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram. Styrgruppen för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling. 

Det politiska samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 framtaget förslag till 

handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom 

från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. 

Styrgruppen för psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-

05 bakom handlingsplanen. Därefter har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, 

samt SRO ställt sig bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från Västkoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Marith Hesse             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Cecilia Axelsson, planeringsledare  

Datum: 2020-09.14, diarienummer: 2019-00429 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020–
2025 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 

2020–2025. 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020 – 2025. VästKoms styrelse rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 

handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 

suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 

kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 

aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann 

Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och 

Thomas Jungbeck direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom. En 

partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från 

VästKom och VGR utsågs att leda arbetet. Det politiska samrådsorganet, SRO 

skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till 

huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i 

VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för psykisk hälsa omhändertog 

synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 

bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från VästKoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

 

Helena Söderbäck               Lena Holmlund 

Förbundsdirektör               Avdelningschef 

 



 
 
 
  
2020-08-11 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 

Förslag till ställningstagande 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 
2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna 
att ta beslut om handlingsplanen.  

 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, 
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck 
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom 
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar 
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre 
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 
bakom handlingsplanen.  

 

Göteborg 2020-08-11 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
Verkställande Direktör, VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom 

 
 

Bilagor:  

Handlingsplan för suicidprevention 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden 2020-11-19     3 

SN §  61 Dnr: SN 0010/20 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-
2025 

Inom ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 har en 
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention tagits fram. Syftet med handlings-
planen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i 
Västra Götaland. Det länsgemensamma delmålet för denna handlingsplan är att minska 
antalet suicid med 40 % till 2025, i strävan mot nollvision om suicid i Västra Götaland.  

För att nå målet om att minska antalet suicid krävs ett långsiktigt arbete som integreras 
i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter. Många 
samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta bidra, i det suicidpreventiva arbetet. 
Handlingsplanen utgör en gemensam grund för Västra Götalandsregionens och kom-
munernas suicidpreventiva arbete och framtagande av delregionala/lokala handlings-
planer.  

Följande områden har identifierats som grund för handlingsplanens aktiviteter; 
- Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer
- Höjd kunskapsnivå
- Prioritera suicidprevention på ledningsnivå
- Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
- Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap
- Lära av händelseanalyser vid suicid

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-11-09 
Bilaga 2: Protokollsutdrag § 201 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 3: Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2020–2025.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Öckerö 2020-11-16 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Fridén 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KS 0138/20   

Revidering av kommunstyrelsens reglemente i 
samband med organisatorisk flytt av Fritid och 
kultur 

Förslag till beslut 
1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag.
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft den 1 januari

2021.

Ärendet (sammanfattning) 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att 
genomföra en organisatorisk flytt av verksamheten Fritid- och kultur från 
kommunstyrelsens förvaltning till förvaltningarna socialnämnden och barn- och 
utbildning krävs som ett led i detta en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Beredning 
I kommunstyrelsens reglemente finns ett antal ansvarsområden som idag fördelas 
till Fritid- och kulturverksamheten att hantera. Vid en organisatorisk flytt av 
verksamheten från kommunstyrelsen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden behöver således reglementet revideras och ansvarsområden tas 
bort.  

I enlighet med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter tas bort 
från kommunstyrelsens reglemente. 

§2 p. 26:
- ”Inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser,

mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och
ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter
som ingår i området som berör fritid och kultur.”



Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning 
Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom fritid- 
och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  

Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommundirektör 

Bilagor 
-

Underskrift av berörd chef 
Underskrift 

Namnförtydligande 

Titel 

Datum  
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Öckerö 2020-11-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén 
Ärende: 2020 års utdelning av priset ”Rör inte min kompis” 
Diarienummer: KS 0185/20 

 

2020 års utdelning av priset ”Rör inte min 
kompis” 
 

Förslag till beslut 
Priset Rör inte min kompis tilldelas  med motiveringen:  har 
sedan flera år engagerat sig i de ensamkommande flyktingungdomarnas situation i 
kommunen.  har gjort arbetet osjälviskt och med stort engagemang. Hennes 
arbete har betytt mycket för ungdomarna.  har även drivit opinion i olika 
sammanhang för flyktingungdomarnas situation.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Årligen delas priset Rör inte min kompis ut. Priset ska bidra till att: 
- skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell 
bakgrund 
- motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism 
- motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar 
- motverka kränkande särbehandling och mobbing 
- motverka utanförskap 
Priset utdelas till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö 
kommun i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor.  
 
Nomineringar görs av allmänheten. Information om priserna och nomineringstid 
går ut i lokalpress, webb och sociala medier. Efter nomineringstidens utgång görs en 
bedömning av föreningssamordnare, enhetschef Ungdom och verksamhetschef 
fritid och kultur som tar fram förslag på mottagare av priset.   
 
 
Beredning 
Ärendet bereds av Kommunstyrelsens presidium, som är jury då det gäller att utse 
vinnare av priset ”Rör inte min kompis”.  
 
Ärendet har informerats om på FSG.  
 



 
 

 

Ekonomi 
Prissumman är budgeterad och har ingen annan ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet vid bedömning av nomineringarna.  
 
Barnrättsperspektiv 
Pristagaren har i sitt arbete som hon nominerats för, haft stor betydelse för barn och 
ungdomar. Däremot har inte barn och unga särskilt tillfrågats om nominering eller 
utmärkelse.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
 
Bedömning 
Föreningssamordnare, enhetschef Ungdom och verksamhetschef fritid och kultur 
har utifrån prisernas respektive bedömningsgrund tagit fram förslag på mottagare 
av priset.  
 
Expediering av beslut 
Föreningssamordnare 
Enhetschef Ungdom 
Verksamhetschef fritid och kultur 
Ekonomienheten (för verkställande) 
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
tf kommundirektör 
Datum 
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Öckerö 2020-11-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén 

Ärende: Vinnare av priserna Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet 
inom kultur- och fritidsområdet samt Rör inte min kompis 

Diarienummer: KS 0184/20 

 

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet under 2020 
 

Förslag till beslut 
Priset Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 
tilldelas  med motiveringen:  har varit med i Öckerö IF i 
över 20 år. Hon har ständigt arbetat med att förbättra jämställdheten i 
klubben, där damlaget nu fått eget omklädningsrum. Hon är tränare, spelare och 
engagerad i olika evenemang. En eldsjäl som lägger stor del av sin tid på föreningen, 
ungdomarna och fotbollen och bidrar till att driva verksamheten framåt.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet delas ut 
årligen och tilldelas enskild person. Prissumman är 5000 kronor.  
 
Nomineringar görs av allmänheten. Information om pris och nomineringstid går ut i 
lokalpress, webb och sociala medier. Efter nomineringstidens utgång görs en 
bedömning av föreningssamordnare, enhetschef Ungdom och verksamhetschef 
fritid och som tar fram förslag på mottagare.  
 
Beredning 
Ärendet bereds av Kommunstyrelsens presidium, som är jury då det gäller att utse 
vinnare av Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur och fritidsområdet.  
 
Ärendet har informerats om på FSG.  
 
Ekonomi 
Prissumman är budgeterad och har ingen annan ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet vid bedömning av nomineringarna.  
 



 
 

 

Barnrättsperspektiv 
Pristagaren har i sitt arbete som hon nominerats för, haft stor betydelse för barn och 
ungdomar. Däremot har inte barn och unga särskilt tillfrågats om nominering eller 
utmärkelse.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Föreningssamordnare, enhetschef Ungdom och verksamhetschef fritid och kultur 
har utifrån prisernas respektive bedömningsgrund tagit fram förslag på mottagare 
av utmärkelsen.  
 
Expediering av beslut 
Föreningssamordnare 
Enhetschef Ungdom 
Verksamhetschef fritid och kultur 
Ekonomienheten (för verkställande) 
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
tf kommundirektör 
Datum 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 45 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.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bifall på 
motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Boel Lannes (MP) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

• Motion om att motioner och svar publiceras på Öckerö kommuns 
hemsida anses besvarad. 

• Motion om att medborgarförslag och svar publiceras på Öckerö 
kommuns hemsida anses besvarad. 

 

 

Reservation 

Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig 
mot beslutet.  
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Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Sara Nyrén  

Ärende: Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida   

Diarienummer:  72/16 

 
 

Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida  
 

Förslag till beslut 
 

• Motion om att motioner och svar publiceras på Öckerö kommuns hemsida anses 
besvarad. 

• Motion om att medborgarförslag och svar publiceras på Öckerö kommuns hemsida 
anses besvarad. 

 
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.  

 
Bedömning 
Öckerö kommuns webbplats, hemsida i motionen, är navet i kommunens kommunikation. 
Det är viktigt att vår webbplats är tillgänglig och användbar av alla våra invånare.  
 
Publicering av motioner och medborgarförslag  
För att bedöma motionen har vi gått igenom hur motioner och medborgarförslag idag 
publiceras på Öckerö kommuns webbplats. Motioner och beslutsunderlag publiceras idag i 
kallelser på Öckerö kommuns webbplats. Beslutet publiceras i protokollet. På samma sätt 
publiceras även medborgarförslag i kallelser och protokoll på Öckerö kommuns webbplats. 
 
Webbplatsens prestanda och tillgänglighet 
En separat publicering av motioner och medborgarförslag innebär att vi lägger upp dubbla 
upplagor av information som idag finns i kallelser och protokoll. Detta påverkar 
webbplatsens prestanda negativt.  
 
Det är viktigt att optimera prestandan så långt det är möjligt från kommunens sida. Det är 
användarnas utrustning och uppkoppling som tillsammans med vilken prestanda vår 
webbplats har som påverkar hur tillgänglig webbplatsen är.  



 
 

 

För att vår webbplats ska vara tillgänglig ska den kräva så lite som möjligt av användarens 
utrustning och uppkoppling. Genom att minska datamängden som behöver föras över 
optimeras prestandan. Det innebär att om det blir mer information som tar tid att ladda 
upp, blir webbplatsen mindre tillgänglig.  

Om en webbplats tar längre tid på sig att ladda förlorar vi besökare. Dels besökare som 
anser att det tar för lång tid att ladda fram en sida, dels besökare med vissa 
funktionsnedsättningar som koncentrationsstörningar.  

52 procent av våra besökare besöker ockero.se via sin mobil (enligt Google analytics). De 
som använder sig av mobilen för att söka information är extra beroende av att webbplatsen 
är optimerad då det ofta är en begränsad bandbredd via mobila enheter. Beroende på 
mobilabonnemang finns det ofta en begränsad mängd data att surfa på. 

Sökmotorer, som Google, lyfter upp webbplatser som har en god användarupplevelse där 
ökad prestanda är en viktig del. Därför leder ökad prestanda även till bättre sökoptimering. 
Det innebär att vår webbplats hamnar högre upp vid sökresultat och ger oss en bättre 
möjlighet att nå ut med vår information. Detta är grundläggande tillgänglighet, sökbarhet 
och kommunikativ effekt. 

Omvärldsanalys 
Vid en omvärldsanalys är det enbart ett fåtal kommuner (endast Härryda inom GR) som 
lyfter motioner och medborgarförslag i en separat publicering. Kungälv som nämns i 
motionen har idag valt att ta bort information om motioner på deras webbplats.  
 
Publicering av medborgarförslag   
Med bakgrund av detta är ett alternativ att publicera nyheter om antagna medborgarförslag. 
Det ger en möjlighet att belysa att det går att lämna in medborgarförslag och visa på att 
invånarna är delaktiga i vad som sker i kommunen. Det innebär att det inte behöver läggas 
upp dubbla upplagor av information på webbplatsen.  
 
Slutsats 
Kommunen publicerar redan idag motioner och medborgarförslag på kommunens hemsida. 
En dubbel publicering anses inte vara motiverad då det påverkar kommunens främsta 
kommunikationskanal negativt. Motionen anses besvarad.  
 
Ekonomi 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Anders Lundgren 
Digitaliserings- och kommunikationschef  
 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2020-02-27 15 

   
   
KF § 10 Dnr KS 72/16  
   
Svar på 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.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Boel Lanne (MP) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen att det finns mycket enkla tekniska lösningar för hur motioner och 
medborgarförslag kan göras tillgängliga för kommunens invånare.  
Ronald Caous (S) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens samman-
träde.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid om-
röstningen: 

Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde. 

Nej-röst för att återremittera förslaget till kommunstyrelsen. 
 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 17 nej-röster och 1 som avstod från att rösta finner ordfö-
rande att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-02-27 16 
   
   
KF § 10, fortsättning Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
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Öckerö 2020-10-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 
Ärende: Svar på medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar 
Diarienummer: dnr BOU 60/20   

 

Svar på medborgarförslag om förarintyg för 
fritidsbåtar  
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
  
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag 
om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp till 18 år 
ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget anges vara att 
Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar är ute på havet utan 
kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren anger tre möjligheter att 
kunna genomföra en sådan utbildning. 
 
1. Som tidigare genom skolan. 
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot 
avgift. 
3, Annan privat regi mot avgift. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i samverkan med kommunens högstadierektorer 
 
Ekonomi 
Förslag till beslut bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Öckerö 
kommun. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslag till beslut bedöms inte ha någon inverkan på vare sig jämställdhet eller 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Förslag till beslut bedöms inte påverka barns rättigheter i Öckerö kommun. 



 
 

 

 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är 
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för att på 
så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för denna utbildning. 
Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller på att fasas ut 
med anledning av nya timplaner i grundskolan och är helt borta i och med läsåret 
2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får sina ekonomiska medel för att 
bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom GR och dessa kan bara 
användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Återstår då att utbildning för att 
erhålla Förarbevis anordnas i privat regi eller av andra aktörer som bedriver denna 
typ av utbildning. Skolan är dock gärna behjälplig genom att upplåta sina lokaler 
efter skoltid och hjälpa till med marknadsföring då behoven är angelägna.  
 
 
Expediering av beslut 
Förslagsställare 
 
Bilagor 
Medborgarförslag 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 2 

   
   
BUN § 36 Dnr BOU 60/20  
 
Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar  
 
Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarför-
slag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp 
till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget 
anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar 
är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren 
anger tre möjligheter att kunna genomföra en sådan utbildning. 
 
1. Som tidigare genom skolan. 

2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot 
avgift. 

3, Annan privat regi mot avgift. 

Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är 
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för att 
på så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för denna 
utbildning. Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller 
på att fasas ut med anledning av nya timplaner i grundskolan och är helt borta i 
och med läsåret 2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får sina ekono-
miska medel för att bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom 
GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Åter-
står då att utbildning för att erhålla Förarbevis anordnas i privat regi eller av 
andra aktörer som bedriver denna typ av utbildning. Skolan är dock gärna be-
hjälplig genom att upplåta sina lokaler efter skoltid och hjälpa till med mark-
nadsföring då behoven är angelägna.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2020-10-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Ivarsson  

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, period 
2020-04-01 - 2020-09-30 

Diarienummer: 0062/20   

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
period 2020-04-01 - 2020-09-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering för kvartal två och tre (period 2020-04-01 - 2020-09-30) visar att Socialnämnden har 
totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut 
om insats har godkänts. Sex ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), och fyra ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärendet  
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 för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden har totalt tio ärenden 
att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
 
Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-10-22 3 

   
   
SN §  55 Dnr: SOC 0062/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra 
och tredje kvartalet, period 2020-04-01 - 2020-09-30 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner 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 möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-09-30 visar att Socialnämnden, under andra och 
tredje kvartalets rapporteringstillfällen, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har 
kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden har totalt 
tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter 
beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra ärenden som rapporterats är bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering för kvartal två och tre, period 2020-04-01 - 2020-09-30, visar att Social-
nämnden har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast 
tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Sex ärenden gäller beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och fyra ärende gäller be-
slut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Öckerö 2020-11-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Redovisning av lokalt partistöd avseende år 2019 
Diarienummer: KS 134/20 

 

Redovisning av lokalt partistöd avseende år 
2019 
 

Förslag till beslut 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.  
 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i kommunallagen. Redovisning har inkommit från 
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskriminering. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet påverkar inte barns rättigheter. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Moderaternas redovisning av partistöd 2019 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Liberalernas redovisning av partistöd 2019 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2019 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019 



 
 

 

Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019 
 
 
Expediering av beslut 
Partier representerade i komunfullmäktige 
Ekonomienheten 
 
 
 
 
Underskrift 
 
Tannaz Ghaderi 
 
Juridik- och kanslichef 
 
Datum  
 
 
Anna Dannjé Brocker 
 
Tf kommundirektör 
 
Datum  
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Öckerö 2020-11-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2020 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2020 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
  
Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa motioner och medborgarförslag som är anmälda men ännu ej slutligt 
besvarade i kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskriminering. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet påverkar inte barns rättigheter. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 



 
 

 

Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019. 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
Datum 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
Tf kommundirektör 
Datum  
 
 



Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 
november 2020 
 

Motion rörande publicering av motioner och medborgarförslag på kommunens hemsida, MP 2016-04-21 
Motion angående friskvård för seniorer, S 2019-04-25 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, S 2019-09-05 
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 2019-09-05 
Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö kommun, MP 2019-10-24 
Motion om åtgärder mot matsvinn, V 2019-11-21 
Motion om att införa mål för ekologisk mat, MP 2019-12-12 
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s k gåfartsområde, S 2019-12-12 
Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck på Burö, MP 2019-12-12 
Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll, S 2019-12-12 
Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom 
Öckerö kommun, S/MP 

2019-12-12 

Motion angående cykelparkering på Björkö, V 2019-12-12 
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 2019-12-12 
Motion om gångöverfart till Burö, S 2020-02-27 
Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi 2020-05-07 
Medborgarförslag om besparingar rörande T/S Gunilla 2020-06-11 
Medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar 2020-06-11 
Medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti 2020-09-10 
Motion rörande seniorkort inom kollektivtrafiken, V Inkom 2020-

10-06 
Medborgarförslag om att införa funktionen syn- och hörselinstruktör i Öckerö kommun Inkom 2020-

10-08 
Motion rörande mer tydlig styrning vid försäljning av mark/fastigheter i kommunens ägo, SD Inkom 2020-

10-12 
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Öckerö 2020-11-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Taxa för tomträtter 
Diarienummer: 0185/20   

 

Taxa för tomträtter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger tillägg till taxan för nyttjanderätter, fastställd av KF 
2017-06-15 §30. Tillägget innebär att upplåtelseformen tomträtt införs i taxan, som 
ska följa arrendeavgiften. Tillägget ska gälla från 2021-01-01. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Upplåtelseformen tomträtt är i dagsläget inte representerad i taxan. Förslaget 
innebär att det blir möjligt med upplåtelser i form av tomträtt. 
 
Beredning 
Arrende tillämpas när del av mark upplåts till privatperson eller näringsidkare 
under en begränsad tidsperiod. Tomträtt tillämpas när hel fastighet upplåts på 
motsvarande sätt. För rättighetsinnehavaren innebär det bl.a. skillnader i möjlighet 
till banklån. 
 
Ekonomi 
Ingen skillnad för kommunen. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
En nödvändig utökning av verktygslådan för att lösa kommunala markintressen. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 



 
 

 

Bilagor 
- 
 
Underskrift, datum 
 
 
 
 
 
…………………………                                                           ………………………… 
Johannes Wallgren                                                         Anna D Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                                   T.f. kommundirektör     
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl.  
Diarienummer: 0187/20   

 

Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 
2:200 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktige att godkänna 
exploateringsavtalet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtaganden/fördelning 
av kostnader, tidplan m.m. samt är en förutsättning för detaljplanens antagande. 
 
Beredning 
Kommunens berörda avdelningar och exploatören har haft möjlighet att framföra 
synpunkter och önskemål. Avtalet är utformat för att passa förutsättningarna för 
genomförandet av aktuell detaljplan. 
 
Ekonomi 
- 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
 
Bedömning 
Avtalet följer gällande riktlinjer. 
 
 
Expediering av beslut 



 
 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal 
 
 
Underskrift, datum 
 
 
 
 
 
…………………………                                                           ………………………… 
Johannes Wallgren                                                         Anna D Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                                   T.f. kommundirektör 
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Mellan Öckerö kommun (org. nr 212000-1280) genom kommunstyrelsen, 475 80 
Öckerö, nedan kallad kommunen och Bo Aktivt i Sverige AB (559006-2138), Box 3127 
20, 400 10 Göteborg, nedan kallat exploatören har upprättats följande 
 
 

EXPLOATERINGSAVTAL 
 
 
Avseende genomförande av detaljplan för bostäder vid Hjälvik. 
 
  
1 ORIENTERING, SYFTE 
Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för bostäder vid Hjälvik, 
antagandehandling med föreslagen plankarta enligt bilaga A. Planförslaget syftar till att 
pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse. 
 
 Avtalet avser att reglera exploatörens och kommunens enskilda och gemensamma 
ansvar inom området avseende allmän plats, VA anläggning, övriga anläggningar inom 
kvartersmark samt väg och parkeringsfrågan m.m. Avtalsområdet redovisas nedan: 
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2 GILTIGHET 
Detta exploateringsavtal är giltigt endast under förutsättningar som följer: 
 

• dels att exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
genom beslut som vinner laga kraft. 

• dels att detaljplan huvudsakligen i enlighet med bilaga A antas av 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun genom beslut som vinner laga kraft. 

 
 
3 LANTMÄTERIÅTGÄRDER 

  
Exploatören ansöker om erforderlig fastighetsbildnings- och anläggningsförrättning 
samt bekostar förrättningskostnad för ansökta lantmäteriåtgärder.  
 

Marköverlåtelse 
 
Exploatören ansvarar för att förvärva marken av fastighetsägarna. Kommunen äger 
ingen mark inom planområdet. 
 
   
4 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Allmän platsmark 
Enskilt huvudmannaskap gäller för allmän platsmark (natur) inom planområdet. Detaljplanen 
genomförs genom att en gemensamhetsanläggning (ga) bildas. I samband med bildandet av ga 
bildas lämpligen en samfällighetsförening avseende förvaltningen.  
 
Norgårds- och Hummerviksvägen anpassas och upprustas i anslutning till planområdet. 
Exploatören utför och bekostar dessa arbeten. 
 

Anläggningar innanför kvartersmark 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostar erforderliga tekniska utredningar 
samt anläggningar för VA, dagvatten och väg/parkering m.m. inom kvartersmark. 
 
Exploatören ansluter anläggningar för vatten och spillvatten samt dag- och 
dräneringsvatten till det kommunala VA-nätet via anvisad anslutningspunkt 
Anslutningspunkt kommer att redovisas på nybyggnadskartan.  
 
 
 
 Geoteknik 
Exploatören ansvarar för att erforderliga geotekniska undersökningar inför 
byggnation utförs. Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas 
inför detta en riskanalys. 
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Övriga tekniska utredningar 
Utöver de tekniska utredningar/undersökningar som har genomförts under 
detaljplanearbetet och tillhör detaljplanen, ansvarar och bekostar exploatören för 
eventuellt tillkommande utredningar i samband med bygglov. 
 
 El- och teleledningar 
Exploatören ska samråda med eldistributören angående förutsättningarna för 
anslutning till elnätet. Motsvarande gäller anslutning till telenätet. Kommunen 
bekostar inte utbyggnad eller flytt av el- eller telenät. 

 
 Bygglovsavgift  
Exploatören skall, enligt gällande taxa betala de bygglovsavgifter som förorsakas av 
uppförandet av lokaler och bostäder inom exploateringsområdet. Planavgift erläggs i 
enlighet med planavtal. 
  

Information 
Exploatören skall utan kostnad för kommunen kontinuerligt informera allmänheten 
med skyltar på plats om pågående projektering samt byggnadsarbeten. 
 
 Skydd och tillgänglighet 
Innan exploatering påbörjas skall exploatören kontakta samhällsbyggnad/gata för att 
säkerställa framkomlighet för trafik och övrig tillgänglighet till allmänna anläggningar 
samt tillse att trafiksäkerhet kan upprätthållas. 
 
Arbeten och transporter kommer att genomföras inom detaljplanelagt och tättbebyggt 
område för vilket allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön gäller. 
 
 
 
5 Kostnadsersättningar 

Anslutningsavgift VA 
 

Avgifter för VA betalas enligt gällande taxa till enligt vid anslutningstillfället gällande 
taxa. När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder betalningsskyldighet.  
 
 Överlåtelse av avtalet  
Exploatören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på 
annan än, av exploaören hel- eller delägt bolag eller förening, utan att först inhämta 
kommunens skriftliga medgivande. 
 
 Tillstånd  
Exploatören ska utverka och bekosta alla för arbetena erforderliga tillstånd. 
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Tidplan 
Arbetena får startas först när beslut om antagande av detaljplan vunnit laga kraft. 
Fastighetsbildning skall vara genomförd innan slutbesked kan ges. 
 

 Kostnadsansvar vid utebliven detaljplan/exploateringsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller andra 
kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta avtal, om 
kommunen beslutar att inte anta detaljplanen och/eller detta exploateringsavtal eller  
om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande. Exploatören är inte skyldig att 
ersätta kommunen för utredningskostnader eller andra kostnader, utfört arbete eller i 
övrigt med anledning av detta avtal, om Exploatören av någon anledning inte skulle 
genomföra exploateringen enligt avtalet. 
 
 Tvist  
Tvist mellan Kommunen och Exploatören med anledning av detta avtal skall i första 
hand hänskjutas till medling. Medling skall ske i enlighet med Göteborgsklausulerna om 
medling. Avslutas medlingen utan att tvisten i sin helhet lösts, och parterna inte kan 
enas som att tvisten skall avgöras av en skiljeman enligt Göteborgsklausulerna om 
skiljeförfarande, skall tvist avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
Öckerö 2020-12-      Öckerö 2020-12- 
För ÖCKERÖ KOMMUN För Exploatören 
 
 
 
__________________                  _________________ 
Johannes Wallgren  Ulf Spennare 
Samhällsbyggnadschef                        Bo Aktivt i Sverige AB                                                   
Öckerö kommun 
 
 
 
 
Öckerö 2020-12-       
För Exploatören  
 
 
 
__________________                  
Jacob Hallberg   
Bo Aktivt i Sverige AB                                                                           
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Öckerö 2020-11-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 
2:200 

Diarienummer: SB 0008/17   

 

Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200  
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-11-05 gällande detaljplan för 
bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 

2. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella 
justeringar innan antagande i kommunfullmäktige.   

3. Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 
2010:900). 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö. I 
kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor 
som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger 
att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen 
och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en 
utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder. 

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för kommunens 
äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är 
få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är enklare att 
hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) genomförts vilket vänt sig till samma 
målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. 
Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler antal lägenheter 
breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Beredning 
 
Tidigare beslut  

• Beslut om planbesked: 2015-11-03 (KS § 349) och 2015-11-26 (KF § 121).   
• Beslut om samråd: 2017-06-20 (KS § 122)  
• Beslut om granskning 2020-05-26 (KS § 118) 
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Bakgrund  
Detaljplanen var på granskning under tiden 1 juni – 1 juli 2020. Planhandlingarna har under granskningstiden 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida, kommunens anslagstavla och Öckerö bibliotek. Kungörelse om 
granskning har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Göteborgsposten och Torslanda-
tidningen.  
 
Totalt har 218 yttranden inkommit under granskningstiden, varav 188 stycken har lämnat ett gemensamt 
yttrande med namnlista. Synpunkter från granskningstiden och samhällsbyggnadsverksamhetens svar, och 
eventuell åtgärd med anledning av dessa, har sammanställts i ett granskningsutlåtande upprättad 2020-11-05.  
 
De största förändringarna efter granskningen är: 

- Rättelse av rittekniskt fel på plankartan 
- Planens syfte har justerats med aktuella siffror avseende andelen 65 + i kommunen idag och den 

prognostiserade ökningen fram till 2030.  
- Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap inom 

användning natur.  
- Plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom kvartersmarken som ligger inom 100 

meter från strandlinjen norr ifrån. Byggrättens linje har anpassats efter strandskyddslinjen.  
- Planbeskrivningen kompletteras med information om att det kommer bildas en 

gemensamhetsanläggning för Hummerviksvägen och att det kan komma att bildas en 
gemensamhetsanläggning för allmän plats natur.  

- Planbeskrivningen förtydligas med vad som avses med att de risker för ras som finns på sikt inte är av 
den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunen och exploatören avser teckna ett 
exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll och vad konsekvenserna blir av att planen delvis 
genomförs med stöd av ett exploateringsavtal.  

 

 
Ekonomi 
Plankostnader och tekniska utredningar förenade med planarbetet har bekostats av exploatör. Kostnaderna är 
reglerade i plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal kopplat till planens 
genomförande finns framtaget och reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och exploatörens ansvar avseende 
genomförandefrågor. Exploateringsavtalet föreslås antas av kommunfullmäktige tillsammans med rubricerad 
detaljplan.  
 
Exploateringen kommer öka trycket på en befintlig pumpstation, vilket innebär att den behöver uppgraderas, 
samlokaliseras med befintlig byggnad och förses med luktreducering för att undvika olägenhet för badgäster 
och boende. Kommunens VA-enhet kommer i den omfattningen det erfordras finansiera ovanstående. Avgifter 
för VA betalas enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder 
betalningsskyldighet. Avsikten är att området läggs till i det kommunala verksamhetsområdet för VA. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller ur någon annan 
diskrimineringsgrund.   
 
Barnperspektiv 
Bostäderna förväntas vända sig till en äldre målgrupp och lekmiljöer för barn bedöms inte vara aktuellt även 
om barn kan komma på besök för att träffa mor- och farföräldrar. Denna form av lek får då ske på annan 
lekplats. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljplanen med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
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Under arbetet med detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 har 
samhällsbyggnadsverksamheten gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en 
avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Detaljplanen har prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 2010:900 4 
kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11§. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att ett genomförande av 
planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen bedöms påverkas negativt. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
överskrids.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling i enlighet med planförslaget är lämplig och att 
detaljplanen uppfyller de kriterier som behövs för att den ska kunna antas.  
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (SFS 2010:900). 
 
Bilagor 
 
Planhandlingar  

- Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning  
- Planbeskrivning  

 
Övriga handlingar  

- Samrådsredogörelse  
- Granskningsutlåtande  
- Fastighetsförteckning 

 
Utredningar  

- Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
- Bergteknisk utredning, Ramböll, 207-03-03, rev 2018-01-15  
- VA-utredning, LMK, 2020-04-22  
- PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02  
 

 
 
 

Underskrift 
 
 
 
 
---------------------------                                  ----------------------------- 
Anna Dannjé Brocker                                                   Johannes Wallgren  
 
Tillförordnad kommundirektör                                 Samhällsbyggnadschef  
 
2020-11___                                                                   2020-11___ 
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Inledning
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjnings-
programmet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. 
Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtag-
ligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är 
enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat 
där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett 
byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler 
antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där 
andelen villor är relativt hög.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 1 juni – 1 juli 
2020. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida, 
på kommunens anslagstavla samt Öckerö bibliotek. Kungörelse/underrättelse om 
granskning har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Göte-
borgsposten och Torslanda-tidningen. 

Totalt har 218 yttranden inkommit under granskningsstiden, varav 188 stycken 
har lämnat in ett gemensamt yttrande med namnlista. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0008/17).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och förordar att en mellankommunal överenskommelse kommer till stånd 
mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad. Överenskommelsen behöver hantera 
vilket exploateringsutrymme som finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån 
föreslagna åtgärder på kort sikt. Dessutom behöver överenskommelsen hantera 
uppföljning av den verkliga trafikutvecklingen på väg 155. Länsstyrelsen med-
delar även, med hänvisning till striktare rättspraxis, att de ändrat sin hållning 
om strandskyddet sedan samrådsyttrande. Kommunen behöver påvisa att det 
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angelägna intresset att tillskapa bostäder vid Hjälvik inte kan tillgodoses utanför 
området. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta fram en lokaliseringsut-
redning som visar detta. I ett reviderat yttrande påtalar Länstyrelsen de erhållit 
information om att kommunen delgetts nya belatsningsuppgifter från 2019 och 
vill ta del av dessa för att säkerställa att föreslagen exploatering, tillsammans 
med nu antagna detaljplaner inom kommunen, ryms inom det tillstånd som rå-
dande reningsverk har. 

Lantmäteriet yttrar sig om att planbeskrivningen och plankartan behöver kom-
pletteras och revideras på ett antal punkter. De lämnar även förslag på ett antal 
redaktionella förändringar. 

De kanske vanligast förekommande synpunkterna från sakägare och privatperso-
ner rör platsens lämplighet, huruvida seniorer kommer bo i bostäderna eller inte, 
områdets naturvärden, planområdets avstånd till kollektivtrafik och service samt 
påverkan på badplatsen. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan 
i sammanfattad eller delvis sammanfattad form, tillsammans med kommunens 
svar och eventuell åtgärd. Personnamn, fastighetsbeteckningar eller adresser ang-
es inte i utlåtandet. Samtliga synpunkter finns i sin helhet i samhällsbyggnads-
verksamhetens diarium under diarienummer 0008/17. 
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör mellankommunala frågor samt 
att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen ska överpröva kommuners beslut, om beslutet kan antas innebära 
att regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. (11 kap 10 § PBL 
(2010:900)). I proposition Ny plan- och bygglag 1985/86:1 s 801 anges avseende 
ovan angivna prövningsgrund att en prövning på denna grund torde normalt 
komma att aktualiseras av länsstyrelsen endast i de fall där de inblandade kom-
munerna på något sätt är oense.

Väg 155 upplevs idag vara hårt belastad, med framkomlighets- och trafiksäker-
hetsproblem som resultat. Öckerö kommun och Göteborgs stad behöver gemen-
samt ta ansvar för konsekvenserna av planering som påverkar nuläget för väg 155.

I ”Förtydligande och inbjudan till dialog avseende planeringsförutsättningar 
för väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” , diarienummer 400-10450-2019, så 
förordar Länsstyrelsen att en mellankommunal överenskommelse behöver tas 
fram mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad gällande vilken exploatering 
och trafikalstring som kan tillåtas på väg 155 innan det finns tydliga indikationer 
på förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns utredda och är finan-
sierade.
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Än så länge finns det inga åtgärder på plats som förbättrar kapaciteten och trafik-
säkerheten för väg 155. I ÅVS arbetet för Väg 155 Torslanda-Öckerö kommer man 
under hösten att ta fram vilka åtgärder som skulle kunna genomföras på kort sikt 
fram tills dess att man är överens om den långsiktiga lösningen för väg 155. Här 
ser Länsstyrelsen och Trafikverket att det finns en möjlighet att fatta en mellan-
kommunal överenskommelse.

En sådan överenskommelse behöver hantera vilket exploateringsutrymme som 
finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån föreslagna åtgärder på kort sikt. 
Dessutom behöver överenskommelsen hantera uppföljning av den verkliga trafik-
utvecklingen på väg 155. Trafikverket gör bedömningen att en sådan överenskom-
melse kan finnas på plats innan årsskiftet, det vill säga år 2020.

Den nu föreslagna mellankommunala överenskommelsen får sträcka sig fram 
till dess att ÅVSen i sin helhet är klar, dvs år 2022. Efter år 2022 kommer det att 
krävas en ny överenskommelse utifrån den inriktning som ÅVSen resulterar i på 
lång sikt.

Inom ramen för pågående ÅVS-arbete så erbjuder sig Trafikverket att ta fram en 
överenskommelse mellan Öckerö, Göteborg, Trafikverket och andra berörda par-
ter. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2020-06-26.

Länsstyrelsen och Trafikverket anser att detaljplanen kan antas under förut-
sättning att det finns en underskriven överenskommelse som visar på lösningar 
i den grad att det potentiella trafiktillskottet som kan antas generas av aktuell 
detaljplan kan hanteras.

Strandskydd

Länsstyrelsen meddelade i samrådsyttrandet 2017-09-06 (Diarienummer 402-
23645-2017) att kommunen har angett godtagbara skäl enligt 7 kap 18 c miljöbal-
ken. Rättspraxis har därefter blivit striktare. Kommunen behöver nu påvisa att 
det angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför området.

Nyttan och behovet av att ta området i anspråk ska därefter väga tyngre än 
strandskyddsintresset. Länsstyrelsens uppfattning är att då planområdet ligger i 
anslutning till Hjälviks badplats som är av stor betydelse för allmänheten så blir 
denna analys särskilt viktig. Därav ändra länsstyrelsen sin hållning från sam-
rådsyttrandet till granskningsyttrande och strandskydd blir en prövningsgrund.

Enligt situationsplanen på sid. 28 i granskningsskrivelsen kommer strand-
skyddslinjen i norr att gå över naturmarken i planområdets nordöstra del, över 
parkeringsytan för det östra bostadsblocket samt över halva grönytan framför 
det mittersta bostadsblocket. Föreslagen bebyggelses parkeringsplats benämns i 
granskningsskrivelsen ”förgårdsmark med mark för parkering och möjliggörande 
för komplementbyggnader t.ex. Attefallshus”.
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I planområdets sydvästra del finns en kil som ligger inom strandskyddszon för 
Rördammen i söder. Denna kil ligger direkt norr om enbostadshusen söder om 
planområdet. Kilen i planområdets sydöstra del anges i planen förbli ”orörd na-
tur”.

Länsstyrelsen anser att för kvartersmark för väg, parkeringsplats, allmän plats, 
naturmark och liknande, bör strandskyddet inte upphävas, då dessa områden 
även fortsättningsvis kommer att vara allemansrättsligt tillgängliga. Strandskyd-
det kan istället hanteras genom dispensprövning. Dispens bör sökas, och erhållas, 
innan planen antas. För att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden anser Länsstyrelsen att strandskyddet inte bör 
upphävas i planområdet. Länsstyrelsen anser att det strandskyddade området i 
den norra delen av planområdet i anslutning till Hjälviks badplats är av stor bety-
delse för allmänheten.

Inom strandskydd är det förbjudet att uppföra nya byggnader, samt anläggningar 
som hindrar eller avhåller allmänheten. Det är även förbjudet att vidta åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för växter och djur. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas eller dispens medges krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen 
delar inte kommunens bedömning att särskilda skäl föreligger i det aktuella fallet. 
Planen kan därmed komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Särskilt skäl 
Kommunen anger att 5:e skälet i 7 kap. 18 c § miljöbalken utgör ett tillämpbart 
särskilt skäl, ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utan området”. Kommunen anser att 
tillskapande av fler bostäder i nya boendeformer utgör ett angeläget allmänt 
intresse och att det 5:e särskilda skälet kan vara ett särskilt skäl för dispens eller 
upphävande av strandskydd inom planområdet. Praxis från de senaste åren visar 
dock att höga krav ställs på kommunen att visa att det allmänna intresset inte 
kan tillgodoses utanför området (exempelvis utanför strandskydd).

Alternativ lokalisering 
Kommunen behöver därför ta fram en lokaliseringsutredning som visar detta. 
Länsstyrelsen anser att en lokaliseringsutredning bör påvisa:

1. Förklara varför det är ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga 
fördelar åt samhället att en bilparkering och komplementbyggnader behöver 
anläggas inom strandskyddszonen. 

2. Vilka andra platser förutom den av kommunen valda platsen för parkering 
och komplementbyggnader är möjliga eller i vart fall inte orimliga att bygga 
på för att tillgodose behovet? Alternativa platser ska i första hand sökas utan-
för strandskydd - men även platser inom strandskydd, där påverkan på dess 
syften blir mindre än på den valda platsen, kan behöva studeras. Platserna 
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bör översiktligt redovisas i en karta. Den geografiska omfattningen för utred-
ningen bör avgöras sett utifrån det behov som ska tillgodoses. Ställningsta-
gande om geografisk avgränsning bör motiveras tydligt av kommunen. Kom-
munen kan ta hjälp av sin översiktsplan men observera att kraven på att visa 
att åtgärden inte kan lokaliseras utanför den valda platsen är långtgående, se 
punkt 3 och 4. Ställningstagande behöver motiveras tydligt av kommunen.

3. Vilka möjligheter, risker och konsekvenser det finns med att bygga på de val-
da platserna. För varje plats som vid närmare analys förkastas, behöver detta 
motiveras. En viss minskning av omfattningen för det som ska byggas behö-
ver också övervägas om det gör platsen möjlig från övriga aspekter. Om en al-
ternativ lokalisering skulle medföra orimliga merkostnader kan detta beaktas. 
Ställ den valda platsen mot det/de minst omöjliga/orimliga alternativen. Vid 
jämförelsen behöver graden av huvudalternativets skada på strandskyddets 
syften vägas in. Ju större skada på strandskyddet, desto högre krav på att 
annan lokalisering inte är möjlig. Inom huvudalternativet behöver också al-
ternativa utformningar (disposition av planområdet) som kan minska skadan 
på strandskyddet studeras. Länsstyrelsen har förståelse för att kommunen 
vill undvika flytt av det östra bostadsblocket söderut då detta skulle innebära 
sprängning vilket kan orsaka ytterligare skada och påverkan på naturmiljön.

4. Hur väger intresset av att ta området i anspråk för parkering, komplementhus 
och grönyta tyngre än strandskyddsintresset? Nyttan och behovet av att ta 
området i anspråk ska här väga tyngre än strandskyddsintresset. Även om 
inga möjliga alternativ finns, kan vägningen mot områdets skyddsvärden i 
vissa fall leda till att det ändå inte finns förutsättningar att upphäva strand-
skyddet.

Synpunkter på granskningshandlingen

Geoteknik - risk för ras

Av de reviderade underlagen framgår att de risker för ras som finns ”på sikt” inte 
är av ”den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger”. 

Dessa formuleringar är tvetydiga. Kommunen bör förtydliga vad som avses med 
”på sikt” och hur ”graden” av risk ska tolkas i planbeskrivningen. I beaktande vid 
riskbedömningen bör då tas att den aktuella risken (på sikt) föreligger i Natur-
mark, och vid verkställande av transformatorstation också där planen medger 
byggnation av sådan i direkt anslutning till den aktuella bergslänten. Se SGIs 
yttrande, daterat 2020-06-23

Reviderat granskningsyttrande
Länsstyrelsen har per den 2020-06-29 lämnat ett yttrande över föreliggande
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NATUR i plankarta. Detta bygger kanske på en tanke om att NATUR-marken 
LM2020/011673-0003 2020-06-18 kommer ingå i samma fastighet som kvarter-
smarken. Om det bildas en fastighet för exploateringsändamål kan både allmän 
plats och kvartersmark ingå, medan när en fastighet nybildas för bostadsändamål 
är det dock så att Lantmäteriet normalt sett inte skapar en ny fastighet med både 
kvartersmark och allmän plats. Eftersom det förefaller som att det egentligen inte 
är helt nödvändigt att det till att börja med blir en förvaltare till NATUR-marken 
måste detta markområde troligtvis inte heller ingå i en exploateringsfastighet. 
Därför är det inte självklart att NATUR-marken kommer att ingå i bostadsrätts-
föreningens fastighet och frågan är då med vilken rätt de skulle sköta den allmän-
na platsen.

I området är det som sagt enskilt huvudmannaskap även i den omgivande bygg-
nadsplanen och det skulle kunna bli så att en gemensamhetsanläggning bildas för 
skötsel av allmän plats både inom den aktuella detaljplanen och byggnadsplanen. 
Det bör därför införas någon skrivning i planbeskrivningens genomförandedel 
om att gemensamhetsanläggning för allmänna platsmark kan komma att bildas.

Utfart från planområdet 

I planbeskrivningen anges under rubriken ”Biltrafik” på sidan 18/28 endast att 
området nås från Norgårdsvägen. Genom de illustrationer som finns i planbe-
skrivningen och illustrationskartan kan det konstateras att både den planerade 
parkeringsyta som ligger längst i väster samt den väg som är illustrerad söder om 
den nya bebyggelsen ska trafikförsörjas via Hummerviksvägen. Lantmäteriet har 
inte hittat någon notering om det finns en gemensamhetsanläggning för denna 
väg. Eftersom utfart till Hummerviksvägen verkar vara aktuellt behöver kommu-
nen komplettera planbeskrivningen om hur vägen sköts idag och hur rätten till 
utfart via vägen kan lösas vid plangenomförandet samt hur trafiken längs Hum-
merviksvägen påverkas av exploateringen. Se även skrivningen om bildande av 
gemensamhetsanläggningar på allmän plats ovan.

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men 
för Lantmäteriet förefaller det som en sådan situation där det är vanligt att så 
sker. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 
3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen.
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bidrag för att bevara och utveckla dammen. Personen menar att det pga att 
byggnationen ligger på lägre nivå än vattenytan i dammen samt att berget har 
dåligt skick finns risk att dammen töms på vatten. Byggnationen bör därför 
placeras så långt norrut som möjligt. Argumentet med volley-boll-banan an-
ser personen är enkel att åtgärda genom att flytta banan. 

3. Personen ställer sig frågande till varför det finns bestämmelse om minst tre 
huskroppar på plankartan.  

4. Personen uttrycker att hen kommer drabbas av insyn i sovrummet pga att 
prickad mark omvandlas till kvartersmark. 

Yttranden beskriver att kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult, i början av 
augusti 2019 varit i kontakt med de närboende. Hen beskriver att Jan Utbult ville 
ha ett möte och förhandla om vad de närboende kunde acceptera mot att de inte 
var aktiva på sociala medier. Mötet ägde rum den 18 augusti 2019 och personen 
som yttrar sig var på plats.  

Yttranden beskriver att Jan Utbults uppfattning och inställning var att, om man 
har erhållit ett positivt planbesked så skall det byggas och inget annat. Personen 
undrade vart demokratin tagit vägen. Personen bifogade i yttrandet minnesan-
teckningar med punkter från mötet: 

- Finns en byggrätt - ok! ca 700 m2 - ok

- Vill man flytta placeringen mot norr - ok 

- Smärre justeringar mot öster/väster - ok 

- Atrium byggnad söder om huvudbyggnad för trädgård/pool eller liknande. Inget 
svar - vill se ritningar. Något stort och högt är inte aktuellt. 

- Två våningar och vind totalt 11 meter nockhöjd. 

- Gestaltningsprogram ska exploatören bekosta. 

-Gröna lungor dels mot öster dels mellan befintlig bebyggelse och tänkt byggna-
tion. 

- Minimera omfattningen av kvartersmark som krävs runt tänkt bebyggelse. Allt 
för att få med ett barnperspektiv så att man fortfarande kan springa i bergen och 
djurlivet får en chans att överleva. 

Personen upplever att hen och de närboende blivit lurade när de sett gransknings-
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oklart om Boaktivt fortsatt har seniorer som målgrupp. Personerna menar att 
Boaktivts bostäder inte är rätt lösning om kommunen verkligen värnar om 
sina vårdkrävande åldringar. Kommunen hade exempelvis kunnat använda 
sig fullt ut av vad lydelsen i PBL 4 kap. 11§ som det refereras till på plankar-
tan. Personerna menar då att kommunen kunde reglerat andelen lägenheter 
av olika slag i bostäderna och lägenheternas storlek. Genom att kommunen 
inte använder sig av den möjligheten men inför möjligheten att bygga mer än 
tre huskroppar har det skapats en möjlighet för en skrupelfri exploatör bygga 
något helt annat än det som beskrivs i planhandlingarna.

2. Yttranden uttrycker att kommunpolitikernas löften om att detaljplanens 
maximala byggnadsarea inte skulle sätta större ”fotavtryck” än vad gällande 
plan medger ej har hållits. Genom att arean för loftgångar och balkonger lyfts 
ur byggnadsarean och att komplementbyggnader tillåts är arean åtminstone 
20 procent större än de 700 m2 som var oprickad mark i den gamla planen. 
Personerna uttrycker vidare att 50 procent av föreslagen byggnation är belä-
gen på Öckerö 2:198 som i gällande plan är allmän plats, PARK.  Yttranden 
menar att den totala byggnadsarean inklusive loftgångar, balkonger och kom-
plementbyggnader ska bantas ned till max 700 m2 eller att det inte byggs alls 
vid Hjälvik. Om det nödvändigtvis ska byggas anser personerna att den gamla 
byggrätten ska återaktualiseras. 

3. Yttranden menar att de som inte kommer kunna parkera vid bostäderna istäl-
let kommer ställa sig vid parkeringen vid fotbollsplanen. Parkeringsavgiften 
vid fotbollsplanen bör därför vara högre året runt. Yttranden anser att den 
föreslagna golfbilen är ett dåligt genomtänkt förslag då golfbilar oftast saknar 
sidoväggar och därmed inte är anpassade för sämre väder. Yttranden ut-
trycker att byggrätten som finns för komplementbyggnader är för liten för att 
inrymma tillräckligt många cykelplatser. De uttrycker vidare att både cyklar 
och golfbilar behöver stå inomhus för att inte rosta sönder eller korrodera av 
saltvindarna. Yttranden menar att de äldre som bosätter sig i Hjälvik sanno-
likt kommer att bli isolerade.

4. Personerna menar att kommunen i PM inte använt aktuella siffror i beräk-
ningarna av kapaciteten i Pinans avloppsreningsverk. De uttrycker att nyare 
siffror fanns vid framtagandet av PM som inte går i linje med den förväntade 
trenden som beskrivs i PM.  Data från 2019 visar att peMax vara 16585, vilket 
personerna menar borde innebära att det inte finns utrymme ens för Öckerö 
Nya Centrum. Personerna ställer sig frågande till varför kommunen ska kläm-
ma in Hjälvik då tillståndet för reningsverkets överstigs under sommaren. 

5. Yttrandena menar att skrivelsen om vändplatsen och strandskydd på sidan 21 
i planbeskrivningen är fullständigt meningslös och att den inte har något med 
planförslaget att göra.  
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6. Personerna uttrycker att det i planbeskrivningen beskrivs att servitut inte 
behöver upprättas och att det inte nämns något om det servitut som belastar 
Öckerö 2:198 i form av rätt till utfart över fastigheten. 

7. Yttranden påpekar att det på plankartan finns en bestämmelse, m1, som 
anger att en vattentät barriär får anordnas, men att detta innebär markav-
vattning och att dispens och tillstånd skall sökas hos Länsstyrelsen innan 
uppförande. Personerna beskriver att det i norra delen av planområdet, enligt 
VA-utredning 2020-04-22, mot Norgårdsvägen (höjd +2.1m) finns områden 
om ca 500m2 med höjdangivelser under +2.0m. Personerna menar att dessa 
områden är under större delen av året vattenfyllda, men torra under somma-
ren. Att torrlägga dem för att anlägga p-platser och trädgård menar de borde 
innebära markavvattning i Miljöbalkens mening. 

Yttranden uttrycker att det finns ett behov av lägenheter för ungdomar och barn-
familjer i Öckerö kommun, men även för seniorer som vill flytta från sina hus. De 
uttrycker vidare att om skälet för att flytta är att husen har mindre tillgänglighet 
innebär detta inte att de passar för ungdomar eller barnfamiljer, eller att de har 
råda att köpa husen. De ställer sig därför frågande till om det startas en flyttkedja 
i kommunen så att ungdomar och barnfamiljer kan få bostäder. 

Personerna menar att bostäderna i Hjälvik inte erbjuder det som seniorer enligt 
undersökningar vill ha, god tillgänglighet, närhet till social service och allmänna 
kommunikationer. De menar att Öckerö nya centrum lämpar sig bättre för den 
typen av bostäder. Yttranden menar att merparten av bostäderna i Hjälvik san-
nolikt blir semesterbostäder om de byggs, vilket inte ökar bostadsbeståndet för 
kommuninvånarna. Personerna ställer sig frågande till vad politikerna säger om 
det blir så. 

Avslutningsvis menar personerna att det finns all anledning att avvakta med 
exploatering tills kommunen har en bättre totalbild på befolkningsutvecklingen 
och bostadsbehovet, speciellt med anledning av coronapandemin, vars effekter på 
samhället inte kan förutses i dagsläget.  
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strandskyddet om kommunen förutsätter att renhållningsfordonen skall vända i 
naturen på Strandskyddat område.

Personerna ställer sig frågande till om kvaliteten på vändplatsen som det hänvi-
sas till är av godkänd beskaffenhet. De anser att det är olämpligt att renhållnings-
fordonen vänder inom strandskyddat område och att det krävs strandskyddsdis-
pens för det. 

Yttranden anser att förslaget inte kan betraktas som seniorboende då det pla-
neras för utvändiga loftgångar och trappor och då det saknas invändig hiss. De 
menar att det som beskrivs i planbeskrivningen på sidan 3 och 12 om utformning 
endast finns med för att slippa installera hiss i husen. De menar att loftgångar och 
trappor inte lämpar sig för målgruppen eller områdets klimat. 

Trafik 

Yttranden menar att kommunen inte uppfyller kraven i kommunens Trafikstrate-
gi om det byggs så långt ifrån kommunikationer. De påpekar att det i strategins 
riktlinjer står att det inte bör vara mer än 300 meter till närmaste kollektivtrafik-
plats . Yttranden påpekar att man måste ha väldigt livlig fantasi eller vara dum på 
riktigt för att tro att såpass många personer ska samsas om en gemensam golfbil. 
Personerna menar att de boende kommer att ha minst en bil per hushåll. Yttran-
den beskriver att de boende i området har minst 1 bil per hushåll. 

Yttranden påpekar att trafiksituation på Norgårdsvägen idag är ansträngd, bland 
annat pga olika evenemang på sommaren. De menar att vägen är så pass smal att 
det inte går att mötas på vägen och att det är trafikkaos på sommaren. De ut-
trycker oro för hur det blir den dagen utryckningsfordon behöver ta sig fram. 

Yttranden anser att Rördammen och Öckerös västligaste uddar samt Hjälvik och 
Trollvik bör ha ett sammanhängande stråk där djur kan röra sig. Yttranden be-
skriver att området är väldigt välbesökt som natur- och rekreationsupplevelse och 
att det är olämpligt att bygga så pass nära området.  

Flyttkedjor 

Yttranden uttrycker att de planerade bostäderna kommer bli för dyra för att re-
sultera i att det startas flyttkedjor. 

Insyn

Yttranden menar att de kommer få insyn från den nya byggnationen då den är 
stor och placerad nära intill deras tomt. 

Övrigt

Yttranden ställer sig frågande till vilka kommersiella intressen som styr kommu-
nens tjänstepersoner. 
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Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har planförslaget reviderats. De största föränd-
ringarna i planförslaget efter granskning är: 

• Rättelse av rittekniskt fel på plankartan 

• Planens syfte har justerats med aktuella siffror avseende andelen 65 + i kom-
munen idag och en prognostiserad ökning fram till 2030.

• Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse om enskilt hu-
vudmannaskap inom användning natur. 

• Plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom kvartersmar-
ken som ligger inom 100 meter från strandlinjnen norr ifrån. Byggrättens 
linje har anpassats efter strandskyddslinjen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta lutning på tak-
kuporna. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att det kommer bildas 
en gemensamhetsanläggning för Hummerviksvägen och att det kan komma 
att bildas en gemensamhetsanläggning för allmän plats natur.  

• Planbeskrivningen förtydligas med vad som avses med att de risker för ras 
som finns på sikt inte är av den grad så att särskilda åtgärder eller restriktio-
ner föreligger. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunen och ex-
ploatören avser teckna ett exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll 
och vad konsekvenserna blir av att planen delvis genomförs med stöd av ett 
exploateringsavtal. 
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PLANPROCESSEN 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna 
synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.  
 
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, 
såsom markanvändning i översiktsplanen.  

 

 
 
PLANFÖRFARANDE 
Till samrådet ansågs förslaget vara av begränsad betydelse, sakna större allmänt intresse och vara 
förenligt med kommunens översiktsplan. Kommunens bedömning var därför att planarbetet skulle 
bedrivas med ett standardförfarande i enlighet med PBL (2010:900 SFS 2014:900). Under samrådet har 
det visat sig att intresset för planarbetet var stort och det har engagerat många medborgare även 
utanför det direkta planområdet. Förslaget kan därför anses vara av större allmänt intresse och 
kommunen valde därför att till granskningen övergå till utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 
2014:900).   

 
PLANHANDLINGAR 
Antagandehandlingar består av: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med illustration, grundkarta och bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 

 
Utredningar: 

• Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
• Bergteknisk utredning Ramböll, 2017-03-03, rev 2018-01-15 
• VA-utredning, LMK, 2020-04-22 
• Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
• PM-Nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02 

 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen.  
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Planbesked 
För planärendet gäller två planbesked. Det första lämnades 2014-10-14 där kommunen ställde sig 
positiv till att pröva en utökad byggrätt för hotellverksamhet. 2015-11-26 lämnades ett nytt planbesked i 
ärendet där kommunens ställde sig positiv till att också pröva möjligheten för seniorboende. Efter att 
planarbetet startat har det under tidig avstämning med Trafikverket och Länsstyrelsen framkommit att 
en prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med anledning av att påverkan på väg 155 
blir mer påtaglig jämfört med seniorboende.  

 
STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER 
Översiktsplan 
I översiktsplanen fastställs att kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Det innebär att minst 40-60 bostäder behöver byggas per år under 2020-2030. 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Öckerö kommun har ett bostadsförsörjningsprogram för 2021-2025. Bostadsförsörjningsprogrammet 
lägger fast inriktningen för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt.  

 
Bostadsförsörjningen ska inriktas för att så långt som möjligt förutse och tillgodose de behov av 
bostäder som uppkommer genom kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. Enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet utgör andelen småhus i nuläget ca 90 % av bostadsbeståndet i 
kommunen. I första hand ska det därför ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter, i 
ägarrätter, bostadsrätter och hyresrätter i olika prislägen.  
 
I bostadsförsörjningsprogrammet konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr 
det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger 
att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av 
befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade 
hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av 
stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.  
 
Trafikstrategi 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars grundläggande uppgift 
är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart 
sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan 
markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.  
 
Åtgärdsvalsstudie 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via 
Hönöleden/väg 155 samt Björköleden. Färjorna angör vid Lilla Varholmens färjeläge där trafiken ansluter 
till väg 155. Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda 
har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen.  
 
Trafikverket har genomfört och är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och 
förbättra kollektivtrafik på väg 155. Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal har 
dock lagts på is på obestämd tid på grund av att såväl kostnader som produktionstid bedömts öka 
markant mot vad som tidigare beräknats.  
 
VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportinfrastrukturplan. I 
transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av de högst prioriterade regionala 
infrastrukturbristerna. Trafikverket har som följd påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för väg 155. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda 
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(Amhult) och Öckerö. 
 
Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera åtgärder, och kombinationer av 
åtgärder, som skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel. Studien 
ska kunna visa på – och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och genomförbarheten för – alternativa 
långsiktiga lösningar. Det är VGR som, utifrån studiens resultat, politiskt beslutar hur de långsiktiga 
åtgärdsvalen ska hanteras i det fortsatta arbetet. Den preliminära tidplanen är att delar av ÅVS:en ska 
redovisas under hösten 2020. 
 
Primära intressenter i utredningen är 

• Västra Götalandsregionen (VGR) 
• Trafikverket region väst 
• Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) 
• Öckerö kommun 
• Göteborgs Stad 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser 
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten genom 
riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna 
från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret.  
 
Miljökvalitetsnormer 
VATTEN 
Planområdets omgivande kustvatten – Göteborgs norra skärgårds kustvatten - omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten.  
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenförekomst är samklassad med 
Göteborgs norra skärgårds kustvatten och Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör samma 
vattentyp. Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömningsgrunder, men den 
sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster bedöms vara måttlig. 
 
Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av kvicksilver (Hg) som omfattas av den kemiska statusen 
har genom direkta mätningar i sjön eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar 
visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status”.  
Vattenförekomsten uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Detta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet 
överskrids i alla ytvatten.  
 
LUFT 
Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är litet i Öckerö kommun 
och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i 
kommunen. Många förvärvsarbetare utpendlar från kommunen med bil vilket bidrar till utsläppen.  
 
Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden överskrids. Mobilitetsåtgärderna som 
planeras att genomföras i samband med exploateringen kommer att leda till att påverkan från 
fordonstransporter hålls nere.  
 
Avloppssituationen vid Hönö Pinans reningsverk 
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM daterat 2020-11-02 för att beskriva avloppssituationen 
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              Objekt med naturvärden inom det inventerade området. Bild: Naturcentrum 

 
Områdets höjdpunkt finns i den östra delen av planområdet med höjden +10 m. Denna består av ett 
berg med relativt höga branter. Centralt i området är marknivån lägre och sluttar åt norr mot 
badplatsen, här finns även områdets lågpunkt vilken ligger omkring +2 meter. I väster går marknivån 
något uppåt igen och når +4 meter. Väster om planområdet finns ytterligare ett berg med nivåer 
omkring + 11.  
 

 
Bild från områdets centrala del, badplatsen 
finns till höger. 

Bild med berget i området östra del. + 10 
meter.  
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SERVICE 
Planområdet ligger på Öckerös västsida och mycket av samhällsservicen ligger inom 2,0 km från 
planområdet. Servicen är främst koncentrerad kring hållplatsen Öckerö hamn som ligger ca 1,8 km 
sydöst om planområdet. Här finns apotek, systembolag, kiosk, bibliotek och kommunhus. Närmaste 
mataffär finns 1,6 km sydöst om planområdet. Området är även välförsett med skolor. Närmaste 
hållplats för planområdet är Kärrviksvägens hållplats. 

 
Översiktskarta med funktioner, Ramböll. 
 
  

Planområde 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 lägenheter anpassade för seniorer vid en fastighet intill Hjälviks 
badplats på Öckerö. De demografiska förändringarna i kommunen pekar på ett stort behov av bostäder 
med hög tillgänglighet som är anpassade för äldre. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs 
detta och fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet för kommunen i stort.  
 
BEBYGGELSE 

 
Illustration, Kanozi arkitekter  

 
Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 27 bostäder. Byggnaderna som möjliggörs är i tre våningar 
där den övre våningen delvis ligger integrerad i taket (vindsvåning) med förhöjt väggliv. Den undre 
våningen ligger i ett suterrängplan som visuellt ska markeras som en sockelvåning.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för huvudbyggnader är reglerad till max 700 m2 vilket motsvarar gällande 
byggrätt för hotell/vandrarhem på platsen. Detaljplanen regerar att balkonger och loftgångar får 
uppföras utöver byggnadsarean på 700 m2. Istället för att bygga en byggnad med ett fotavtryck på 700 
m2 ska den delas upp i minst 3 byggnadsvolymer för att på så vis ta ner skalan. För att ytterligare minska 
skalan och knyta an till byggnation i bohuslänsk tradition regleras att maximal bredd på gavlar till 9 
meter. Längdfasader regleras till att de ska brytas upp om de överstiger en längd på 12 meter.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvadratmeter, denna yta kan användas för 
cykelförråd, avfallshus och liknande. Det finns plusmark i nordväst och i söder där 
komplementbyggnader kan uppföras.  
 
Ett avstånd till beachvolleybollplanen styrs genom att bebyggelsen närmast planerna betecknas med 
prickmark där inga byggnader får uppföras. 
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Visualisering av projektet sett från nord, Kanozi arkitekter 
 

 
Sektion genom Öckerö 2:617, Kanozi arkitekter 
 
Högsta tillåtna nockhöjd är reglerat till +12,0 meter över grundkartans nollplan. (Nollplanet ligger nära 
normalt vattenstånd och utgår inte från omgivande markens nivå) Nivån är 0,5 meter lägre än villan på 
Öckerö 2:617 i söder. Det innebär även en sänkning från gällande byggrätt som ligger mer höglänt och 
som medger en byggrätt med en nockhöjd på mellan +15 och +16 meter. 
 
Byggnadshöjden regleras till 6 meter vilket är i linje med gällande byggrätt. Byggnadshöjden räknas från 
medelmarknivån kring byggnaden. Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter. 
 
Minsta taklutning på huvudbyggnad och takkupor regleras till 27 grader respektive 22 grader, takkupor 
får uppta maximalt en fjärdedel av taklängden. Nockriktningen på huvudbyggnaderna regleras till att 
huvudsakligen ligga i nord-sydlig riktning för att gavlarna ska vetta mot Norgårdsvägen. Huvudsakligen 
avser att riktningen på gaveln ska ligga närmare nord än öst eller väst och kan därför variera något för 
att inte ge ett för monotont yttryck och kunna anpassas till markens nivåer. Takkupor ska om de uppförs 
ha sadeltak. Taken på huvudbyggnaderna ska vara i en matt röd kulör för att ytterligare anknyta till en 
färgsättning som är vanligt förekommande i bohuslänska fiskesamhällen.  
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Visualisering av projektet sett från Norgårdsvägen, Kanozi arkitekter 
 
Byggnadernas materialval styrs till att vara i trä och i ljus kulör för att efterlikna det som finns i 
skärgården. Suterrängplanets fasad ska avvika från de övre planen för att sockeln ska bli markerad med 
ett visuellt tungt material. Exempel på material som avses är granitsten eller en rappad yta. 
 
För att ytterligare koppla till bohuslänsk tradition bör fönstersättningen i stora drag följa en vertikal 
linjering mellan våningsplanen och inte få en för stor andel glasyta av fasaden. I plankartan regleras 
fönstren på nordfasaden till att inte uppta mer än 1/3 av fasadytan och att bredare fönster än 80 cm ska 
brytas av med en mittpost. 
 
Balkongstorleken regleras till att maximalt vara 2,2 x 3,2 meter och dessa får inte glasas in. 
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FASADER 
Nedan visas fasader på byggander som ryms inom planbestämmelserna.  
 

  

 
Fasader Kanozi arkitekter 
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AVSTÅND TILL GRANNFASTIGHETER 

 
Karta med avstånd i meter mellan gräns för byggrätt (i den orangemarkerade ytan kan 
huvudbyggnader placeras) och intilliggande byggnader. 
 
SOLSTUDIE  
Det bedöms inte bli någon skuggpåverkan för befintliga bostäder med anledning av exploateringen. 
 

 
Solstudie för 25:e juni (omkring sommarsolståndet) Kanozi arkitekter 
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Solstudie för 20:e mars (omkring vårdagjämning) Kanozi arkitekter 
 

 
FRIYTOR  
Lek och rekreation 
Bostäderna förväntas vända sig till en äldre målgrupp och lekmiljöer för barn bedöms inte vara aktuellt 
även om barn kan komma på besök för att träffa mor- och farföräldrar. Denna form av lek får då ske på 
annan lekplats.  
 
Planområdet ligger på västra sidan av Öckerö med stora strövområden intill. Strax norr om planen finns 
även den kommunala badplatsen Hjälvik som är flitigt besökt sommartid med aktiviteter som 
beachvollyboll. Den nya byggnaden kan komma att påverka upplevelsen från badet eftersom platsen 
idag upplevs som relativt oexploaterad och ger intrycket att ligga väldigt ödsligt. Bedömningen är ändå 
att badets attraktivitet kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett 
betydande sätt. I avvägningen mellan det allmänna intresset av att badet upplevs ligga långt från 
bebyggelse och det allmänna intresset av att skapa mer tillgängliga seniorbostäder bedöms intresset av 
bostäder som starkare. 
 
Naturmiljö 
Delar av marken tas i anspråk genom planförslaget. Inom området försvinner därmed naturmark med 
naturvärdesklass 3. Stora delar av området sparas även i söder och öster där ingen sprängning får ske. 
Platsen där murgrönan finns föreslås ingen exploatering, intill den föreslås dock en teknisk anläggning. 
Det har i planarbetet inte gått att konstatera om transformatorn kommer att påverka murgrönan. 
Transformatorstationen ges en yta på byggrätten som gör att den går att placera en bit från berget. 
Transformatorns placering intill berget bedöms dock vara lämpligt utifrån landskapsbildsperspektiv där 
den tekniska anläggningen kan ta visuellt stöd i det bakomliggande berget. 
 
TRAFIK 
Exploateringen bedöms inte ge en betydande påverkan på väg 155. Enligt till planen hörande 
trafikutredning, framtagen av Ramböll 2017-02-13, kommer exploateringen generera lite trafik på väg 
155, varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik.  De boende skulle sannolikt också göra 
mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall de reser med bil, samordna sina 
resor, både med andra boende samt för flera ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att 
inkludera i tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt är det 
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viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), samt att avgiftsbelägga 
parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte 
reser lika ofta som människor i arbetsför ålder. 
 
Planförslaget kommer att skapa flyttkedjor då äldre personer i villor som söker ett mer anpassat boende 
tros bli den främsta målgruppen för BoAktivt på Öckerö. Exploateringen kommer därigenom få till följd 
att fler familjer kan flytta in i de villor som frigörs. Då invånarantalet ökar kommer antalet bilresor blir 
fler. Inom ramen för detaljplanen går det inte att reglera eller hantera frågan om kommande 
trafikrörelser för boenden i de bostäder som det eventuellt flyttas ifrån.  
 
Ur ett strikt trafikalt perspektiv är det ett argument att inte bygga bostäder i området alls och 
därigenom hålla påverkan på väg 155 nere. Kommunen bedömer dock att det inte är ett hållbart sätt att 
resonera på då det låser in människor i en boendeform som inte är anpassad för dem. Detta kan i sin tur 
leda till att fler tvingas, och tidigare än nödvändigt, hamna på kommunens äldreboende alternativt att 
de flyttar till en annan kommun. I de båda senare alternativen kommer samma flyttkedjor att uppstå 
som vid en exploatering och därigenom skapa samma trafikalstring på väg 155.  
 
Nollalternativet är att bygga ut enligt gällande plan som medger en mindre byggnad för restaurang- och 
hotelländamål. En sådan byggnad bedöms också generera trafik. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Fram till norra delen av planområdet sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik fram till Norgårdsvägen som 
har trottoarer på båda sidor om vägen. Kommunen arbetar idag för att skapa en cykelbana längs delar 
av Norgårdsvägen, denna når dock inte hela vägen ner till badplatsen. I samband med exploateringen 
föreslås gång- och cykelvägen längs med Norgårdsvägen förlängas och stärkas upp och därigenom nå 
både den nya exploateringen och badplatsen.  

 
Biltrafik 
Området nås från Norgårdsvägen och Hummerviksvägen. Då vägen kommer att trafikeras mer frekvent 
och med renhållningsfordon planeras Norgårdsvägens standard höjas fram till byggnaden. Ingen ny 
vändplats behöver anläggas utan renhållningsfordon kan använda befintlig vändplats vid Hummerviken.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Kärrsviksvägen, placerad ca 750 m sydöst om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av linje 290. Denna går med halvtimmestrafik under högtrafik och ca en gång i timmen övrig 
tid. Restiden in till centrala Göteborg är cirka en och en halv timme.  
 
Parkering 
Parkering föreslås ske på mark genom en öppen lösning. P-talet sätts som ett maxantal för att begränsa 
möjligheterna för bil. I plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att det utöver parkeringar för 
rörelsehindrade får anläggas max 0,7 p-platser per lägenhet. Med omkring 27 lägenheter skapar det ett 
p-tal på 18,9 platser som avrundat uppåt blir 19 platser. 
 
För ett intilliggande planområde har Atkins tagit fram en trafikutredning som pekar på ett behov av 20 
cykelplatser per 1000 bruttoarea. Det är rimligt att cykelbehovet i detta läge skulle hamna på en 
liknande nivå om samma utredning gjordes för detta planområde. Målgruppen för den föreslagna typ av 
boende förväntas ha ett lägre cykelantal än genomsnittet men samtidigt så kan utrymmet behövas för 
t.ex. permobiler och elrullstolar.  
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Boarean är beräknad till ca 1785 kvadrat, detta tal är lägre än bruttoarean eftersom den inte räknar med 
t.ex. trapphus. En normalfördelning av boarea/bruttoarea i flerbostadshus är 1,25. Motsvarande boarea 
motsvarar då ungefär bruttoarean 2230 m2 vilket skulle ge ett cykelplatsbehov av ca 45 platser. Det 
finns stora möjligheter att parkera cyklar på fastigheten, en del av byggrätten för komplementbyggnader 
kan också inrymma cykelförråd.  
 
STRANDSKYDD 
Idag gäller inget strandskydd för området. En 
del av området närmast Norgårdsvägen ligger 
inom 100 meter från strandlinjen. Det finns 
även en del i sydväst som ligger inom 100 
meter från Rördammen som har strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram inom ett område 
som ligger inom 100 meter från stranden ska 
en omprövning ske mot sex särskilda skäl för 
dispens och upphävande av strandskydd enligt 
miljöbalken.  
 
De sex skälen är om marken: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen.  
3. behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området.  
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 

 
Karta över idag gällande strandskydd. Den 
gröna linjen avser 100 meter från strandlinjen. 
Det rödskrafferade området är det generella 
strandskyddet och den blåskrafferande ytan 
avser utökat strandskydd upp till 300 meter.  

planområde 
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framtida dispens från strandskyddet. 
 
Blå yta 
För området i sydväst (strandskydd från Rördammen, blå yta på karta på föregående sida) bedöms skäl 
nummer 2- genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen vara tillämpbart. De 
bebyggda fastigheterna Öckerö 2:511 och 2:616 avskiljer området från strandlinjen. 
 
Den befintliga vändplatsen ingår inte i detaljplanen men är tänkt att utöver nuvarande nyttjande 
användas för sophämtning etc. Då Norgårdsvägen ligger inom 100 meter väster om området finns inget 
läge där en vändplats kan anordnas utanför strandskyddat område. Förslagsvis ska vändplatsen även 
fortsatt ha en enkel standard och smälta in väl i omgivningen. Skäl för att medge dispens från 
strandskyddet är nr 3- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Sammanvägd bedömning: 
Intresset av att ta planområdet i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Skälet för denna 
bedömning är:  

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.  
• Tillgängligheten till strandområdet försvåras inte.  
• Fri passage längs stranden enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken påverkas inte.  
• Delar av området är avskild från strandlinjen genom bebyggelse. 

Planbestämmelser som anger var strandskyddet återinträder och var strandskyddet upphävs finns på 
plankartan. 
 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande meddelat att kommunen presenterat godtagbara skäl för att 
upphäva strandskyddet men har ändrat sin bedömning i granskningsyttrandet.  
 
ÖVERSVÄMNING 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Värmlands län har tagit fram ett regionalt 
planeringsunderlag i form av handboken 
Stigande vatten (2011). Handboken utgår från 
en planeringsmodell där översvämningsrisken 
kartläggs i fyra översvämningszoner. 
 
Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. 
Bostäder kan tillåtas inom zon 2 (gul) och zon 
3 (orange) om riskreducerande åtgärder 
genomförs. Zon 4 (röd) bör reserveras för 
parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt 
t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser. 
 
Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten 
(version 2.0) (2014-12-29) beräknas framtida 
högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på 
nivån +2,4 meter i RH 2000 (zon 4). Högsta 
högvatten är den nivå som statistiskt sett beräknas uppstå en gång per 100 år, plus ett tillägg för vindens 
påverkan. Zon 3 ligger mellan 2,4 och 2,9 meter, zon 2 mellan 2,9 och 3,4 meter och zon 1 över 3,4 
meter. I Öckerö kommun används höjdssystemet RH00 och skillnaden mellan höjdsystemen är ca 2,25 
dm. I planförslaget är alla höjdangivelser anpassade till RH00.  
 
I aktuellt förslag ligger de lägst placerade lägenheterna på nivå +2,675. Tillfartsvägen ligger som lägst på 

 
 

 
Matris från Stigande vatten, exploateringens 
bottenplan omfattar Helårsboende, 
besöksboende samt garage 
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nivå +2,0. Lågpunkten kan skapa problem för räddningstjänstens framkomlighet vid översvämning i 
området. Räddningstjänstens fordon kan ta sig fram i vatten som är upp till 0,5 meter och klarar där 
med nivåerna i zon 3. Vägen ligger utanför planområdet och skulle kunna höjas till nivån 2,4 för att 
garantera att räddningstjänsten kan ta sig fram till området. Utrymning av byggnaden är dock möjlig åt 
både väster eller söder där marken ligger inom zon 1.  
 
I planen finns en bestämmelse som anger att bebyggelse under nivå +2,675, ska utföras med en 
vattentät konstruktion alternativt tålas att översvämmas.  
 
Det finns en planbestämmelse m1 som anger att en vattentät barriär i form av en mur får anordnas till 
en höjd av +3,2 meter över nollplanet. Bestämmelsen möjliggör att ett skydd kan skapas för att i 
framtiden kunna säkra byggnaden för höga vattenstånd. 
 
Ett översvämningsskydd innebär en markavvattning och dispens och tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen 
innan uppförande. 
 
Skyfall 
Området bedöms inte vara känsligt vid skyfall. Grundläggningsnivån på byggnaden planeras att bli på 
2,675 meter och i nordost ligger vägen på omkring 2 meter. Planen påverkar inte någon bebyggelse 
nedströms. Vid anläggandet av dränering behöver området söder om byggnaden innehålla avskärmande 
diken så att vatten inte blir stående mot bygganden. Ingen planbestämmelse kring skyfall bedöms 
krävas.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten och avlopp 

Planområdet är beläget utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. En VA-
utredning är framtagen av Sigma med beräkningar för samrådsförslaget med omkring 50 bostäder. I 
utredningen framkommer att det vattennätet bedöms klara den nya exploateringen. 
Avloppsledningen fram till pumpstationen behöver filmas innan påkoppling kan ske. Andra aspekter 
som föranleder att nätet inte klarar påkopplingen identifieras inte i utredningen.     

 

Befintliga VA-ledningar. Karta ur VA-utredning 
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Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar. Dagvattensystem är utbyggt i 
Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut till västerhavet. 
 
Värme 
Uppvärmning regleras inte i detaljplan. Exploatören har som avsikt att borra efter bergvärme. 

 
El och tele 
Området ska anslutas till Öckerö näts fiber som finns för befintliga fastigheter i närområdet. 
Resursbehov för el är ännu inte utrett och elleverantör är samrådspart. 
 
Avfall 
Ett avfallshus finns föreslaget längs Norgårdsvägen. Dragavståndet för sopkärlen blir mellan 5-10 meter 
vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sveriges har där avstånd upp till 10 meter 
rekommenderas och 25 meter tolereras. 
 
Yta finns avsatt på plankartan som möjliggör för att miljörum kan uppföras ca 5 meter från 
uppställningsplats i enlighet med kommunens renhållningsordning. Om den alternativa placeringen, med 
längre dragavstånd, väljs kommer kärlen att behöva dras till tömningsplatsen på tömningsdagen. Vid 
bygglovsprövning är det krav enligt Boverkets Byggreler (BBR) på att avståndet från entre till 
avfallsutrymme inte ska överstiga 50 meter för flerbostadshus. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om det. 
 
En alternativ placering av avfallshus som möjliggörs i detaljplanen är på gården söder om byggnaderna. 
Detta läge skulle ge tillgänglig gångväg inom 50 meter från trapphus men skulle ge ett längre 
dragavstånd än rekommendationen från Avfall Sverige. 
 
Avståndet till dagens återvinningstation är relativt kort men den kommer att öka i samband med att 
denna flyttar till Hönö Pinan.  
 
Grundläggning 
Grundläggning regleras inte i detaljplanen dock förekommer risk för bergras vilket måste hanteras under 
byggnationen. Se mer under rubriken ”bergteknisk besiktning”. 
 
KONSEKVENSBESKRIVNING 
Vid utarbetande av denna detaljplan har plan-, bygg- och miljöenheten gjort en lämplighetsprövning 
enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har 
detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden m.m. 
 
Planområdet är av begränsad omfattning och inga riksintressen eller andra områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen berörs. Redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids.  
 
Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara 
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uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål 
som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 
 
Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen i kommunsamråd 2017-04-03. Länsstyrelsen har också skrivit ett yttrande över 
behovsbedömningen daterat 2017-05-04 där de påtalar framförallt två frågor. Den första gäller 
påverkan på väg 155 och den andra frågan gäller strandskyddet som kan återinträda inom del av 
planområdet. I planen har trafikpåverkan på väg 155 belysts i en särskild trafikutredning som 
sammanfattas på under rubriken ”Trafik”. Det framgår av utredningen att föreslagen etablering skulle 
generera inget eller endast ett ringa tillskott av bilar i högtrafik på väg 155. Hantering av strandskyddet 
finns beskrivet under rubriken ”Strandskydd”.  
 
Nollalternativ 
Alternativet med att inte bebygga området är att gällande detaljplan kvarstår. Detta får till konsekvens 
att området byggs ut med ett mindre hotell/restaurang. Inget tillskott sker till bostadsbeståndet.  
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Under följande kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN 
För föreliggande plan gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  2-3 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021 (förutsätter att detaljplanen inte överklagas) 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 
ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP 
Allmän plats i form av naturmark föreslås i den östra delen av planområdet. För naturmarken föreslås 
enskilt huvudmannaskap vilket är tradition på orten för naturmark. Området angränsar till 
intilliggande naturmark/parkmark med enskilt huvudmannaskap. 
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Ansvar för drift och underhåll av naturmarken föreslås hamna på den 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som kan bildas genom detaljplanen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN 
Exploatören har tecknat avtal med ägarna för fastigheterna Öckerö 2:198 och 2:200 för de delar som 
ingår i detaljplaneområdet. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckningen. 
 
INLÖSEN AV MARK 
Ingen mark behöver lösas in till följd av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNING 
Del av Öckerö 2:198 och del av Öckerö 2:200 avses bilda en ny fastighet för bostäder.  
 
Ansökan om fastighetsbildning söks av exploatören. 
 
SERVITUT 
Inga nya servitut behöver upprättas. Under gemensamhetsanläggningen kommer det att bildas ett 
anläggningsservitut, dock inga enskilda servitut, fastighetsägare emellan, föranledda av planens 
genomförande.  
 
Det finns ett befintligt servitut för nödig väg till förmån för Öckerö 2:198 som skulle kunna tolkas in 
att belasta Öckerö 2:511. Servitutet kommer fortsatt gälla efter att detaljplanen antagits och vunnit 
laga kraft. Exakt vad som avses med nödig väg avgör lantmäteriet, eller sakägaren och exploatören i 
samförstånd. Vid en utbyggnad av området är avsikten att sakägarens rätt till nödig väg ska 
säkerställas.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
En gemensamhetsanläggning för område ”NATUR” med enskilt huvudmannaskap är möjlig att bilda. 
Om en gemensamhetsanläggning bildas bör det även övervägas att inkludera den allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap som finns i intilliggande byggnadsplan. 
 
Väster om planområdet finns Hummerviksvägen som ligger inom en byggnadsplan. Denna väg 
försörjer villor söder om planområdet men ingen gemensamhetsanläggning finns bildad. En 
gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för Hummerviksvägen till förmån för nybildade och 
befintliga fastigheter inom området. Eftersom utfarten från exploateringsfastigheten föreslås ske mot 
väster. 
 
Det är senare lantmätaren som beslutar kring hur de olika fastigheternas fördelning av andelar i 
gemensamhetsanläggningen. Det bör även bildas en samfällighetsförening för förvaltning av 
gemensamhetsanläggningarna. 
 
LEDNINGSRÄTT 
Ingen ledningsrätt påverkas eller bildas av exploateringen.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Vid byggnation kommer det att krävas en bergteknisk utredning. 
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REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Bergteknisk besiktning 
En bergteknisk besiktning, daterad 17-03-03 med revideringsdatum 2018-01-15, har genomförts av 
Ramböll. I utredningen konstateras att planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt 
förekommer en något förhöjd rasrisk längs bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att 
särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som 
begränsar utrymmet och åtkomsten, varför utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa 
förhållanden. 

 
Bergteknisk besiktning visar att rasrisk kan förekomma längs bergslänterna vid i område 6.  
 
Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med 
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet 
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.  
 
Hantering i detaljplanen 
Då den bergtekniska utredningen anger att inga särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger med 
avseende på bergblock regleras frågan inte genom planbestämmelser. I samband med byggnation och 
sprängning ska bergteknisk kompetens vara delaktig. Ansvaret för skötseln av naturmarken och även en 
eventuell framtida risk för bergblockras ligger på markägaren eller framtida 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening.   

 
Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har gjorts av Lindberg markkonsult daterad 20-04-22.  
 
Området är beläget intill badplatsen Hjälvik där recipienten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(vattenområdet). Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i 
omgivande kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta 
tidsramar.  
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VA 
Exploateringen kommer öka trycket på en befintlig pumpstation, vilket innebär att den behöver 
uppgraderas, samlokaliseras med befintlig byggnad och förses med luktreducering för att undvika 
olägenhet för badgäster och boende. Kommunens VA-enhet kommer i den omfattningen det 
erfordras finansiera ovanstående. Avgifter för VA betalas enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. 
När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder betalningsskyldighet. Avsikten är att området 
läggs till i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
 
UTBYGGNAD AV VÄG  
I samband med exploateringen behöver standarden höjas på Norgårdsvägen med fokus på gång- och 
cykel.  

Intill planområdet ansvarar och bekostar exploatören ombyggnad av Norgårdsvägen och 
Hummerviksvägen.  

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnad på Öckerö kommun. Från Tengbom har Robin 
Sjöström medverkat. 
 
 
 
 
…………………………………………….   
Rikard Sporre   
Planarkitekt, Öckerö kommun    
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Inledning
Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 27 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjnings-
programmet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. 
Prognosen beviljade hemtjänst-timmar tyder på en utveckling som på ett påtag-
ligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är 
enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat 
där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett 
byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler 
antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där 
andelen villor är relativt hög.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-30 – 
2017-09-22. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i Torslanda tidningen och Göte-
borgsposten. Samrådsmöte genomfördes den 29 augusti i Öckerösalen i Öckerö 
kommunhus där ca 50 personer deltog.

Totalt har 350 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer: SB 0008/17).

Med anledning av det stora antalet inkomna synpunkter har kommunen ingen 
möjlighet att återkoppla svar genom denna samrådsredogörelse till varje och 
enskild person. Yttranden från myndigheter, förvaltningar, organisationer, fören-
ingar, företag och sakägare redovisas och besvaras enskilt. Yttranden från pri-
vatpersoner och via namnlistor och formulär sammanfattas och besvaras gemen-
samt, ämnesvis under rubriken ”Tematiska svar”. 
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Sammanfattning
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och anser utifrån rådande situation att ytterligare exploatering längs väg 155, 
på sträckan Gossbydal och västerut, bör avvakta åtgärder som visar på förbätt-
ringar i framkomligheten. Utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder påtalar de 
också vikten av att förtydliga om rasrisk förekommer och att en VA-utredning tas 
fram till granskningsskedet där det ska framgå om det centrala reningsverket har 
kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Länssty-
relsen beskriver vidare att kommunen behöver beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket.   

De kanske vanligaste förekommande synpunkterna från sakägare och privatper-
soner rör byggnationens upplevda dominans, höjd, utformning och arkitektoniska 
värde. Flera andra vanliga frågor rör platsens lämplighet och byggnationens på-
verkan på landskapsbilden, den intilliggande badplatsen och platsens höga natur- 
och friluftsvärden . Det är också flertalet personer som påpekar att trafiksituatio-
nen inte är tillräckligt utredd samt att avståndet till kollektivtrafik och service är 
för långt. Flertalet personer och sakägare ifrågasätter kommunen argumentation 
för ett upphävande av strandskyddet. 

Utredningar
Följande utredningar har tagits fram, beställts eller kompletterats inför gransk-
ningsskedet.

• Bergteknisk utredning 

• Trafikutredning

• VA-utredning 

• Bedömning av reningsverket Pinan ARV kapacitet 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas i samman-
fattad eller delvis sammanfattad form nedan, tillsammans med bemötande och 
eventuell åtgärd. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns i sin helhet i 
kommunens diarium under diarienummer 0008/17.  
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 50 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö.

Tillkommande bostäder har sin tillgänglighet via väg 155, en regional väg som 
redan idag har en dokumenterad bristfällig framkomlighet i särskilt västlig rikt-
ning under rusningstid. Vägen ingår i det prioriterade vägnätet för kollektivtrafik 
sam är också utpekad som en farligt gods led. All exploatering som planeras som 
påverkar denna väg utgör en mellankommunal angelägenhet. Även trafiksäkerhet 
är en fråga som måste beaktas. I dagsläget anser Länsstyrelsen att all exploate-
ring som tillför mer trafik på denna väg inte är önskvärd. Det krävs åtgärder för 
att underlätta trafiksituationen för alla som är berörda och är beroende av vägen. 
Trafikverket har på Länsstyrelsens begäran upprättat en promemoria (PM) som 
tydligt beskriver den aktuella situationen. PM:et daterat 2015-04-02 ref. TRV 
2015 / 26052 är bifogat. 

Vidare behöver planen förtydligas och justeras, i enlighet med vad som anges 
nedan, vad gäller prövningsgrunderna hälsa och säkerhet samt miljökvali-
tetsnormer.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, mellankommu-
nala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Läns-
styrelsen. 

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §

Mellankommunala frågor samt människors hälsa och säkerhet - Trafik

I Trafikverkets PM TRV 2015 / 26052 påtalas att väg 155 är kraftigt belastad och 
att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen vilket leder till köbildning 
i västlig riktning. Trafikverket har redan 2015-04-02 tagit ställning i frågan och 
anser det olämpligt att exploatera längs med vägg 155 innan trafiksituationen blir 
avhjälpt.

Trafikverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-31) över föreliggande plan. 
Se bifogat yttrande TRV 2017/67002. Trafikverkets bedömning är att bristerna i 
framkomligheten skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och framförallt leder 
till bristande trafiksäkerhet och försämrad luftkvalitet. Trafikverket anser utifrån 
den rådande situationen att ytterligare exploatering längs väg 155 på sträckan 
Gossbydal och västerut bör avvakta åtgärder som visar förbättringar i framkom-
ligheten. 

Länsstyrelsen anser att den trafikutredning av Ramböll daterad 2017-02-13 (da-
terad 2017-04-27 av Öckerö) saknar analys av flyttkedjan som påverkar Öckerö 
kommun. Trafikutredningen har i sina slutsatser enbart tillgodoräknat bortfall av 
trafik av byggnationen, som enligt Länsstyrelsens bedömning realt påverkar yt-
terligare inflyttning i kommunen. Sekundäreffekten av föreslagna seniorbostäder-
na ger alltså andra effekter än de nedjusterade alstringstalen av seniorbostäderna. 
Resultat blir dock oavsett en ökning av trafikalstring på väg 155. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket och anser att exploatering 
enligt planförslaget kommer att alstra mer trafik i området vilket inte är en önsk-
värd situation i nuläget. Planarbetet behöver föregås av en konstruktiv diskussion 
mellan Öckerö kommun och Göteborg Stad. 

Den rådande trafiksituationen är en viktig mellankommunal angelägenhet som 
Öckerö kommun tillsammans med Göteborg Stad behöver hantera. En trafik-
lösning och/eller åtgärder som underlättar trafiksituationen måste beslutas och 
finansieras innan mer trafikalstrande exploatering kan möjliggöras. 

Hälsa och säkerhet - Geoteknik 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-22) 
över föreliggande plan. SGI:s yttrande som bifogas här i sin helhet.

Konsulten har bedömt de befintliga geotekniska säkerhetsaspekterna som till-
fredsställande för nu aktuellt planområde. SGI önskar ett förtydligande, då det i 
utredningen först står att rasrisk förekommer i område 6 samtidigt som det står 
att ingen rasrisk bedöms föreligga. 
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SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt 
att ovanstående fråga klarläggs i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen. 

Länsstyrelsen delar SGI`s utlåtande och vill se ett förtydligande om rasrisk före-
kommer. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet

Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(SE574160-113351). Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till 
att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Med stöd 
av dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bla med fokus på 
MKN, motiverar kommunen varför det bedöms att planen inte bidrar till att MKN 
för vatten överskrids. Kommunen behöver dock beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket. 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en VA-utredning tas fram till 
granskningsskedet. Av VA-utredningen ska framgå om det centrala reningsverket 
har kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Om så 
inte är fallet kan det innebära ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 
Recipient är vattenförekomsten Stora Kalvsund vars ekologiska status är klassad 
som måttlig till stor del beroende av övergödning. Kommunen behöver därför 
beskriva hur möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten påverkas även med 
avseende på risk för ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 

För att kunna planera för så pass många nya bostäder i kommunen är det nöd-
vändigt att vidta åtgärder så att kapaciteten i reningsverket ökar samt att led-
ningsnätet förbättras. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över reningsverket 
och ledningsnätet kan annars komma att förbjuda anslutning av fler bostäder till 
reningsverket alternativt förelägga om att åtgärder vidtas. (26 kap 9 § MB) 

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Översvämning

Planområdet ska planeras med hänsyn till ett förändrat klimat och därmed be-
höver även risken för skyfall hanteras. Hur området påverkas av, och eventuella 
åtgärder som kan krävas för att erhålla ett skydd mot ett skyfall bör beskrivas och 
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placering av byggnader ska ske med hänsyn till ytavrinningen. Planens påverkan 
på befintlig bebyggelse utanför planområdet ska också beaktas. 

I PM Dagvattenutredning har kontroll av ett 100-årsregn gjorts och där beskrivs 
att vidare utredning får ske i detaljprojekteringen vad gäller fördröjningsvolymer 
och höjdsättning. Länsstyrelsen anser att frågan borde vara utredd och klar i 
planskedet men råder kommunen till att som ett minimum skriva in en upplys-
ning på plankartan om att ett skyfallsscenario, motsvarande minst ett 100-års-
regn, ska beaktas vid den kommande projekteringen, för att frågan ska uppmärk-
sammas i bygglovsskedet.  

Risken för översvämning från havet är beskriven och åtgärder finns reglerade på 
plankartan. Byggnader under nivån 2,8 meter skyddas genom planbestämmelse 
om utformning. Möjligheten finns att på längre sikt även uppföra en mur för att 
skydda sig mot högre havsnivåer i framtiden. Länsstyrelsen anser däremot att 
kommunen inte bör låsa in en fast nivå för denna mur då framtida prognoser 
kanske innebär ett behov av högre skydd. 

Övrigt

Strandskydd

Strandskyddet återinträder när befintlig detaljplan upphävs. Länsstyrelsen 
noterar att strandskyddet avses upphävas i planområdet. Kommunen har angett 
godtagbara skäl enligt 7 kap 18 c miljöbalken.

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Markavvattning 

Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten med avsikt att varaktigt öka en 
fastighets lämplighet för t ex bebyggelse innebär markavvattning. Att anlägga en 
vall eller annan anläggning i eller vid vattenområde som skydd mot vatten kan 
därför innebära markavvattning. Frågan att utreda om det krävs åtgärder som 
innebär markavvattning ska prioriteras i det fortsatta planarbetet och beskrivas 
i planhandlingen. I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så 
avses utföras krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Miljöenheten

Yttrande 

Störningar 

Som det sägs i planbeskrivningen kommer bostäderna att påverka badplatsen då 
området omkring badplatsen idag upplevs som relativt oexploaterat. Men även 
badplatsen kommer troligtvis att påverka de boende. Särskilt sommartid vid fint 
väder då många människor söker sig till badplatsen och likaså på kvällar när tex. 
ungdomar grillar och spelar beachvolleyboll. Samtidigt vill kanske de boende 
sitta ute på sina terrasser/balkonger i lugn och ro. Det finns en stor risk att de 
boende då känner sig störda av de relativt höga ljudnivåer som kan uppstå. Om 
klagomålen är befogade är det enligt miljöbalken verksamhetsutövaren, i detta 
fall Kommunstyrelsen/Fritid- och kultur som kan behöva vidta åtgärder. 

Trafik

Enligt den trafikutredning som gjorts i samband med planen kommer exploate-
ringen generera lite trafik på väg 155, varav inget eller endast ett ringa tillskott 
i högtrafik. Miljöenheten har svårt att se detta då det är troligt att många av de 
boende fortfarande kommer att vara arbetande. Även planområdets läge i utkan-
ten av bebyggelse med relativ långt till närmsta affär (1,6 km) och övrig service 
såsom apotek, vårdcentral, bibliotek mm. (1,8 km) samt ca 750 meter till närmsta 
busshållplats uppmuntrar inte till att promenera eller åka kollektivt. Det stäm-
mer inte heller överens med Öckerö kommuns trafikstrategi som säger att 90% av 
framtida bebyggelse ska anläggas högst 300 meter från hållplatsläge/färjeläge. 
Det borde finnas bättre lägen för ett seniorboende närmre service och mataffärer 
och kollektivtrafiknära. För att minska bilåkandet är det viktigt att det finns väl 
fungerande alternativ till bilen innan inflyttning sker. Såsom tex. bra gång- och 
cykelvägar samt god kollektivtrafik till och från området. Detta saknas idag. 

Parkering 

I planbeskrivningen pratas endast om parkeringstal för bilar, men det saknas helt 
parkeringstal för cyklar. Det är viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för 
cykling och att utrymmen för säker och trygg parkering för cyklar finns inom orå-
det. I tex. Göteborg och Malmö har man enligt respektive parkeringsnorm sagt 3 
och 2,5 cykelplatser per lägenhet inklusive besöksparkering, varav en plats per lä-
genhet ska vara vid entrén. För att främja cykel och kollektivtrafik ytterligare ska 
cykelparkeringar och hållplatser ligga närmre bostaden än bilparkeringarna. Att 
det ska vara lättare att ta cykeln än bilen är också är i linje med Öckerö kommuns 
miljömål som handlar om att öka antalet cyklande och gående.
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Det förklaras under planbesked att seniorboende passar bättre än hotellverk-
samhet då seniorboende alstrar mindre trafik på 155 än vad en hotellverksamhet 
skulle göra. Detta ifrågasätts med hänvisning till en kandidatuppsats från Göte-
borgs universitet som pekar på att ”den största bidragande faktorn till det fram-
tida flödet på vägen inte tillkommer de hotell eller ökat antal turister till Öckerö, 
problemet med trafiken är på morgon och framförallt kvällen. Då förväntas inte 
hotellgäster eller turister åka”.   

Badplats 
Negativ påverkan på badplatsen, dels utifrån strandbesökarnas infallsvinkel då 
de kan känna sig iakttagna men också för seniorerna då de kan bli störda av bad-
platsen. 

Bostad 
Det är onödigt att redovisa andelen 65+ när boendet är avsett för 55+. Blir det 
semestervåningar strider förslaget mot riksintresset att bohuskusten inte skall 
bebyggas med semestervåningar i yttre skärgården, vilket skall sparas för det 
rörliga friluftslivet. 

Ifrågasätter att såpass stor del av marken blir ianspråktagen då endast en liten del 
av området tidigare föreslagits exploateras. 

Både svensk och utländsk forskning tyder på att flyttkedjor inte fungerar. 

Strandskydd
Projektet kräver upphävande av strandskydd. Skälen för dispens anges vara att: 
området behöver tas i anspråk för att tillvarata ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. I ÖP 05 är det redan planerat för bostäder 
för den tillväxttakt som kommunen prognostiserat, så det finns inget behov, alltså 
inget allmänt intresse. 

I texten står det att det skulle vara möjligt att exploatera platsen utan att inkräkta 
på 100 meterszonen. En sådan exploatering skulle dock inte bli lika lämplig”. Ur 
vilket perspektiv lämpligheten bedöms borde ha diskuterats. 

Ifrågasätter konsekvensbeskrivningen som säger att detaljplanen inte är av all-
mänt intresse samtidigt som det används som argument för att upphäva strand-
skyddet. 

Övrigt 
Boende på Öckerö 2:617 ifrågasätter att det står i planbeskrivningen att befint-
lig plan inte har en gällande genomförandetid och att det inte kvarstår någon 
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Boende Öckerö 2:723

Yttrande
Det är direkt olämpligt att bebygga detta område. Planförslaget strider mot flera 
gällande måldokument i Öckerö kommun. Ett seniorboende vid Hjälviksbadet är 
ett felaktigt projekt på fel plats. 

Planförslaget är inte förenligt med gällande ÖP05 och att planarbetet därför 
inte kan bedrivas med standardförfarande enligt PBL. Vad gäller att förslaget 
saknar större allmänt intresse menar den boende på fastighet Öckerö 2:723 att 
detta motsägs av argumentationen på sidan 20 i planförslaget för upphävande av 
strandskydd, där planförslaget bedöms vara ett angeläget allmänt intresse. 

Med tanke på tjänstemännens invändningar i samband med ansökan om plan-
besked är det anmärkningsvärt att kommunen tillstyrker framtagande av de-
taljplan för byggande av hotell alternativt seniorboende. Exempelvis förklaras det 
i planbeskedet att prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med 
anledning av att påverkan på väg 155 blir mer påtaglig jämfört med seniorboende 
även fast kommunens egen gatuenhet var av motsatt åsikt i egen tjänsteskrivelse, 
diarienummer 0228/15. 

Detaljplaneförslaget är inte i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Behovet av bostäder utöver de som anges i bostadsförsörjningsprogrammet kan 
ifrågasättas eftersom kommunen till Länsstyrelsen 2016 redovisar en bostads-
marknad i balans. Vidare så har Hjälvik inte ett kollektivtrafiknära läge, ligger 
långt från de centrum som finns, och att planen inte har ett större allmänt intres-
se.

Att redovisa kommunens andel av 65+ när målgruppen för Boaktivts seniorbo-
ende är 55+ menar de boende på fastighet Öckerö 2:723 är irrelevant. Om de-
taljplaneförslaget vinner laga kraft finns inget i planbestämmelserna som kräver 
att det skall byggas seniorbostäder, utan bara de ytor, höjder etc. som får utnytt-
jas för bebyggelse. Aktiva seniorers behov av distriktssköterska torde vara lågt, 
och att låta kommuninvånare köra förbi vårdcentralen är ett urbota dumt förslag. 

Det bör förklaras varför kommunen har frångått skrivelse i gällande byggnads-
plan från 1976 där en stor andel av planområdet är betecknad som allmän plats-
mark med skälet att marken inte är lämplig att bebyggas. Vidare bör det förklaras 
varför kommunen anser att kommunens bästa badplatser (dit Hjälviks badplats 
bör räknas) inte längre anges som skyddsvärda från närbelägen störande bebyg-
gelse, vilket anges i gällande byggnadsplan. Bedömningen att badets attraktivitet 
kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett be-
tydande sätt är med stor sannolikhet orealistisk. Projektet kommer att menligt 
inverka på kommunens enda handikappanpassade badplats.  
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dominera miljön och totalt ta bort känslan av att vara ute i naturen. Besökare vid 
badplatsen kommer troligen istället att uppleva obehag av att känna sig iakttagna 
från boende i komplexet.

2. 

Byggnadens storlek samt att den kommer att ligga nära vägen och ha en avsevärd 
höjd kommer att ”privatisera” miljön. Att befinna sig nära en så imponerande 
huskropp kommer att upplevas som om man gör intrång på privat område vid 
passage.

Båda dessa intryck; dominerande och privatiserade har tidigare i KF proto-
koll 2015 klart uttalats skall undvikas vid framtida byggnation.

3. 

Avstånd till vårdcentral, livsmedelsbutik, systembolag och busshållplats torde 
innebära att boende i det nu planerade komplexet inte kommer att kunna gå till 
sitt mål eller en ens till närmaste busshållplats ca 750 m bort dvs inte nyttja 
kollektivtrafik. Viljan att nyttja flexlinjen till busshållplatsen medför en planering 
och obekvämlighet som förmodligen många vill undvika. Utan tvekan kommer 
istället ärenden att företas med eget fordon vilket kommer att öka trafiken. Detta 
inom ett badplatsområdet där inte minst barn kommer att röra sig fritt. 

Avståndet till all form av service och som följd av detta en ökad trafik inom ett 
badplatsområde är ett starkt skäl att inte bebygga området med hus för 55+ och 
kanske inte alls.

4. 

Enda tillfarten till Hjälvik är via Norgårdsvägen. Denna väg är redan idag hårt 
trafikerad med t ex skakningar inomhus i fastigheter längs vägen. Skulle dessut-
om planer för byggnation i Norra Brevik realiseras kommer trafiksituationen att 
förvärras. I området förekommer dessutom ofta sportevenemang varvid trafi-
ken kraftigt ökar. Samma ökning kan ses under vackra sommardagar då antalet 
badande ofta blir stort. Det finns inte heller längs hela vägens sträckning GC-väg 
vilket ytterligare ökar risken för olyckor. 

Trafikutredning för närområdet (inte bara påverkan på väg 155) är nödvändig 
innan vidare planering av byggnation sker. Situationen är inte sådan att trafiklös-
ningar kan komma ”längs resans gång” vilket har uttryckts av kommunpolitiker.

Frågor
A. 

Sedan 1949 finns på del av den nu gällande tomtmarken tillstånd för att uppföra 
hotell/ pensionat av en mindre storlek, av ritningar att döma ca 8x12 m samt 6 m 
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högt. På var sida om tomten finns parkområde/allmän platsmark utmärkta. Dess-
utom är byggrätten på själva tomten starkt begränsad då huskroppen är omgiven 
av s k prickmark vilken har restriktioner för nyttjande.  
Tanken hos dåvarande beslutsfattare verkar ha varit att möjliggöra uppförande av 
en diskret byggnad, omgiven av grönytor och som väl smälte in i omgivningarna. 
Den tanken borde överförts till dagens planer.

De två omgivande markområdena har sedermera försålts/avtalats bort med 
exploatör. Denne vill hårdexploatera den befintliga marken genom byggnation i 
stort sett ut till samtliga markavgränsningar. Utformningen av konceptet följer 
en redan färdig mall och är inte på något vis anpassad till den miljö som finns i 
Hjälvik.

Enligt PBL 8 KAP 9 § skall ”byggnader placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads-eller landskapsbilden och till natur-och kulturvär-
den på platsen.”

B. 

Landskapet runt detaljplanetomten klassa med höga naturvärden. Detaljplanen 
från 1949 och även planbeskedet 2014 talar om hotell-och restaurangverksamhet. 
En sådan affärsverksamhet är tillfällig, delvis säsongsbetonad, vilket i mindre 
utsträckning skulle belasta intilliggande skyddsvärda områden. 
Ett permanent boende med 100-talet personer kommer att på ett helt annat sätt 
innebära nyttjande/slitage på dessa skyddsvärda områden. 

Fråga: finns planerade åtgärder för att säkerställa information/riktlinjer på hur 
dessa skyddsvärda områden får användas ?

C.

Hänvisningen till undantaget 5 i strandskyddsbestämmelserna , området ”behö-
ver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till-
godoses utanför området”, uppfattar Ö-rådet kunna tolkas på ett helt annat sätt. 
Det allmänna intresset är snarare att behålla området i sitt nuvarande skick till 
glädje för badande, promenerande och besökande allmänhet! Viss kan ett senior-
boende placeras på annan plats, kanske t o m borde placeras på annan plats med 
närhet till service av olika slag, förslagsvis inom nya Öckerö Centrum. 

Fråga: delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilket intresse som bör 
prioriteras?

D. 

Vid andra ärenden i kommunen där bygglovsansökan innehållit pool har kommu-
nens Va -enhet meddelat att poolen inte får fyllas med kommunalt vatten.
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• Planbeskrivningen kompletteras med nya illustrationsbilder som redovisar 
byggnationen ifrån gatunivå. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en text om skyfall 

• Planbeskrivningen kompletteras med avsnitt om MKN luft

• Höjd angavs i samrådshandlingarna i höjdsystem RH2000. Öckerö kommun 
använder höjdsystem RH00. Samtliga höjdangivelser har därför justerats ned 
i plankartan med 10-20 cm. Justeringen innebär endast en korrigering i diffe-
rensen mellan de olika höjdsystemen. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-05-15

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                                Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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1 Uppdrag och metoder  
På uppdrag av Ramböll Sverige AB har Naturcentrum AB genomfört en inventering av naturvär-
den inför upprättande av detaljplan för planområdena 2-200 och 2-198, Öckerö kommun. Planom-
rådet framgår av karta 1 och är beläget på västsidan Öckerö, söder om badplatsen Hjälvik. 

I ett första skede har uppgifter om hotade arter, skyddsvärda områden mm sökts fram från Natur-
vårdsverkets samt Skogsstyrelsens karttjänster och från ArtPortalen.  

Inventering genomfördes vid ett fältbesök i området den 8 juni 2016. Naturvärdesbedömning har 
skett enligt bilaga 1. 

2 Sammanfattning av inventeringsresultatet 
Det inventerade området är beläget på västra Öckerö, direkt söder om badplatsen i Hjälvik. Områ-
det domineras av ljungrika hällmarker med öppna, lavklädda hällar, torrängar och mindre buskage. I 
norr finns en mindre träddunge av igenväxningskaraktär. Utmed områdets västra kant finns öppna 
gräspartier med torrängar och ett mindre parti med frisk-fuktig mark.  

Det inventerade området ligger inte inom skyddsvärt område så som strandskydd, riksintresse för 
naturvård m fl och inga naturvärdesarter finns noterade i befintligt underlagsmaterial. Vid invente-
ringen noterades inga rödlistade arter men naturvårdsarten murgröna. 

Totalt avgränsas två objekt med naturvärden (bild 1), båda bedöms tillhöra klass 3 (naturvärde).  

3 Naturvärdesinventering 

 

Bild 1. Objekt med naturvärden inom det inventerade området. 
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Naturvärdesobjekt: 1 
Naturtyp: Hällmark 
Skyddsvärda arter och strukturer: Hällmarkerna placeras i naturvärdesklass tre eftersom de utgör 
en speciell, delvis kulturskapad hedmiljö. Naturtypen är emellertid mycket vanlig i Bohusläns kust-
trakter. En naturvårdsart noterad; murgröna. 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Hällmarksmosaik med öppna berghällar och partier med växtlighet dominerad av 
ljung och olika gräsarter samt buskvegetation. Berghällarna är klädda med olika blad- och skorpla-
var. I området förekommer för naturtypen typiska kärlväxter som kärleksört, stensöta, kråkbär, liten 
blåklocka, fårsvingel, flockfibbla och rotfibbla. I mindre fuktsvackor växer bl a ängsull, knapptåg 
och diverse starrarter. I områdets sydvästra del noterades blodnäva. Noterbart är att sandstarr före-
kommer rikligt i princip hela området. Busk- och trädskiktet är varierat med arter som en, rönn, 
brakved, nypon, slån, hagtorn, björk, oxel, asp, tall och olika videarter. I områdets nordvästra del 
förekommer rikligt med körsbär. Murgröna, som är fridlyst i Västra Götalands län, klättrar uppför 
berget i nordöst. Området nyttjas av fasan, enligt muntlig uppgift från boende. Den förhållandevis 
blomrika miljön gynnar insekter som t ex fjärilar. Vid fältbesöket noterades kamgräsfjäril, hedblå-
vinge och slåttergräsfjäril. 

 

Bild 2. Det inventerade området sett från väster. I förgrunden ses partier med torrängar, bortom dessa 
tar ljungrika hällmarker vid.  
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Bild 3. I hällmarksmosaiken förekommer blomrika partier, vilket gynnar bl a fjärilar som hedblåvinge. 
Förekomsten av blodnävan i områdets sydvästra del indikerar mark med kalkinnehåll. 
    
 
Naturvärdesobjekt: 2 
Naturtyp: Torrängar 
Skyddsvärda arter och strukturer: Kalkgynnad flora 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Torräng med delvis kalkgynnad flora. Noterade kärlväxter är gulkämpar, getväppling, 
gulmåra, harklöver, vitknavel, käringtand, rödklint, skogslök, backnejlika, småborre, rockentrav, 
bockrot, renfana. Hedblåvinge och mindre tåtelsmygare noterades vid fältbesöket. 
 

Bild 4. Torrängar i områdets västra del.  
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Bild 5. Getväppling, backnejlika och småborre trivs på öppen, gärna kalkrik mark. 

4 Artskyddsförordningen och dess arter 
Arter som är upptagna i artskyddsförordningen är i många fall upptagna i EU:s art- och habitatdi-
rektiv (rådets direktiv 92/43/EEG). Detta direktiv är till för att säkra den biologiska mångfalden 
genom bevarandet av livsmiljöer och arter inom EU. Målet är att alla livsmiljöer och arter ska ha en 
positiv bevarandestatus. Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar: det ekologiska nätver-
ket Natura 2000 och artskydd. Natura 2000 behandlar speciellt utsatta arter och deras livsmiljöer 
och dessa livsmiljöer och arter finns upptagna i bilagorna I respektive II i direktivet. De är sedan 
implementerade i svensk lagstiftning via förordningen om områdesskydd (bilaga 3) i miljöbalken 
och upptagna i artskyddsförordningen (bilaga 1, angivna med B). 

Den vid inventeringen noterade arten murgröna är fridlyst i Västra Götalands län enligt artskydds-
förordningen 8 §, vilket innebär att det är förbjudet att, avsiktligt eller oavsiktligt, plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller 
andra delar. Med att skada arten avses även åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att 
exempelvis de hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. Förbudet gäller även vid 
exploatering. 
 

5 Referenser 
ArtPortalen (www.artportalen.se)  
Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling 2007:845 
Gärdenfors, U. (red.) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Naturvårdsverket 2009: Handbok i artskyddsförordningen. Del 1 – Fridlysning och dispenser. Naturresurs-

avdelningen. 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/Skogsstyrelsen: 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
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Bilaga 1. Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventering
Syfte
Naturvärdesinventering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda 
naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områden med naturvärden inom ett 
aktuellt område. Resultatet kan t ex användas som underlag för kommunal och regional planering, 
tillståndsärenden mm. Naturvärdesinventering kan göras översiktlig över större områden, t ex en 
hel kommun eller mer fördjupat och noggrant inom mindre och begränsade områden. Metoden är 
utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens inventeringar t ex ängs- och hagmarksinventering och nyckelbiotopsinventering 
och är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Förarbete
Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelse, skogsstyrelse och kommun sammanställs och analy-
seras. Uppgifter om hotade eller i övrigt skyddsvärda arter inhämtas från Artdatabanken och Art-
portalen.  

Inventering
Biotoper som under förarbetet misstänks kunna hysa naturvärden besöks i fält. Inventeringen inne-
bär i huvudsak identifiering, avgränsning och beskrivning av skyddsvärda biotoper. Dessa biotoper 
värderas enligt en 3-gradig skala (se Naturvärdesbedömning). Avgränsning av varje område görs 
med utgångspunkt från ekologiskt funktionella gränser. 

Vid inventeringen eftersöks särskilt naturvärdesintressanta arter som signalarter och rödlistade arter 
samt allmänna biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje bio-
top. Biotopinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av arter. Enskilda rödlistade 
arter eller signalarter kan förbises. För bästa resultat rekommenderas att inventering utförs under 
vegetationssäsong april–oktober. Inventering kan i de flesta fall även utföras andra tider men be-
dömningarna blir mer osäkra.  

I de fall sjöar och vattendrag omfattas görs bedömningar endast med utgångspunkt från vad som 
kan uppfattas från land. Undersökningar under vattenytan ingår ej såvida inte särskild överens-
kommelse träffats kring detta.  

Signalarter och rödlistade arter
Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter påträffas är sannolik-
heten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter också förekommer. Med rödlistade arter avses 
sådana som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att försvinna från Sverige. Sveriges officiella 
lista över rödlistade arter har fastställts av Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i olika 
kategorier utifrån utdöenderisk. 
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Hotkategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
 EN – Starkt hotad (Endangered) 
 VU – Sårbar (Vulnerable) 
 NT – Missgynnad (Near Threatened) 
 DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade men där utdöenderis-
ken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC – Livskraftig (Least Con-
cern) för arter som inte kan placeras i någon av ovanstående kategorier samt NE – Ej bedömd (Not 
Evaluated). 

Resultat
Biotopkarteringen presenteras med kartor där områden med naturvärden redovisas. I text ges kort 
beskrivning till varje område. Beskrivning innehåller en textsammanfattning av varje områdes värde, 
känd förekomst av rödlistade eller andra särskilt intressanta arter samt områdets naturvärde enligt 
en 3-gradig skala.  

Naturvärdesbedömning
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras 
biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. Det är naturligtvis ingen exakt veten-
skap utan baserar sig på värdering av artinnehåll, strukturer och objektets ålder mm. I varje enskilt 
fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra, men med den nationella 
skalan som utgångspunkt. Vid naturvärdesbedömningen värderas biotoper i olika klasser. Höga 
klassningar betyder att naturvärdet kan vara av nationell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär 
inte automatiskt ett visst skydd. För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller 
förordnanden. Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller bio-
topskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt som 
möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och 
jordbruk.  
 
Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som var känd vid 
inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan hypotetiskt innebära att ett områdes 
värde eller avgränsning kan ändras. Ett område som bara konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas 
att objektet har minst ”naturvärden”) kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan 
bero på hur väl undersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 
 
Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. Det biologiska värdet bedöms 
i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är 
kända, men även med utgångspunkt från förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara 
viktiga förutsättningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges 
detta särskilt. 
 
Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen”. Om ett område har betydelse för 
friluftsliv anges det däremot separat som en tilläggsinformation.  
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Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbioto-
per i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar mm. Hit hör också livsmiljöer enligt EU:s habitat-
direktiv med gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6 §”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a 
i förarbetena till naturresurslagen. Sådana områden skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att områden med höga 
naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Unika naturvärden
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem områ-
den med unika naturvärden. Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av 
hotade eller rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt 
stor ekologisk betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det kan 
vara viktiga kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också vara en större 
miljö med få motsvarigheter i regionen. 

 

  

  





Bergteknisk besiktning

Öckerö kommun

Detaljplan för bostäder och
hotell vid Hjälvik
Del av Öckerö 2:200 och 2:198

Göteborg 2017-03-03



Ramböll Sverige AB
Box 5343, Vädursgatan 6
402 27  Göteborg

Telefon 010-615 60 00
Fax
www.ramboll.se

Unr 1320020060 Organisationsnummer 556133-0506

Detaljplan för bostäder och hotell vid Hjälvik
Del av Öckerö 2:200 och 2:198

Bergteknisk besiktning

Datum 2017-03-03
Uppdragsnummer 13220020060
Utgåva/Status Slutlig

Revidering Datum Revideringen avser
A 2018-01-15 Justering beskrivning av område 6.

Peter Lund Anoushe Abdollahpour Mikaela Bäuml
Uppdragsledare Handläggare Granskare



1

Innehållsförteckning

1. Inledning ..................................................................................................... 2

2. Områdesbeskrivning .................................................................................... 2

2.1 Allmänt ......................................................................................................... 2

2.2 Geologi ......................................................................................................... 2

3. Resultat ....................................................................................................... 3

3.1 Område 1 ...................................................................................................... 3

3.2 Område 2 ...................................................................................................... 5

3.3 Område 3 ...................................................................................................... 6

3.4 Område 4 ...................................................................................................... 7

3.5 Område 5 ...................................................................................................... 8

3.6 Område 6 ...................................................................................................... 9

3.7 Område 7 .................................................................................................... 10

3.8 Område 8. ................................................................................................... 10

3.9 Område 9 .................................................................................................... 11

4. Slutsats och rekommendationer ................................................................. 12



2

Detaljplan för Bostäder och Hotell vid Hjälvik
Del av Öckerö 2:200 och 2:198
Bergteknisk besiktning

1. Inledning

På uppdrag av Öckerö kommun har Ramböll Sverige AB utfört en bergteknisk besiktning inom
området för detaljplan för bostäder och hotell vid Hjälvik.

Besiktningen utfördes den 3 februari 2017. Syftet med besiktningen var att identifiera
förekommande rasrisk samt ge åtgärdsförslag.

Planområdet omfattar del av fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198 och det område som
planbeskedet är lämnat för, se Figur 1.

Figur 1. Planområdet omfattar fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198.

2. Områdesbeskrivning

2.1 Allmänt
Planområdet består av hällmarker med blottat berg och gräs-, moss- och slypartier samt buskar och
mindre träd.

2.2 Geologi
Berggrunden domineras av gnejs av sedimentärt ursprung (Stora Le Marstrand-formationen).
Gnejsen är ställvis bandad med ljusa band med kvarts/fältspat varvat med mörkare glimmerrika
band som ofta är småskaligt veckade. Foliationen stryker huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig



3

riktning med en brant stupning 70-90°, men det förekommer även medelbranta foliationsplan i
nordöstlig riktning, samt vertikala plan med öst-västlig riktning.

3. Resultat

I föreliggande rapport har detaljplaneområdet delats in i nio delområden. Hällarna är synliga i dessa
områden och resten av området är täckt av växtlighet, se Figur 2.

Figur 2. Figuren visar delområde 1-9 inom det aktuella detaljplaneområdet.

3.1 Område 1
Område 1 domineras av en bergslänt i den sydvästra delen av planområdet som är under 1m hög, se
Figur 3 och Figur 4. På etagerna växer sly, buskar, mindre träd och murgröna som sträcker sig ner
över kanterna. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 48°N och stupning 60°V. Ingen risk för ras
föreligger.
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Figur 3. Flack bergslänt sydöst om tomt 2:198.

Figur 4. Flat berghäll med höjd cirka 1m, foto taget åt söder.

På toppen av bergslänten finns det sprickytor, lösa små block, gräs och buskar.  Foliationen stryker
huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig riktning med en brant stupning 70-90°. Ett tydligt sprickplan
finns med strykning 80°N och stupning 42°S, se Figur 5. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna
planritningar är planerad bebyggelse på erforderligt avstånd. Rasrisk är låg i det här området. Den
här berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt söder- och nordsidan, se Figur 4och Figur 6. Ett
tydligt sprickplan finns med strykning 80°N och stupning 32°N.
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Figur 5. Berghäll med sprickytor och synlig foliationen. Foto taget åt öster.

Figur 6. Berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt nord. Foto taget åt söder.

3.2 Område 2
Område 2 består delvis av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 7 och Figur 8.
Inom området finns även mindre träd. Ett tydligt öppet sprickplan finns med strykning 44°N och
stupning 90°, se Figur 8. Bergslänten har en medelbrant sluttning. Hällen uppvisar ingen
rasbenägen blockighet och bedöms som stabil.
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Figur 7. Område 2 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar. Foto taget åt öster.

Figur 8. Platå som kantas av lägre, mjuk berghäll.

3.3 Område 3
Område 3 utgörs av en liten höjd/platå omringad av lägre rundade berghällar, samt en cirka 3
meter hög brant ner mot fastigheter 2:617, se Figur 9 och Figur 10, som avslut på den bergplatå
som utgör område 3. Småträd och sly förekommer samt mindre ormbunkssnår. Berget är moss-
och gräsbeväxt. Berget breder ut sig i en längre, plan och mjuk häll åt väst och nordöst. Det finns
många sprickytor i berghällarna. Ett sprickplan finns med strykning 360°N och stupning 80°Ö, se
Figur 9. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket berget är. Bergslänten har en medelbrant
sluttning och rasrisken är relativt låg.
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Figur 9. Lägre berghällar vid fastigheter 2:617.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 90°N och stupning 80°, se Figur 10.

Figur 10. Plana, låga hällar i område 6. Foto mot öster.

3.4 Område 4
Område 4 utgörs av mindre, rundade hällar samt moss- och gräsbeväxta, korta träd och buskar, se
Figur 11. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna planritningar är planerad bebyggelse på
erforderligt avstånd. Berget är beklätt med mossa men ser inte uppsprucket ut. Ingen stabilitetsrisk
bedöms föreligga i dagsläget.
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Figur 11. Område med träd, ormbunkssnår och mindre berghällar. Foto taget åt öst.

3.5 Område 5
Område 5 utgör den sydöstra delen av planområdet (se Figur 1). Området utgörs av en cirka 3
meter hög brant ner mot fastighet 2:603 som avslut på den bergplatå som utgör område 5, se
Figur 12. Det finns sprickor och små lösa block av berghällen. Det finns moss- och gräsbeväxta,
korta träd och buskar på norra sidan av berghällen, vid släntfot. Sprickor och etager är gräs- och
ormbunksbeklädda. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 13.
Viss skivighet noteras på den branta bergslänten. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket
berget är. Rasrisken bedöms vara låg.

Figur 12. Brant ner mot fastighet 2:603.
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Figur 13. Uppsprucken berghäll vid fastigheter 2:603. Foto taget mot sydöst.

Vid en berghäll i den nordöstra delen av området finns en uppsprucken berghäll. Ett tydligt
sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 14.

Figur 14. Uppsprucken berghäll.

3.6 Område 6
Område 6 domineras av en bergslänt i den nordöstra delen av planområdet. Berghällen har en 6-7
meter, 85°N brant vägg ner mot vägen och är uppdelad i etager, se Figur 15. På etagerna växer sly,
buskar och mindre träd. Bergsluttningen består av uppsprucket berg med vertikala och horisontella
sprickor. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 342°N och stupning 70°SV. Rasrisken bedöms som
låg, men då berghällen är relativet hög kan på sikt en förhöjd rasrisk föreligga då rotsprängning från
vegetation kan skapa instabilitet.



10

Figur 15. Uppsprucket berg i vertikala och horisontella riktningar. Rotsprängning i vegetation i
sprickorna kan skapa instabilitet.

3.7 Område 7
I delområde 7 är berget beväxt med träd och täckt av vegetation såsom mossa, vilket försvårar en
bedömning av rasrisken. Det ligger mossbeklädda block vid släntfoten, se Figur 16. Eftersom berget
täcks av mycket vegetation är en rasriskbedömning svår, men risken bedöms som låg.

Figur 16. Mossbeklädda block och bergslänt med vegetation i delområde 7.

3.8 Område 8
Område 8 består av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 17. Inom området finns även
mindre träd. Det här området är en fortsättning av berget med slänt mot norr (från område 3 till
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Figur 18. Område 9 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 168°N och stupning 80°Ö, se Figur 19.

Figur 19. Sprickytor på plana hällar.

4. Slutsats och rekommendationer

Planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt förekommer en något förhöjd rasrisk längs
bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger.
Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som begränsar utrymmet och åtkomsten, varför
utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa förhållanden.

Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.
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VA-utredning BoAktivt Öckerö 
 

Bakgrund och syfte 
 
På uppdrag av BoAktivt i Sverige AB har Lindberg Markkonsult upprättat en översiktlig utredning för 
hantering av dagvatten inom område för planerad byggnation av bostäder i Öckerö kommun. Arbete 
pågår med detaljplan för bostäder vid Norgårdsvägen. 
 
Dagvattenutredning begränsas av området för planerad ny exploatering och innehåller förslag till åtgärder 
för dagvattenhantering för området. 
 
Alla uppgifter i denna PM ska kontrolleras och anpassas vid detaljprojekteringen för området. 
 
Syftet med dagvattenutredningen är att översiktligt beräkna dimensionerande flöden och 
utjämningsbehov för området samt redovisa förslag på hantering av dagvatten vid ny exploatering. 
 
 

Befintliga förhållanden 
 
Området är beläget i nordvästra delen av Öckerö vid Norgårdsvägen inom fastigheterna Öckerö 2:198 
och Öckerö 2:200. Båda fastigheterna är obebyggda. 
Området avgränsas av Hummerviksvägen i väster, bergsområde i öster, befintlig bebyggelse utmed 
Hummerviksvägen i söder samt av Norgårdsvägen i norr. Norr om Norgårdsvägen finns ett naturområde 
med badstrand. 
 

Topografiska förhållanden 
Inom områdets östra och sydöstra del finns högpunkter med marknivå på drygt +10, därifrån sluttar 
marken mot norr och Norgårdsvägen med marknivå + 2. Marken består huvudsakligen av berg i dagen. 
I områdets västra del sluttar marken från söder till norr och består av strandäng, låg vegetation med 
inslag av berg i dagen 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består fastigheten till största delen av urberg med ett mindre område i nordväst 
med postglacial sand. 
 

Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenströmningar i jordlagren och grundvattennivåer inom exploateringsområdet är okända. 
 

Dagvattenavledning 
Dagvattenavledning sker genom naturlig avrinning i lågpunkter från söder mot norr. 
 
Befintliga förhållanden, se bilaga 1. 
Avrinningsområdet omfattar ca 0,7 ha.  
 

Befintliga ledningar 
Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar.  
Dagvattensystem är utbyggt i Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut 
till västerhavet. 
 
 

Exploatering 
 
Inom området planeras för byggnation av bostäder.  
I bilaga 2 framgår läget på föreslagen bebyggelse 
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Exempel på utformning av dräneringsstråk, öppet magasin med dagvattenintag (P105) 
 
 

Täckt magasin 
Dagvattnet från takytor och parkeringsytor föreslås avledas genom fördröjningsmagasin. 
Magasinen utförs med dagvattenkassetter alt. dimensioneras för att kunna fördröja minst ett 10-årsregn. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 16 m³. 
 

 
Dagvattenmagasin med dagvattenkassetter (Uponor) 
 
Dagvatten från naturmarksslänter, blivande bergskärning i öster föreslås hantera via ett avskärande 
dräneringsdike med relativt liten kapacitet kringfylld med krossmaterial för att uppnå fördröjningsvolym. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till 1 - 2 m³. 
 
 

Dagvatten för bevattning 
Förutsättningarna för att magasinera dagvatten och använda för bevattning utreds i detaljprojekteringen. 
För bevattning av växtbäddar utomhus är ett tänkbart system Savaq 160 city. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 0,3 - 0,5 m³. 
 





PM VA-utredning  Sid 8/ 9 

BoAktivt Öckerö 

  VA-utredning BoAktivt Öckerö    
    

 
 

fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra 
inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. I nytt förslag till miljökvalitetsnorm omfattas 
vattenförekomsten därför av ett generellt undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver och 
PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk status. De nuvarande halterna av 
kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. 
 
Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att detta i 
möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning 
med naturresurser. Om möjligt ska dagvattnet renas. 
 
 

Befintlig rening 
Dagvattnet från området avleds idag i huvudsak på mark till öppna diken. På detta sätt fördröjs och 
renas dagvattnet med hjälp av vegetationen i diken. 
 
 

Planerad rening 
På markytorna eftersträvas avrinning via grönytor innan uppsamling i krossdiken och ledningar och renas 
därmed med hjälp av vegetationen i grönytorna. 
 
Takvattnet från takytor föreslås avledas via grönytor till drändike alternativt fördröjningsmagasin av typ 
kassetter där viss sedimentering och rening sker innan avledning till dagvattenservisen. 
 
 
Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i omgivande 
kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta tidsramar. 
 
 

100-årsregn 
 
Kontroll har även gjorts vilka konsekvenser ett 100-årsregn får på området. 
Ett 100-årsregn innebär ett flöde från tomten på 170 l/s vilket ger en extra volym av 52 m³ på 10 min (164 
l/s – 77 l/s). 
I detaljprojekteringen får vidare utredas hur erforderliga fördröjningsvolymer och höjdsättning bör 
utformas för att hantera flöde vid ett 100-årsregn. 
 
 

VA-lösning 
 
Planerade områden skall anslutas till kommunalt VA-nät. Kapaciteten på befintligt nät bedöms vara 
tillräckligt för att klara planerad byggnation. Dock måste kapaciteten på befintlig spillvattenpumpstation 
kontrolleras. 
 
Förslag till va-lösning, se bilaga 2. 
 
 

Vatten 
 
Planområdet innebär en tillkommande belastning motsvarande ca 54 pe (personekvivalenter), baserat på 
2,0 pe/lgh. Vattenbehovet beräknas med en medelförbrukning på ca 170 l/p.d. Medeldygnsförbrukningen 
beräknas till 0,1 l/s och maximala förbrukningen qdim under dygnet till 2,3 l/s. 
 
Fastigheten ansluts till Öckerö kommuns befintliga ledning norr om fastigheten. 
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Släckvatten 
 
Släckvattenförbrukningen dimensioneras för områdestyp A1, flerfamiljshus lägre än 4 våningar. 
Släckvattenkrav 10 l/s.  
Befintlig brandpost finns ca 80 m öster om fastigheten, se bilaga 2, och uppfyller de krav på avstånd 
enligt räddningstjänstens Råd och anvisning nr:110 Räddningstjänstens insatstid och förmåga.  
 

Spillvatten 
 
Planerade bostäder föreslås anslutas till kommunalt VA-nät.  
Fastigheten föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
Spillvattnet avleds vidare ned till kommunens bef spillvattenpumpstation. 
Självfallsledningen ned till befintlig spillvattenpumpstation bedöms ha tillräcklig kapacitet. 
Pumpstationens kapacitet bör dock kontrolleras för det tillkommande flödet från exploateringen. 
Eventuellt måste pumparnas kapacitet ökas vilket kan ske genom att exempelvis byta pumphjul alternativt 
byta pumpar. 
 
VA-systemets omfattning inom exploateringsområdet framgår av bilaga 2. 
 
Dag- eller dränvatten får ej anslutas till spillvattenledning. 
 

Dagvatten 
 
Dagvattnet föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
 
 
 
 

Referenser 
 
Svenskt Vatten P90. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P104. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P105. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Svenskt Vatten. 
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restauranger, XL-byggvaruhus och ytterligare en mataffär. Framöver kommer 

dock serviceutbudet att förbättras på Öckerö. Kommunen arbetar med en 

detaljplan för Öckerö centrum där en ny centrumbildning med 350 bostäder 

(merparten i flerbostadshus) och verksamheter ska anläggas i direkt anslutning till 

hamnen. Verksamheterna ska utgöras av kontor, handel och hotell, där 1500 av 

totalt 7500 m2 planeras för en större livsmedelsbutik. 

2.2 Kollektiv- och biltrafik 
Centrala Öckerö trafikeras idag av en busslinje (290) som angör ett tiotal 

hållplatser längs Hällsviksvägen, Norgårdsvägen, Kärrsviksvägen, Breviksvägen, 

Ekelundsvägen och Hönövägen. Hållplatserna som är belägna närmast 

utredningsområdet heter Kärrsviksvägen och Olvonvägen och ligger drygt 600 

respektive 1000 m från området.  

 

3: Kollektivtrafik, linjesträckning och hållplatser för ordinarie kollektivtrafik och 
flexlinjen. 

Källa: Västtrafik, Öckerö kommun och © OpenStreetMaps bidragsgivare. 
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2011). 

 

• Öka andelen kollektivtrafik av de motoriserade personresorna till  

o Totalt 25 % (11 % RVU 2011) 

o Pendling 40 % (30 % RVU 2011) 

 

• Minska antalet olyckor till 15 per år (30 olyckor per år i snitt 2004 – 

2014). 

 

• Öka andelen medborgare som tycker att trafiksäkerheten är god eller 

mycket god till 70 % (23 % Kritik på teknik 2013). 

 

Mål 3: Utveckla centra 

• Utveckla hamnarna till mötesplatser genom att skapa noder med väl 

utbyggd infrastruktur för samtliga trafikslag. 

 

• Öka andelen som bor och arbetar i kommunen till 45 % (40 % 2012). 

 

I trafikstrategin anges också att ett övergripande trafikprogram ska utvecklas, i 

vilket det bland annat ska finnas en gång- och cykelplan, en hastighetsplan, en 

trafiksäkerhetsplan, en parkeringsplan, en kollektivtrafikplan och en mobility 

managementplan. I skrivande stund är ingen plan helt färdigställd och antagen. 

Arbete pågår dock med att ta fram en trafiksäkerhetsplan samt en parkeringsplan. 
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Därtill är seniorer inte lika bundna av att resa under dygnets mest belastade 

timmar på samma sätt som den yrkesarbetande delen av befolkningen. Detta gör 

att de fritids- och inköp/serviceresor som sker sannolikt kommer att förläggas 

under lågtrafik i möjligaste mån, då det ger en möjlighet att undvika köerna till 

färjan. 

 

Boendekonceptet för Bo Aktivt bedöms bidra till att sänka resbehovet både inom 

kommunen och till/från Göteborg. Bland annat genom tillgången till service i huset 

(leverans av matkasse) och ett lägre resbehov generellt.  

 

Vidare kommer tillgången till golfbil att bidra till ett lägre resande med bil 

generellt sett, då boende kommer använda golfbilen istället för bil. Golfbilen har 

goda förutsättningar för att bli en attraktiv aspekt av boendekonceptet, då de ger 

fördelarna av att ha tillgång till ett fordon samtidigt som användarna undviker 

nackdelarna med privat bilägande. Två viktiga parametrar för att golfbilen ska bli 

framgångsrik är att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift och sänka 

parkeringstalet för bostäderna. Vidare möjliggör boendekonceptet för samåkning 

då det uppmuntrar till social samvaro mellan de boende. 

 

I dagsläget har Öckerö kommun 1,2 som parkeringsnorm, men i arbetet med 

detaljplanen för nya Öckerö centrum används 0,7 som p-tal för bostäderna vid 

Skärhamnsås. Eftersom seniorer reser mindre än människor i arbetsför ålder 

bedöms 0,7 också vara ett rimligt p-tal för seniorbostäderna vid Hjälvik. Detta 

skulle innebära att boendet behöver innehålla 21 p-platser (varav en är avsedd för 

golfbilen och fem för besöksparkering). Antalet besöksparkeringar kan hållas lågt 

då det finns en stor besöksparkering vid idrottsplatsen i nära anslutning till 

boendet.  

 

Sammantaget bidrar detta på följande sätt till antalet bilresor på väg 155: 

• Med frånvaron av arbetsresor bedöms tillskottet till trafikflödet på väg 155 

kunna sänkas till 1 fordon/dygn i maxtimmen, i den mest belastade 

riktningen.  

• Tillgången till service avlastar väg 155 ytterligare då behovet av att resa 

in till Göteborg för serviceärenden minskar.  

• Tillgången till golfbil, lägre p-tal och uppmuntran till social samvaro 

bedöms leda till ökad samåkning och att de boende planerar sitt resande i 

större utsträckning, vilket ger ett lägre tillskott till trafikflödet på väg 155. 

4. Slutsats 

Anläggandet av seniorboendet skulle generellt sett generera lite trafik på väg 155, 

varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik. De boende skulle sannolikt 

också göra mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall 

de reser med bil, samordna sina resor, både med andra boende samt för flera 

ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att inkludera i 
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Trafikutredning 

 Detaljplan för Bostäder och Hotell vid Hjälvik 
 

tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt 

är det viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), 

samt att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre 

parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte reser lika ofta som 

människor i arbetsför ålder. 
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2009-2019, 
har befolkningen i snitt ökat med 62 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Invånare 12292 12449 12487 12539 12574 12645 12682 12773 12923 12945 12916 

 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jul, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  
2019 4 16 586 12-jun, 03-jul, 11-jul, 

19-aug 
 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2014-2019 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 10 av 
de 12 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti.  
 
De senaste åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med att 
kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har        



5 238 kg fett samlats in sedan starten 2017 fram till  och med september 2020.              
Kommunen har alltid haft ett förbud mot avfallskvarnar. 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
Detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305 tillåter bostäder och centrumbebyggelse. 
Antagandet för belastningen för Pinans reningsverk bedömer jag till ca 210 pe.  
 
Detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 tillåter bostäder. Den tänkta bebyggelsen är 27 
lägenheter. Om vi håller oss till samma uppskattning som tidigare 1,8 personer per 
lägenhet blir den tillkommande belastningen på Pinans avloppsreningsverk 
1,8*27=49 pe 
 
 
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 215 (peMax 2020) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210  
(antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och 
Björkö 1:305) + (planen för Hjälvik Öckerö 2:200) 49= 12 499 pe. 

 
 
Max belastningen för Pinans avloppsreningsverk 2020 har tagits fram enligt NFS 
2016:6 , Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan ,detaljplan för Björkö 1:294 
och Björkö 1:305 samt detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 
 
 



 
Öckerö kommun 2020-11-02 
 
Johannes Wallgren   Lisette Larsson 
Verksamhetschef samhällsbyggnad                        Enhetschef  Va 
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Va-taxa 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

1. Ny konstruktion av Va-taxan som följer Svenskt Vattens basförslag ska gälla 
fr.o.m. 2021-01-01.  

2. Va-taxan för år 2021 antas. 
 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 252 att ta 
fram en ny konstruktion av Va-taxa som följer Svenskt Vattens basförslag att gälla 
fr.o.m. 2021-01-01.  
Det senaste basförslaget som Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-
huvudmän, har tagit fram är från 2007 och bygger på lagstiftning och ett antal 
prejudicerande avgöranden från Mark- och miljödomstolen, tidigare Va-nämnden. 
 
Beredning 
Kostnaderna för VA-verksamheten och nyttan av att vara ansluten till den allmänna 
anläggningen ska enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 31 § fördelas 
via avgifterna på ett rättvist och skäligt sätt och utifrån nyttan av att vara ansluten 
och utifrån den kostnad som anslutningen orsakar. 
Verksamheten har tillsammans med VA-konsult arbetat med att anpassa taxan till 
Svensk Vattens basförslag och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och 
brukningstaxan.  
 
Den stora förändringen vad gäller dagens taxa mot Svenskt vattens basförslag är att 
det i kommunens nuvarande taxa saknas avgift för dagvatten. Det saknas alltså en 
avgift för allmän platsmarkhållare, vilket strider mot Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.  
Även definitionen av ”Bostadsfastighet” och ”Annan fastighet” innebär en 
förändring. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 



 
 

 

andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel 
på byggnader där lokalytan är det viktigaste ur användarsynpunkt, och som därmed 
jämställs med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, 
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och 
sporthallar. 
 
Ekonomi 
Förslag till ny anläggningstaxa har arbetats fram där kommande utbyggnad av den 
allmänna anläggningen finns som underlag och med en kostnadstäckning på 100 %.  
 
Kostnaderna för brukningsavgiften har fördelats så att 60 % av kostnaderna ska 
täckas av den fasta avgiften och 40 % av den rörliga avgiften. Brukningsavgiften 
påverkar verksamheter som idag definierats som ”Annan fastighet” då 
lägenhetsavgift kommer att debiteras för varje påbörjat antal 150 m2 bruttoarea 
(BTA). Idag betalar verksamheter endast en lägenhetsavgift oberoende av hur stor 
lokalytan är. 
Förslag till dagvattentaxa har tagits fram och påverkar framförallt Gatuenheten som 
har tilldelats budget för den tillkommande kostnaden.  
 
Följande står i vattentjänstlagen 30§ 1 st: 
”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva Va-anläggningen”. Förslag till ny brukningstaxa 
innebär att en större del av kostnaderna fördelas till verksamheter som alltså får en 
högre total brukningsavgift och att lägre kostnader totalt fördelas till villor och 
flerbostadshus jämfört med dagens taxa.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund. 
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Med den nya taxekonstruktionen följer VA-verksamheten Lag om allmänna 
vattentjänster då avgifterna bestäms så att kostnaderna fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 



 
 

 

…………………………………………                                           …………………………………………… 
Anna Dannjé Brocker                                                          Johannes Wallgren 
Tf Kommundirektör                                                             Samhällsbyggandschef 
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• Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft. 

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och av-
lopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i öv-
rigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär-
taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 12  

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga om-
ständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning 
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan 
att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående an-
mäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighets-
ägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsav-
giften betalas. 
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§ 13  

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudman-
nen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande er-
sätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan be-
fintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick. 
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§ 19  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och av-
lopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i öv-
rigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär-
taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§14-17 får huvudmannen i stäl-
let komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20  

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör 
därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möj-
liggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22  

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 108,6 (sept-2015) i entreprenadindex, E 84. 
Tabell 1.1, littera 321-323. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen 
därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23  

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan an-
givna dagen för taxans ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vatten-
tjänster. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Öckerö kommun står inför en utbyggnad av den allmänna anläggningen där fastigheterna 
som skall ansluta sig främst består av flerbostadshus. Lägenhetsavgiften i den gällande 
anläggningstaxan är anpassad till att det främst är villor som ansluter sig. 
Kostnadstäckningsgraden i nuvarande anläggningstaxa är ca 95 % och inför kommande 
utbyggnad av den allmänna anläggningen har Stinro konsult och Öckerö kommun 
tillsammans arbetat fram ett förslag till taxa där kostnadstäckningen är 100 % gentemot 
bearbetat underlag.  
 
Ett förslag till ny brukningstaxa har också arbetats fram. Den gällande brukningstaxan saknar 
avgift för dagvatten fastighet, nedan förkortat till Df, och för dagvatten gata, nedan förkortat 
till Dg. I det nya förslaget till brukningstaxa ingår dessa avgiftsparametrar och de totala 
intäkterna från brukningsavgifter beräknas ge de intäkter som krävs för att täcka de 
nödvändiga kostnaderna utifrån bearbetat underlag från abonnentregistret.  
 
Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-huvudmän, har tagit fram förslag till 
hur en VA-taxa kan utformas. Det senaste basförslaget är från 2007 och bygger på 
lagstiftning och ett antal prejudicerande avgöranden från Statens VA-nämnd där kommuners 
taxor har prövats genom åren. Fördelen med att använda sig av Svenskt Vattens förslag är 
det uppfyller lagstiftningens krav på konstruktion för en juridiskt hållbar VA-taxa. Gällande 
taxa i Öckerö kommun följer till viss del Svenskt Vattens basförslag med några avsteg från 
förslaget. Avsteg från basförslaget bör noga avvägas och motiveras så att taxan som helhet 
kan ses som rättvis, skälig och juridiskt hållbar. Förslaget till ny taxa för Öckerö kommun 
följer Svenskt Vattens basförslag fullt ut.  
  
1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva arbetet med att anpassa taxan till Svenskt Vattens 
basförslag och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och brukningstaxan. Föreslaget till 
avgiftsnivåer och konsekvensanalyser redovisas i tabellform.   

2 Vattentjänstlagen 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag som 
reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med fastighetsägare 
inom VA-kollektivet. 
 
2.1 Finansiering av VA verksamhetens kostnader 
Arbetet med att ta fram en VA-taxa handlar om att fördela VA-verksamhetens kostnader på 
de avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav. Verksamhetens kostnader kan finansieras 
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på två sätt, antingen via avgifter eller på annat sätt, till exempel med skattefinansiering. Om 
finansieringen sker helt via avgifter, innebär det att endast de som är anslutna till den 
allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna. Om finansieringen delvis sker genom 
skattefinansiering betyder det att skattekollektivet, d v s även de som inte är anslutna till 
den allmänna VA anläggningen, finansierar en del av kostnaderna. Oavsett hur en kommun 
väljer att finansiera kostnaderna för VA-verksamheten, är det alltid i slutändan 
kommuninvånare som belastas, antingen som VA-abonnenter eller som skattebetalare. 
 
Följande står i vattentjänstlagen 30 § 1 st: 

 ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader 
 som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” 

 
Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med nödvändiga kostnader 
som krävs för att ordna med och driva den allmänna anläggningen, utifrån 
självkostnadsprincipen. Det innebär att kostnader för andra kommunala angelägenheter än 
att driva den allmänna VA-anläggningen, aldrig får belasta VA-kollektivet. Det är dock fullt 
möjligt enligt vattentjänstlagen att finansiera kostnader för VA med skattemedel. 
 
2.2 Skyldighet att betala avgifter 
Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de tjänster 
som området omfattar.  
 
Följande regleras i 24 § 1 st: 
 ”En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om 
 fastigheten 
 1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
 2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en 
 vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.” 
 
Även allmän platsmarkhållare är enligt vattentjänstlagen avgiftsskyldig enligt 27 §: 
 
 ”Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
 skall betala en avgift för en allmän VA-anläggning, om 

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggningens 
verksamhetsområde, och 

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från 
det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet 
och informerat den som är avgiftsskyldig om detta.” 
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Avgifterna kan vara uppdelade på anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. 
Brukningsavgiften ska täcka övriga löpande kostnader som inte täcks av anläggningsavgifter, 
såsom drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och 
kapitalkostnader. Anläggningsavgiften får inte vara större än fastighetens andel i den 
allmänna anläggningen (regleras i 32 §) och befriar fastighetsägaren från att i framtiden 
betala avgift för samma kostnad igen. Brukningsavgifterna bör inte täcka kostnader för 
utbyggnad av den allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir 
belastade med kostnader som enskilda fastighetsägare skall betala. 
 
2.3 VA taxans syfte 
VA-taxans syfte är att fördela ut de nödvändiga kostnaderna till de avgiftsskyldiga.  
 
Följande regleras i 31 § 1 st: 
 ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 
 avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.” 
 
Kostnaderna för VA-verksamheten och nyttan av att vara ansluten till den allmänna 
anläggningen ska enligt ovan fördelas via avgifterna på ett rättvis och skäligt sätt och, enligt 
praxis, utifrån nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen och utifrån den 
kostnad som anslutningen orsakar. Därför består taxeförslaget av både kostnadsparametrar, 
som är relaterade till faktiska kostnader, och även av nyttoparametrar som baseras på den 
nytta fastigheten har av den allmänna anläggningen. Taxan är en generell fördelning av 
kostnaderna och den ska kunna tillämpas på alla typer av fastigheter. Avgiftsparametrarna 
kan ses som schabloner och det är således inte varje fastighets individuella påverkan på 
kostnaderna som avgifterna baseras på. Grundprincipen för nyttan av att vara ansluten till 
den allmänna anläggningen är att två likadana fastigheter med samma behov av 
vattentjänster skall betala samma avgift, oavsett var fastigheterna geografiskt är belägna 
och därför oavsett hur höga kostnader varje enskild fastighet orsakar. 
 
2.4 Hantering av överuttag och underskott 
De nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen fördelas 
ut på de avgiftsskyldiga via VA-taxan. Om intäkterna i verksamheten är högre än 
kostnaderna, betyder det att avgifterna är högre än vad de nödvändiga kostnaderna kräver. 
Ett överuttag av avgifter har då gjorts från VA-abonnenterna. Om kostnaderna istället är 
högre än intäkterna, har inte avgifterna finansierat de nödvändiga kostnaderna fullt ut och 
verksamheten har genererat ett underskott.  Tillfälliga överuttag och underskott skall enligt 
regeringens förslag i propositionen till vattentjänstlagen återföras/kompenseras till VA-
kollektivet inom de närmaste tre åren. 
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Följande står att läsa i utredningens förslag i propositionen till vattentjänstlagen angående 
överuttag och upparbetade underskott: 

”Enligt Va-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom 
tre år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas om 
huvudmannen har antagit en plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett 
underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses va-
verksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter. En vald skattefinansiering 
är definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas den alltså som 
sådan om annat inte tydligt anges innan respektive års bokslut fastställs.” 

 
För att kunna efterleva vattentjänstlagens krav på hantering av överuttag och underskott, är 
det därför viktigt att taxan uppdateras löpande utifrån hur förutsättningarna förändras i den 
ekonomiska styrningen.  

3 Konsekvenser och jämförelser 
Organisationen Svenskt Vatten sammanställer statistik för att kommuner ska kunna jämföra 
sina taxor. Två typer av fastigheter som jämförs är Typhus A och Typhus B. 
 
Typhus A avser ett fristående enbostadshus med en lägenhet, 800 m2 tomtyta och en 
förbrukning som uppgår till 150 m3 per år. 
 
Typhus B avser ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en förbrukning 
som uppgår till 2 000 m3 per år. 
 
I analysen av konsekvenserna av förslaget till nya avgifter jämfört med gällande taxa 
kommer dessa typhus att vara med tillsammans med andra typer av fastigheter som Öckerö 
kommun vill jämföra. 

4 Anläggningsavgifter 
 
4.1 Svenskt Vattens basförslag till anläggningstaxa 
Nedan följer en beskrivning av fastighetskategorier och avgiftsparametrar i Svenskt Vattens 
basförslag till anläggningstaxa. 
 
4.1.1 Fastighetskategorier 
I taxeföreskrifterna skall definieras vad som avses med de fastighetskategorier som är 
avgiftsskyldiga. De kategorier som är avgiftsskyldiga enligt Svenskt Vattens förslag följer 
nedan med beskrivning. 
 
Bostadsfastighet. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där 
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lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  Exempel på byggnader där lokalytan 
är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämställs med bostadsfastighet, 
är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning, utställningslokaler, restauranger, 
småindustri, sjukvård, stormarknader och sporthallar. 
 
Annan fastighet. Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 
Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är 
beroende av tomtytan, inte lokalytan. 
 
Obebyggd fastighet. Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är avsedd 
för bebyggande. 
  
Allmän platsmark. Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats, eller om marken inte 
omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 
4.1.2 Avvikelse för fastighetskategorier i Öckerös taxa jämfört med basförslaget 
Öckerö kommuns VA taxa delar in fastigheterna i samma kategorier som basförslaget, men 
definitionerna skiljer sig från basförslaget. Det som skiljer sig åt är att bostadsfastighet 
endast är fastigheter som avses att bebyggas för bostadsändamål. Annan fastighet är övriga 
fastigheter som avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Jämfört med 
basförslaget definieras med andra ord alla fastigheter som inte är bostäder som annan 
fastighet, även de fastigheter där lokalytan är viktigast ur användarsynpunkt. Det gör att 
avgiften och värderingen av nyttan för fastigheter med t e x verksamhetslokaler beräknas på 
ett annat sätt jämfört med Svenskt Vattens basförlag. 
 
Det framgår inte av Öckerös taxa hur fastigheter som nyttjas både som bostäder och 
verksamhetslokaler ska debiteras, eftersom de definieras som olika typer av fastigheter. Det 
gör att taxan inte kan tillämpas på dessa typer av fastigheter. I basförslaget definieras både 
fastigheter med verksamhetslokaler och bostäder som bostadsfastigheter och de betalar för 
sin nytta på samma sätt. Nyttan fördelas via lägenhetsavgiften till både bostadshus och 
verksamheter. Verksamheter får betala lägenhetsavgift för sin lokalyta och fastigheter med 
bostäder får betala lägenhetsavgift utifrån antal lägenheter/bostadsenheter. 
 
4.1.3 Avgiftsparametrar i Svenskt Vattens basförslag till anläggningsavgifter 
 
4.1.3.1 Servisavgift 
Servisavgiften är kostnadsrelaterad och avses vara en avgift som fördelar ut den 
genomsnittliga kostnaden för att anlägga en uppsättning av servisledningar. Servisavgiften 
ska vara enhetlig och oberoende av om anslutningspunkter upprättas i samband med 
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exploatering eller i ett senare skede. Servisavgiften är densamma för alla fastigheter utifrån 
de vattentjänster som ansluts. 
 
4.1.3.2 Förbindelsepunktsavgift 
Förbindelsepunktsavgiften fördelar ut kostnader utifrån fastighetens nytta av att 
huvudmannen anordnar och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter där 
fastigheten får tillgång till allmänt VA. Förbindelsepunkten är den juridiska punkten där 
ansvaret går över från VA huvudmannen till fastighetsägaren. Förbindelsepunktsavgiften är 
densamma för alla fastigheter med hänsyn tagen till de vattentjänster den ger tillgång till. 
 
4.1.3.3 Tomtyteavgift 
Tomtyteavgiften är kostnadsrelaterad och den ser till att en större andel av kostnaderna 
fördelas till större fastigheter än till mindre fastigheter. Avgiften fördelar kostnader utifrån 
att det generellt sett krävs längre ledningar förbi en stor fastighet än en liten. Längre 
ledningsdragningar orsakar generellt sett högre kostnader. Eller tvärtom, mindre fastigheter 
orsakar generellt sätt kortare ledningsdragningar och därmed lägre kostnader än större 
fastigheter. Tomtyteavgiften fördelar delar av anläggningskostnaderna så att mindre 
fastigheter inte betalar en lika hög tomtyteavgift som större fastigheter. Eftersom 
servisavgiften är densamma för alla fastigheter, oavsett vilka totala anläggningskostnader de 
orsakar, är tomtyteavgiften den kostnadsparameter i taxan som finfördelar kostnaderna till 
de fastigheter som generellt sett orsakar högre kostnader och avlastar de fastigheter som 
generellt sett orsakar lägre anläggningskostnader.  
 
Den totala tomtyteavgiften för en fastighet får inte vara högre än summan av servisavgiften, 
förbindelsepunktsavgiften och lägenhetsavgiften. Detta kallas tomtytebegränsningsregeln 
och den har kommit till efter avgöranden i Statens VA-nämnd där man har ansett att avgifter 
i en taxa inte får vara för mycket relaterade till vad varje fastighet orsakar i kostnad, utan 
taxan ska i första hand vara konstruerad så att kostnaderna fördelas efter fastigheters nytta 
av den allmänna anläggningen. 
 
4.1.3.4 Lägenhetsavgift 
En fastighet med fler än en lägenhet anses ha en större nytta av den allmänna anläggningen 
än en fastighet med bara en lägenhet, även om kostnaden för att anordna med servis och 
förbindelsepunkt kan vara densamma. För att kunna belasta fastigheter med många 
lägenheter eller större lokalyta som har en större nytta av att vara anslutna till den allmänna 
VA anläggningen, jämfört med fastigheter med färre lägenheter eller mindre lokalyta och 
därmed mindre nytta av anslutningen, fördelas kostnader till fastigheter med större nytta 
genom en lägenhetsavgift per lägenhet eller per ett visst påbörjat antal kvm lokalyta på 
fastigheten. Eftersom förbindelsepunktsavgiften är kopplad till nyttan av att vara ansluten 
via en servis och är densamma för alla fastigheter, är lägenhetsavgiften den nyttoparameter 
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i taxan som finfördelar kostnader till fastigheter utifrån att det finns fler lägenheter eller 
större lokalyta på fastigheten och därmed har större nytta av sin anslutning till VA. 
 
I taxeföreskrifterna skall det tydligt framgå hur en lägenhet definieras.  Basförslaget 
definierar en fristående enhet som är avsedd för boende som en lägenhet. För 
bostadsfastigheter som inte är avsedda för boende men som har nytta av den allmänna 
anläggningen i sina lokaler beräknas antal lägenheter utifrån BTA. Förslaget definierar dock 
inte hur stor lokalyta som motsvarar en lägenhetsavgift, utan det är upp till VA- 
huvudmannen själv att bestämma i taxeföreskrifterna. I detta förslag utgår en 
lägenhetsavgift per varje påbörjat 150 m2 lokalyta.  
 
4.1.3.5 Avgift för allmän platsmarkhållare 
När vattentjänstlagen ersatte 1970-års VA-lag infördes bestämmelser om avgift för den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls. Lagen kräver att denne skall 
betala avgifter till huvudmannen om den allmänna platsmarken finns inom 
verksamhetsområdet för dagvatten gata och om marken behöver avledning av dagvatten för 
bebyggelsens skull. Exempel på allmän platsmarkhållare är Trafikverket och kommunens 
gatu- och parkförvaltning samt väg- och samfällighetsföreningar. De ska betala en avgift per 
m² mark som avvattnas enligt Svenskt Vattens förslag.  
 
4.1.4 Avgiftsreduktion för vattentjänster som inte ansluts 
Basförslagets avgiftsparametrar baseras på priser som avser full avgiftsskyldighet för alla 
vattentjänster. Om inte alla vattentjänster ansluts, ska avgifterna reduceras med en viss 
procentsats av full avgift.  
 
Del av full servisavgift för framdragning av servisledning är: 

· En ledning   70 % 
· Två ledningar   85 % 
· Tre ledningar 100 % 

 
Reduktionen av servisavgiften är tänkt att spegla kostnaderna för att anlägga serviser. Om 
servis för en eller två vattentjänster anläggs vid samma tillfälle är kostnaden inte så mycket 
lägre än kostnaden för att anlägga servis för alla vattentjänster. Reduktionerna för de övriga 
avgiftsparametrarna baseras i högre grad på fastigheternas nytta av att ha en anslutning till 
den allmänna VA-anläggningen. Reduktionerna beräknas som en procentuell reduktion av 
full avgift för respektive avgiftsparameter.  
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5 Beräkningsförutsättningar 
5.1 Utbyggnadsområden 
Fyra områden har använts som beräkningsunderlag till förslaget till ny taxa. Det är Berget (7 
fgh, 254 lgh), Hamnplan (6 fgh, 282 lgh), Nästås (5 fgh, 83 lgh) och Område 4 (1 fgh, 22 lgh). 
Förtätning med 8 villor har också tagits med i beräkningarna. De har alla behov av alla 
vattentjänster. Investeringsutgiften för alla områden uppgår totalt till ca 37 132 tkr. 
Investeringsutgiften per lgh och område visas i diagrammet nedan.  
 

 
Diagram 1. Investeringsutgift per lägenhet och område. Den genomsnittliga kostnaden för förtätning motsvarar 
servisavgiften i nuvarande taxa. Förtätningen är inte medräknad i den genomsnittliga investeringsutgiften. 

Den genomsnittliga investeringsutgiften per lägenhet för alla områden uppgår till ca 49 tkr. 
Under arbetet med att fördela kostnaderna som orsakas av nya anslutningar, är det normalt 
att kostnaderna varierar mellan de olika områdena eftersom anläggningstaxan är generell 
för alla som ansluter sig. Så länge som det inte är aktuellt med särtaxa, kommer vissa 
områden att generera ett överskott och andra ett underskott gentemot debiterade 
anläggningsavgifter.  
 
5.2 Nuvarande taxa 
Nuvarande taxa ger ca 95 % kostnadstäckning och den totala förlorade kostnadstäckningen i 
beräkningsunderlaget 1 880 tkr. På grund av att kostnaderna för anläggandet i sin helhet 
hanteras inom VA-verksamhetens ekonomi, innebär det att den förlorade 
kostnadstäckningen finansieras av brukningstaxan som belastar det befintliga kollektivet om 
anläggningstaxan inte höjs.   
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Diagram 2. Investeringsutgift och intäkt med nuvarande anläggningstaxa per område. 

6 Förslag till nya anläggningsavgifter 
6.1 Förutsättningar för fördelning och beräkning av parametrar 
Det finns inga tydliga instruktioner eller avgöranden som visar hur relationen mellan 
avgiftsparametrarna skall vara, förutom att servisavgiften i basförslaget är tänkt att 
motsvara genomsnittskostnaden för att anlägga en uppsättning serviser. I det nya förslaget 
består avgiften för ett Typhus A till 45 % av kostnadsparametrar och till 55 % av 
nyttoparametrar. Tomtytebegränsningsregeln slår in vid 5 300 m2 för bostadsfastigheter 
som ansluter alla vattentjänster och en lägenhet. Den genomsnittliga kostnaden för att 
anlägga en uppsättning serviser har uppskattats till 65 tkr och har räknats upp med 5 % 
jämfört med gällande anläggningstaxa för att nå full kostnadstäckning. Den valda 
lägenhetsavgiften ger ett Typhus B ca 4 gånger så hög avgift som för Typhus A. 
 
6.2 Förslag till ny anläggningstaxa 
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Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, bostadsfastighet

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 65 202 kr 81 503 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 65 202 kr/fgh 81 503 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Lägenhetsavgift 48 511 kr/lgh 60 639 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 33,76 kr/m² 42,20 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 22 821 kr/fgh 28 526 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för resp 
ändamål:



Kund: Öckerö kommun  
Författare:  Kristina Simonsson Ronquist, Stinro konsult 
Datum:            2020-04-27 
            
                                                                                                         
   

 
   
 
Stinro konsult Org. nr. 556947–7168 
Ormbergavägen 2 
471 31 Skärhamn   
   

13 

 

 

 

 
Tabell 2. Förslag till ny anläggningstaxa för bostadsfastighet, annan fastighet och allmän platsmarkhållare. 

 
6.3 Konsekvensanalys 
Nuvarande taxa hanterar fastigheter som inte är avsedda för boende som annan fastighet. 
De debiteras i gällande taxa för servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtyteavgift för 
annan fastighet. Tomtyteavgiften per m2 är högre än för bostadsfastighet. I det nya förslaget 
till taxa kommer verksamheter som har sin största nytta av lokalytorna att istället debiteras 
som bostadsfastighet. D v s de kommer även att debiteras en lägenhetsavgift. Om 
tomtyteavgiften tidigare varit högre än lägenhetsavgiften och tomtyteavgiften tillsammans, 
får dessa fastigheter en sänkning i det nya förslaget. Villor med behov av alla vattentjänster 
får ca 1 % höjning.  
 
Fastigheter som är avsedda för både boende och verksamhet debiteras idag 
lägenhetsavgifter för de antal lägenheter som används för boende och utöver det debiteras 
de tomtyteavgift enligt annan fastighet för hela fastighetens yta. I förslaget till ny taxa får 
sådana fastigheter en höjning av avgift. De fastigheter som ingår i underlaget får alla ett 
antal fler lägenhetsavgifter att betala och de totala lägenhetsavgifterna överstiger den 
tomtyteavgift de tidigare betalat. I gällande taxa framgår inte hur fastigheter som definieras 
som både bostadsfastighet och annan fastighet ska debiteras. 
 
Servisavgiften och förbindelsepunktsavgiften har räknats upp med 5 %, vilket motsvarar den 
procentuella totala förlorade kostnadstäckningen gentemot nuvarande taxa.  
Tomtyteavgiften är i stort sett oförändrad medan lägenhetsavgiften har anpassats något 
med hänsyn tagen till det stora antalet lägenheter som kommer att anslutas. I förslaget till 
ny taxa är lägenhetsavgiften lägre än i nuvarande taxa. Eftersom det är få fastigheter och 
många lägenheter som kommer att anslutas framöver är det svårt att sänka 

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, annan fastighet

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 65 202 kr 81 503 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 65 202 kr/fgh 81 503 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Tomtyteavgift 41,03 kr/m² 51,29 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 22 821 kr/fgh 28 526 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för resp 
ändamål:

Förslag till anläggningstaxa för allmän platsmarkhållare, APH

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Väghållare 135 kr/m² 169 kr/m²
Ej väghållare 38 kr/m² 47 kr/m²
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Annan fastighet betalar i förslaget till ny taxa samma servisavgift och förbindelsepunktsavgift 
som en bostadsfastighet. Kostnaden för att anlägga en servis till en annan fastighet är inte 
högre än för en bostadsfastighet. Nyttan av att ha en förbindelsepunkt skiljer sig inte heller 
från bostadsfastighet. Däremot skiljer sig annan fastighet från bostadsfastighet när det gäller 
nyttan av anslutningen som är kopplad till lokalytan. En annan fastighets största nytta av att 
vara ansluten till den allmänna anläggningen beror på tomtytan istället för lokalytan. Därför 
betalar annan fastighet ingen lägenhetsavgift, utan istället en tomtyteavgift som är en 
kombinerad kostnads- och nyttoavgift. För annan fastighet är tomtyteavgiften högre än för 
bostadsfastighet eftersom den även innehåller en nyttodel motsvarande den som 
bostadsfastigheter betalar via lägenhetsavgiften.  
 
I det här förslaget till anläggningstaxa är grundtanken att nyttan för 3 000 m2 tomtyta för en 
annan fastighet motsvarar nyttan av 150 m2 lokalyta för en bostadsfastighet. Stinro konsult 
känner dock inte till några avgöranden som reglerar hur beräkningen av tomtyteavgiften för 
annan fastighet ska beräknas i förhållande till bostadsfastigheters lägenhetsavgift och 
tomtyteavgift. Bedömningen av vilken tomtyta för annan fastighet som motsvarar samma 
nytta och lägenhetsavgift som för verksamhetslokaler måste göras av Öckerö kommun 
själva.  

7 Brukningstaxa 
 
7.1 Svenskt Vattens basförslag till brukningsavgifter  
I Svenskt Vattens basförslag till brukningstaxa för VA fördelas kostnaderna på en fast avgift 
per fastighet, en lägenhetsavgift per lägenhet och en förbrukningsavgift per m3.  
 

  Exkl. moms V S Df Dg 
a) en fast avgift per år X kr … % … % … % … % 
b) en avgift per m3 levererat vatten X kr … % … % - - 
c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

X kr … % … % … % … % 

d) en avgift per år och påbörjat 100-
tal m2 tomtyta för annan fastighet 

X kr … % … % … % … % 

Tabell 4. Svenskt Vattens förslag till avgiftsparametrar och reduktion för ej använda vattentjänster. 

På samma sätt som i reduktionerna för anläggningsavgifterna reduceras full avgift med 
angiven procent i tabellen för de vattentjänster som inte nyttjas. I basförslaget är 
reduktionerna för brukningsavgifterna dock inte angivna på samma sätt som i 
anläggningsavgifterna. Tanken med reduktionerna i brukningstaxan är att de totala 
intäkterna från varje vattentjänst ska motsvara de kostnader som varje vattentjänst orsakar, 
vilket betyder att reduktionerna ska spegla Öckerö kommuns kostnadsfördelning mellan 
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vattentjänsterna. De reduktioner som räknats fram i förslaget till ny taxa framgår av tabellen 
i 7.5. 
 
7.2 Nuvarande taxekonstruktion 
Skillnaden i och problematiken med hur Öckerö kommuns taxa och basförslaget definierar 
de olika fastighetstyperna är densamma som i anläggningstaxan. 
 
Nuvarande brukningstaxa för bostadsfastighet liknar Svenskt Vattens basförslag. En brist i 
Öckerös brukningstaxa är dock att det saknas en avgift för dagvatten. På grund av att den 
inte finns, belastas alla abonnenter med kostnader för dagvattenhanteringen, även de som 
inte nyttjar dagvattentjänsterna. Det anses inte vara en rättvis och skälig fördelning av de 
nödvändiga kostnaderna och gör att taxan inte är juridiskt hållbar. Det finns heller ingen 
brukningsavgift för allmän platsmarkhållare, vilket strider direkt mot 27 § i 
vattentjänstlagen. 
 
I basförslaget debiteras en avgift för varje lägenhet till bostadsfastigheter och småhus. I 
Öckerös brukningstaxa betalar de två första lägenheterna en lägenhetsavgift, sedan 
debiteras en avgift för varje lägenhet därutöver.  
 
Avgiften för annan fastighet skiljer sig från basförslaget. I Öckerö kommuns gällande taxa tas 
en fast avgift ut per fastighet samt en rörlig avgift per levererat vatten. I basförslaget tas 
även en tomtyteavgift ut per varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta. Tanken i basförslaget är att 
tomtyteavgiften för annan fastighet ska fördela ut kostnader med hänsyn tagen till den nytta 
som till bostadsfastigheter fördelas ut via lägenhetsavgiften. Eftersom ingen tomtyteavgift 
eller lägenhetsavgift tas ut för annan fastighet i Öckerö kommuns taxa värderas inte nyttan 
av att fastigheter nyttjas på olika sätt. Alla fastigheter som definieras som annan fastighet 
betalar samma fasta avgift, oavsett hur fastigheterna nyttjas.  
 
7.3 Avgiftsparametrar i Svenskt Vattens basförslag till brukningsavgifter 
  
7.3.1 Fast avgift per fastighet och lägenhetsavgift per lägenhet och fastighet 
En fast avgift per fastighet debiteras och den är densamma oavsett hur fastigheterna nyttjas 
eller vilken förbrukning fastigheterna har. Alla fastigheter som nyttjar samma vattentjänster 
betalar således samma fasta avgift. 
 
För att finfördela ut kostnaderna mer rättvist och för att ta hänsyn till variationen av nyttan 
mellan olika typer av bostadsfastigheter, eller därmed jämställda, debiteras en 
lägenhetsavgift per lägenhet och fastighet ut. Basförslaget definierar en fristående enhet 
som är avsedd för boende som en lägenhet. För bostadsfastigheter som inte är avsedda för 
boende men som har nytta av den allmänna anläggningen i sina lokaler beräknas antal 
lägenheter utifrån BTA. Förslaget definierar dock inte hur stor lokalyta som motsvarar en 
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lägenhetsavgift, utan det är upp till VA- huvudmannen själv att bestämma i 
taxeföreskrifterna. I detta förslag utgår en lägenhetsavgift per varje påbörjat 150 m2 
lokalyta.  I taxeföreskrifterna skall det tydligt framgå hur en lägenhet definieras för olika 
typer av bostadsfastigheter. 
  
En bostadsfastighet med fler än en lägenhet anses ha en större nytta av den allmänna 
anläggningen än en fastighet med en lägenhet. För att kunna belasta fastigheter med många 
lägenheter som har en större nytta av att vara anslutna till den allmänna VA anläggningen, 
jämfört med fastigheter med färre lägenheter och därmed mindre nytta av anslutningen, 
fördelas kostnader till fastigheterna utifrån deras nytta genom en lägenhetsavgift per 
lägenhet på fastigheten.  
 
Det finns inga instruktioner från Svenskt Vatten eller juridisk praxis som visar hur relationen 
mellan den fasta avgiften och lägenhetsavgiften skall vara. I det här förslaget till taxa är den 
fasta avgiften per fastighet 2,8 gånger högre än lägenhetsavgiften, vilket gör att den totala 
fasta avgiften (fast avgift + lägenhetsavgift) för ett flerbostadshus med 15 lägenheter är ca 5 
gånger dyrare än för en villa. Förhållandet mellan den fasta avgiften och lägenhetsavgiften 
motsvarar relationen i Öckerö kommuns gällande brukningstaxa.   
 
7.3.2 Rörlig avgift per m3 levererat vatten 
Den rörliga avgiften debiteras utifrån faktisk förbrukning. Valet av andelen fasta intäkter i 
förhållande till rörliga intäkter påverkar direkt den rörliga avgiften. Ju lägre andel rörlig del i 
valet av taxekonstruktion, desto lägre pris per m³. Öckerö har valt att fördela kostnaderna 
för VA verksamheten med 40 % via den rörliga avgiften och 60 % via den fasta avgiften.  
 
I en VA-verksamhet anses de rörliga kostnaderna vara de kostnader som förändras på grund 
av att mängden vatten som pumpas ut i vattennätet och mängden spillvatten som renas, 
varierar. Till största delen består VA-verksamheten av fasta kostnader som orsakas av vald 
dimensionering för anläggningen, och därför är desamma oavsett hur produktionen 
förändras. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv är det därför att föredra att fördela en större 
andel av de totala kostnaderna via de fasta parametrarna än den rörliga för att minska 
känsligheten för intäktsbortfall när produktionen förändras. Att fördela en hög andel av de 
totala kostnaderna via den rörliga avgiften i taxan kan innebära att t e x fritidsboende får en 
lägre avgift på grund av de förbrukar mindre vatten än helårsboende. De helårsboende får 
på så sätt i sin rörliga avgift finansiera en del av de fasta kostnader som fritidsboende är med 
och orsakar. 
 
En vanlig diskussion som förs är om VA taxans rörliga avgift kan vara ett kraftfullt verktyg i 
att uppmuntra abonnenter till att spara på vatten. VA-taxans främsta syfte är att fördela de 
nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. Fokus bör ligga på att just fördela 
kostnaderna, inte att arbeta fram avgifter som kan främja ett visst beteende. Det är svårt, 
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om ens möjligt, att ta hänsyn både till fördelningen av de nödvändiga kostnaderna, den 
ekonomiska styrningen med mestadels fasta kostnader och att samtidigt förändra beteende 
hos kunderna.   
 
7.3.3 Dagvattenavgift 
Det finns inte mycket vägledning i frågan om hur dagvattenkostnaderna ska fördelas ut till 
de avgiftsskyldiga. Kostnaderna för dagvattenhanteringen har i förslaget till ny brukningstaxa 
fördelats ut till de avgiftsskyldiga som en del av den fasta avgiften per fastighet och 
lägenhetsavgiften, helt enligt Svenskt Vattens basförslag. På så sätt bedöms nyttan av att ha 
en dagvattentjänst på samma sätt som för vatten- och spillvattentjänsterna. Kostnaderna 
fördelas ut utifrån hur fastigheten nyttjas. Ju fler lägenheter eller ju större lokalyta, desto 
större nytta av dagvattentjänsten och därmed högre dagvattenavgift. Ju fler människor eller 
ju större verksamhet som har tillgång till fastigheten, desto större anses nyttan vara av att 
fastigheten och gatan är avvattnad för dagvatten. För ett flerfamiljshus kan antas att fler 
människor påverkas av att fastighetsytan och parkeringar är avvattnade för dagvatten än för 
till exempel en villa. En verksamhet med stor lokalyta kan på samma sätt anses ha en större 
nytta av att dagvattnet tas om hand på fastighetsytan och till exempel på kundparkeringar 
än för en verksamhet med mindre lokalyta. 
 
Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare tas ut per m2 yta. 
 
7.3.4 Tomtyteavgift för annan fastighet 
Tomtyteavgiften för annan fastighet har beräknats utifrån samma förutsättningar som för 
tomtyteavgiften för annan fastighet i anläggningstaxan. I brukningstaxan betalar en annan 
fastighet samma fasta avgift per fastighet och samma avgift för förbrukningen som en 
bostadsfastighet. På samma sätt som i anläggningstaxan är nyttan av anslutningen för en 
annan fastighet kopplad till tomtytan istället för lokalytan. Därför betalar annan fastighet i 
brukningstaxan en tomtyteavgift per 100 m2 istället för en lägenhetsavgift. Tomtyteavgiften 
är en kombinerad kostnads- och nyttoavgift. 
 
I det här förslaget till anläggningstaxa är grundtanken att nyttan för 3 000 m2 tomtyta för en 
annan fastighet motsvarar nyttan av 150 m2 lokalyta för en bostadsfastighet. Stinro konsult 
känner dock inte till några avgöranden som reglerar hur beräkningen av tomtyteavgiften för 
annan fastighet ska beräknas i förhållande till bostadsfastigheters lägenhetsavgift och 
tomtyteavgift. Bedömningen av vilken tomtyta för annan fastighet som motsvarar samma 
nytta och lägenhetsavgift som för verksamhetslokaler måste göras av Öckerö kommun 
själva.  
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Tabell 8. Utökad konsekvensanalys för nytt förslag till brukningsavgifter.  

Eftersom den gällande brukningstaxan inte fördelar kostnader som dagvattenhanteringen 
orsakar, belastas alla som har spillvattentjänsten med kostnader för dagvatten. I förslaget till 
nya brukningsavgifter fördelas de uppskattade kostnaderna för dagvatten till dem som har 
dagvatten. Det göra att de som endast har vatten och spillvatten eller endast vatten eller 
spillvatten får en avgiftslättnad. Eftersom kostnaderna för dagvattnet dessutom även 
fördelas till allmän platsmark, innebär det att alla avgiftsskyldiga avlastas med allmän 
platsmarks del av kostnaderna. Villor som nyttjar alla vattentjänster får i förslaget en i stort 
sett oförändrad avgift.  
 
Flerfamiljshus såsom Typhus B får också en sänkt avgift.  
 
Eftersom fastigheter som inte är avsedda för boende definieras som annan fastighet i den 
gällande taxan, betalar de endast en fast avgift samt den rörliga förbrukningsavgiften. Alla 
fastigheter som definieras som annan fastighet anses på så sätt ha samma nytta av att ha en 
anslutning till den allmänna anläggningen. Rättvisan mellan fastigheterna som ses som 
annan fastighet kan ifrågasättas. Verksamheter med stora lokaler får en höjd avgift i 
förslaget till ny taxa på grund av att de utöver den fasta avgiften även ska betala ett antal 
lägenhetsavgifter, medan verksamheter med mindre lokaler kan få en sänkt avgift, så som 
tabellen visar.  
 
Även rättvisan mellan verksamheter och villor kan ifrågasättas. Enligt tabellen ovan 
debiteras t e x Hönö schakt som är en affärsdrivande verksamhet samma avgift som ett 
enmanshushåll i en villa som förbrukar lika mycket vatten. På så sätt kan rättvisan och 
skäligheten i den nuvarande taxan ifrågasättas. I det nya förslaget till taxa definieras istället 
de flesta fastigheter som bedriver verksamhet som bostadsfastigheter, vilket innebär att de 
då får betala lägenhetsavgift utifrån deras lokalyta. Ju större lokalyta, desto högre total 
lägenhetsavgift. Som tabellen ovan visar, får därför t e x Hönö schakt en högre avgift i 
förslaget till ny taxa än villan med enmanshushållet.  
 
Några fastigheter med kommunala verksamheter debiteras idag en låg avgift för sin nytta av 
den allmänna anläggningen. De får i det nya förslaget till brukningstaxa en högre avgift, 
vilket i sin tur påverkar den verksamhetens budget. Till exempel så betalar Solhöjdens 
äldreboende med nuvarande taxa ingen fast avgift alls, medan Solhöjdens 
pensionärslägenheter, som är lika många till antalet, debiteras både en fast avgift och en 
rörlig avgift. Rättvisan i att fördela kostnaderna utifrån nyttan av en allmän VA- anläggning 

Nuvarande Nuvarande Nuvarande Förslag till Förslag till ny Förslag till ny Skillnad Skillnad per Skillnad per
Fastighet fast avgift rörlig avgift total avgift ny fast avgift rörlig avgift total avgift totalt månad månad per lgh
Bovieran, 48 lgh 86 781    101 781   188 562               86 037          96 548      182 585     5 977 -      498 -           33 -              
Solhöjden äldreboende 63 lgh, 9345 m2 -           144 964   144 964               100 571        137 511    238 082     93 118     7 760         123             
Solhöjden pensionärslägenheter 64 st 116 149  222 848   338 996               -                 211 391    313 492     25 505 -    2 125 -        33 -              
Brattebergsskolan, 7706 m2 lokalyta, 52 lgh  14 531    8 127       22 658                 92 155          7 709        99 864       77 206     6 434         -               
Ö-varvet, 5 000 m2 lokalyta, 34 lgh 33 533    -            -                        77 237          -             -              43 705     3 642         -               
Hönö schakt, 441 m2 lokalyta, 3 lgh, 70 m3 förbr 5 589      2 258       7 846                   8 794            2 141        10 935       3 089       257            -               
Villa, enmanshushåll, 70 m3 förbrukn 5 589      2 258       7 846                   5 735            2 141        7 876         30            2                -               

Jämförelse gällande taxa 2019 och förslag till ny taxa 2020, inkl. moms
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på det sättet kan ifrågasättas. Orsaken till höjningen för Solhöjdens äldreboende i det nya 
förslaget till brukningstaxa är därför att boendet med gällande taxa debiteras en låg 
brukningsavgift i förhållande till nyttan.  Även andra kommunala verksamheter, t e x 
Brattebergsskolan i tabellen ovan, får en höjning på grund av att de idag betalar en låg avgift 
för sin nytta av att vara ansluten till VA-anläggningen. Om kommunala verksamheter inte 
belastas med kostnader för sin anslutning till VA anläggningen utifrån en likvärdig 
bedömning av nyttan som för villorna, kan det innebära att de kostnader som de 
kommunala verksamheterna inte betalar istället finansieras av de övriga avgiftsskyldiga. På 
så sätt skulle det kunna vara så att VA kollektivet finansierar en del av de kommunala 
verksamheterna, vilket strider mot vattentjänstlagen.  
 
Tabellen nedan visar att de avgiftsparametrar som räknats fram med bearbetat 
kundunderlag ger intäkter per vattentjänst som matchar verksamhetens kostnader per 
vattentjänst. 
 

 
Tabell 9. Intäkt per vattentjänst som matchar målfördelningen av varje vattentjänsts andel av de totala kostnaderna.  

 

8 Sammanfattning 
Öckerö kommun står inför en utbyggnad av den allmänna anläggningen där fastigheterna 
som skall ansluta sig består främst av flerbostadshus. Kostnadstäckningsgraden i nuvarande 
anläggningstaxa är ca 95 % och inför kommande utbyggnad av den allmänna anläggningen 
har Stinro konsult och Öckerö kommun tillsammans arbetat fram ett förslag till 
anläggningstaxa där kostnadstäckningen är 100 % gentemot bearbetat underlag. Ett förslag 
till ny brukningstaxa har också arbetats fram. I gällande brukningstaxa saknas avgift för 
allmän platsmarkhållare, vilket strider direkt mot Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. I det nya förslaget till brukningstaxa ingår avgifter för dagvatten och de totala 
intäkterna från brukningsavgifter beräknas ge de intäkter som krävs för att täcka de 
nödvändiga kostnaderna utifrån bearbetat underlag från abonnentregistret. 
 
Både anläggnings- och brukningstaxan har anpassats till Svenskt Vattens basförslag. I 
förslaget till ny anläggnings- och brukningstaxa definieras en del av fastigheterna som i 
gällande taxa anses vara annan fastighet istället om till att hanteras som bostadsfastighet. 
Det innebär en förändring av hur deras nytta av att vara anslutna till den allmänna 
anläggningen värderas. Lokalytor för verksamheter värderas och debiteras i det nya förslaget 
på samma sätt som för bostadsfastighet för sin nytta. Större lokaler anses ha en större nytta 
av att vara anslutna till den allmänna anläggningen än mindre lokaler och villor och får 
därför höjda fasta avgifter via lägenhetsavgiften.  

FÖRDELNING PER AVGIFTSÄNDAMÅL V S Df Dg fgh Dg APH totalt

Intäkt per avgiftsändamål 15 931 963                       19 266 009         5 432 341          1 234 623     754 063          42 619 000             
Procentuell fördelning 37,4% 45,2% 12,7% 2,9% 1,8% 100%

Målfördelning 38,0% 45,0% 13,0% 2,2% 1,8% 100%
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Avgiften för dagvatten i förslaget till ny brukningstaxa innebär att alla fastigheter får en 
lättnad, totalt sett, då kostnader för dagvattenhanteringen i det nya förslaget även fördelas 
till allmän platsmarkhållare. Dessutom får de fastigheter som inte nyttjar 
dagvattentjänsterna en lättnad i avgift och istället endast betalar för de vattentjänster som 
de nyttjar. Avgifterna per vattentjänst är anpassade till respektive vattentjänst andel av de 
totala kostnaderna. 
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Anslutning av processvatten till Pinans 
avloppsreningsverk 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunens allmänna va-

anläggning att ta emot spillvatten från industri/verksamhet i enlighet med i 
var tid gällande ABVA om detta kan göras utan olägenhet för 
hushållsspillvatten.  

 
2. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt vid varje enskild förfrågan till 

kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
Ärende 
I kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser för användning av kommunens 
allmänna vatten- och avlopps anläggning, står det att kommunen inte är skyldig att 
ta emot spillvatten vars beskaffenhet avviker från hushållsspillvatten. 
För att kommunen skall möjliggöra för verksamheter att lämna detta typ av vatten 
till den allmänna Va-anläggningen behöver Kommunfullmäktige besluta om detta. 
Hur mycket som kan få utrymme i vårt avloppsreningsverk på Pinan kommer att 
prövas vid varje enskilt tillfälle. 
En särskild skrivelse där man tar hänsyn till kommande bebyggelse i form av 
framtagande av nya detaljplaner kommer att ställas emot den industri/verksamhet 
som ansöker om anslutning. 
 
Beredning 
Ärendet har inte beretts sedan tidigare. 
 



 
 

 

Ekonomi 
Detta beslut och de ekonomiska konsekvenserna av detta kommer regleras i 
separata avtal. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund. 
 
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Eftersom beslut tagits om ut- och ombyggnation av det befintliga reningsverket 
Pinan görs bedömningen att viss industri kan koppla på sig på det kommunala 
ledningsnätet och därmed belasta reningsverkets kapacitet och dess tillstånd. 
 
Bedömningen skall göras i varje enskilt fall där hänsyn tas till den totala 
belastningen på reningsverket. 
 
 
Expediering av beslut 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 
…………………………………………                                           …………………………………………… 
Anna Dannjé Brocker                                                          Johannes Wallgren 
Tf Kommundirektör                                                             Samhällsbyggandschef 
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Lokalresursplan 2020-2040 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
– att Kommunstyrelsen antar uppdaterad Lokalresursplan 2020-2040 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2019-12-03 en lokalresursplan som presenterar 
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med 
år 2040. Lokalresursplanen ska uppdateras årligen och följas upp i 
kommunstyrelsen.  
 
Beredning 
Uppdateringen innebär bland annat att en ny befolkningsprognos arbetats in i 
planen och att inaktuell data justerats. 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.  
 
Uppdateringen innebär också att lokalstrategen sammankallat 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.  
 



 
 

 

Ekonomi 
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 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Lokalresursplanen lutar sig bland annat mot socialtjänstlagen och skollagen och 
bygger på att kommunala lokaler ska stödja jämställdhet, mångfald, individens fri- 
och rättigheter och erbjuda trygga boenden, utmanande skolor och rik fritid för 
kommunens invånare. 
 
Barnperspektiv 
Lokalresursplanen domineras av insatser inom skola och förskola. Där beskrivs hur 
kommunen genom långsiktig strategisk planering och tydliga beslut omformar 
skolan i Öckerö kommun. Det har tydligt satt barn och ungdomars bästa i främsta 
rummet och förändrat deras situation till det bättre. 
 
Beslutsbehörighet 
Beslut fattas i kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Kommunstyrelsen bör anta uppdaterad Lokalresursplan 2020-2040 
 
Expediering av beslut 
Kommunen dokumenterar och diarieför beslutet 
 
Bilagor 
Lokalresursplan 2020-2040 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Johannes Wallgren                                            Anna Dannjer Brocker        
Samhällsbyggnadschef                                      tf Kommundirektör 
 
2020-11-10    
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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. 

 
 
Diagram: Befolkningsutvecklingen Öckerö kommun 2010-2030, SCB 2020 
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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. 

Hyresavtalet upphör 

488 ÖFAB 

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.  

Ökat barn och elevantal  

Kompletteras med en 

permanent fristående 

tillbyggnad för fyra 

förskoleavdelningar. 

Klart 2021. 

4822 + 

förskola 

ÖFAB 

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  

Östra Hamnen 15 

Om- och tillbyggda 

lokaler  

Normalt underhåll 200 Blomab 

Tabell: Status skollokaler  *) 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. 
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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  ÖFAB 

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 1268 ÖFAB 

Hedens By servicehus Äldreomsorgens korttidsavdelning. Tillfälligt 

omställd till boende för nyanlända 

Nyrenoverad. Normalt 

underhåll 

 ÖFAB 

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.  

 

300 ÖFAB 

Solhöjden 

seniorlägenheter 

6 seniorlägenheter till vilka förvaltningen har 

förtur.  

Lokaler 

ändamålsenliga. 

48 ÖFAB 

Knippla föreningsgård Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig 88 ÖFAB 

Öckerö hemtjänst Hemtjänstlokal Öckerö Hälsö antal personal 6 

st. 1 toalett och kök i en av Solhöjden 

seniorlägenheter 

Tillfällig ersättning på grund av Covid 19 är 

Klippan på Solhöjden Norra 2020 

Personallokal ej 

ändamålsenlig. Lokal 

för liten. 

Behovsbeskrivning 

finns. 

 ÖFAB 

Hönö hemtjänst Hedens By Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Smörblomsvägen 8 Hemtjänstlokal Björkö Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Etableringsenheten 

Valenvägen 9 

Björnhuvudsvägen 33 

Norgårdsvägen 4 

Brattevägen 34 

Strandlyckan, 

Strandvägen 18  

Boendelösningar för nyanlända i äldre 

bostadshus och moduler 

 
 

Kompletterande 

lösningar utreds 

 ÖFAB 

     

Arbetsmarknadsenheten 

kontor Lammholmen 

Arbetsmarknadsenheten Normalt underhåll 324 ÖFAB 
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Fritidsgård Verksamhet som bidrar till en 

rik fritid för unga i kommunen, 

Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 

ändamålsenliga lokaler 

450 ÖFAB 

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  

Ett rum. Trångt men 

ändamålsenligt. 

Smörblomsvägen 2 

Meröppet Folkbibliotek i 

nybyggda och 

ändamålsenliga lokaler i 

Björkö nya skola 2021 

 

80 ÖFAB 

Biblioteksfilial Rörö 

 

Lokaler med syfte att bedriva 

biblioteksverksamhet. Byns 

väg 30 Två rum, samnyttjas 

med andra föreningar 

Normalt underhåll  Rörö 

församlingshem 

Svenska Kyrkan 

Biblioteksfilial Knippla 

 

Lokal i affärslokal 

Centrumhuset där böcker kan 

lånas/lånas ut 

Normalt underhåll  Centrumföreningen 

Biblioteksfilial Hyppeln 

 

Lokaler med syfte att bedriva 

biblioteksverksamhet. I gamla 

skolan. Relativt nyinflyttade.   

Normalt underhåll  Hyppelns 

Fiskhamnsförening 

Prästängens idrottsplats Fotboll och annan idrott. 

Läktare och bod för 

gräsklippare färdigställt 2020 

Konstgräs behöver läggas 

om inom 2 år från 2020 

11895 ÖFAB 

Ishall 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 

Utvecklings- och 

underhållsplaner behöver 

tydliggöras.  

 

4328 ÖFAB 

 

Fritidsbank  Utlåning av sport- och 

fritidsutrustning till 

kommunens invånare. Ligger i 

ishallen 

 - ÖFAB 

Aktivitetsområdet vid 

Göstahallen 

Skate, lek och fysträning, 

Verksamheten svarar själva 

för driften. 

  ÖFAB 

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. 

 

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. 
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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. 

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.  

 

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. 

 

 

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 
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Utemiljö 

1 500 

Inredn. 

förskola 

 

Lokaler 

Björkö förskola och skola 

Inkl. GC-väg, 

parkeringsplatser 

Bäckevägen och idrottshall 

2021 

2021 - 4000 
3 000 

3 000 
- - 

Lokaler 
Bergagårdsskolan  

Utemiljö + inventarier 
2022 - - -  

8 000 

1 000 

Summa    12193 14 470 500 9 500 

 

Tabell: Investeringsbudget lokaler 

 

9. Referenser 
Översiktsplan Öckerö kommun utblick Öckerö 2018 
SCB Befolkningsprognos Öckerö och riket 202020 
SCB Befolkningsprognos Öckerö och riket 2018 
Boverket 
Strategier för ökad lokaleffektivitet SKL-2016  
God Samhällsbyggnad SKL 2017 
Bygga vackert SKL 2016 
Strategisk Lokalresursplan Göteborgs Universitet 2016-2040 
Strategisk Lokalresursplan Arboga kommun 
Strategisk Lokalresursplan Upplands Väsby kommun 
Framtidens arbetsplatser Susanna Toivanen 2015 
Bostadsförsörjningsprogram Öckerö kommun 
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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 juni 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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Länk till processbeskrivning:  
http://kvalitetsstegenks.ockero.se/#/model=a9b7cbf6-b9c6-4d50-990f-cd61b8ca5ca3 
 

 

2. Befolkningsprognos 
 
Invånarantalet i Öckerö kommun närmar sig 13 000. Den senaste 20-årsperioden har befolkning ökat 
med 60 personer om året. Översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet utgör 
tillsammans hörnstenarna i en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling. Enligt kommunens 
tillväxtmål är en hållbar tillväxt cirka 559 nya bostäder fram till 2030 och totalt 1 130 nya bostäder 
fram till år 2040. Mot den bakgrunden visar SCBs befolkningsprognos att kommunen i sin helhet 
växer till cirka 13 700 invånare 2030.  
 
 
Befolkningsutvecklingen Öckerö kommun 2008-2030, SCB 2019 
 

 
 
Befolkningen ökar på Hönö, Öckerö, Björkö och Fotö och minskar på övriga öar. Barnafödandet 
minskar i kommunen men kompenseras av att fler barnfamiljer flyttar in. Antalet barn och unga i 
skolåldern beräknas inte öka utan snarare minska fram till 2030. Andelen kommuninvånare över 65 år 

11 000
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12 000

12 500

13 000

13 500

14 000
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är 3 249 år 2019 och kommer  att vara 3 979 år 2030. Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö 
kommun och bygger bland annat på tidigare in- och utflyttning, beräknad fruktsamhetsnivå, möjlig 
handläggningstid för detaljplaner och planerat bostadsbyggande i form flerbostadshus och småhus. 
 
Befolkning per ö i Öckerö kommun. Källa: SCB 2019. 
 

Ö  Invånare  Andel äldre än 65 år (%)  

Hönö  5 532  23  

Öckerö  3 602 23  

Björkö  1 545 24  

Fotö  637  22  

Hälsö  620  30  

Källö-Knippla  295 44  

Rörö  244 44  

Kalvsund  206  25  

Hyppeln  168 35 

Grötö  94  23  

Kommunen  12 945  24  

 

 
  

             
 
 

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 
ska 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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hyr mobila volymer för 

att hantera situationen 

tillagningskök, på 

Västergård, klart 

2021. Paviljonger 

sägs upp from 

20201215 (6 

månaders 

uppsägning) 

Björkö skol-

restaurang, 

Smörblomsvägen 

2 

Lokalerna svarar inte 

upp mot behoven. BUF 

hyr mobila volymer för 

att hantera situationen 

Projektering av ny 

förskola/skola pågår. 

300 elever inklusive 

restaurang och 

tillagningskök 

299 Lokalerna 

svarar inte 

upp mot 

behoven.  

Kaprifolen 

förskola   

Lokalerna är 

nyrenoverade invändigt 

och utvändigt. 

Lokalerna är 

ändamålsenliga. 

Verksamheten flyttar 

till Hedens nya 

förskola 2020 

Hyresavtalet upphör 

488 ÖFAB 

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. Tillbyggnad 

enligt förstudie 

genomförs 2022 

4857 ÖFAB 

Hedens förskola 

och skola 

Nybyggda och 

nyrenoverade lokaler 

för förskola och 

grundskola F-9.  

Ökat barn och elevantal  

Kompletteras med 

en permanent 

fristående 

tillbyggnad för fyra 

förskoleavdelningar. 

Klart 2020.  

4822 + 

förskola 

ÖFAB 

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  

Östra Hamnen 15 

Om- och tillbyggda 

lokaler  

Normalt underhåll  Blomab 

*) 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 2018 är 649 barn i åldern 1 – 5 år folkbokförda i kommunen. Utifrån SCBs 

befolkningsprognos från februari 2019 framgår att kommunens befolkning kommer att öka till 13 965 

invånare år 2030. Då är uppskattningsvis 711 förskolebarn, 1-5 år, folkbokförda i kommunen. 
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kring utveckling av 

Solhöjden Norra. 

Solhöjden Södra 

Särskilt boende för 

äldre 

Solhöjdens äldreboende - 3 vån, 48 platser.  

Samlingssal och konferens. SPA och gym. 

Kontorslokaler, omklädning och personalutrymme  

 

Inflyttning jan 2020 4398 TORNSTADEN 

Bergmans 

grupphem 

Särskilt boende för 

äldre 

Bergmans grupphem - äldreboende med inriktning 

demens, 32 platser. 4 arbetssektorer med 

matlagning per avdelning. Dagverksamhet, 

omklädning, och personalutrymme. 

Ändamålsenliga lokaler 

men med otillräcklig 

kapacitet. 

Behovsbeskrivning 

utarbetad. 

2230 ÖFAB 

Björnhuvudsvägen 

54 

Administrativa lokaler  

 

Möjlig flytt till 

kontorsavdelning till Nya 

Solhöjden 2020. 

230 ÖFAB 

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 

Hedens By 

servicehus 

Korttidsboende 8 + 8 platser. Dagrehabilitering, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, daglig 

verksamhet FH, Simbassäng, administration. 

Behandlingsenhet och bemanningsservice samt 

enhetschefer IFO/FH. Även omklädning och 

personalutrymme.  

Lokaler ändamålsenliga 1268 ÖFAB 

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.  

 

300 ÖFAB 

Solhöjden 

seniorlägenheter 

6 seniorlägenheter till vilka förvaltningen har 

förtur.  

Lokaler ändamålsenliga. 48 ÖFAB 

Knippla 

föreningsgård 

Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig 88 ÖFAB 

Solhöjden 

seniorlägenheter 

Hemtjänstlokal Öckerö Hälsö antal personal 6 st. 1 

toalett och kök 

Personallokal ej 

ändamålsenlig. Lokal för 

liten. Behovsbeskrivning 

finns. 

 ÖFAB 

Smörblomsvägen 

8 

Hemtjänstlokal Björkö Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Etableringsenheten 

Valenvägen 9 

Björnhuvudsvägen 

33 

Norgårdsvägen 4 

Brattevägen 34 

Hedens By 

Boendelösningar för nyanlända i äldre bostadshus 

och moduler 

Kompletterande 

lösningar utreds 

 ÖFAB 
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Fritidsgård Verksamhet som bidrar till en 

rik fritid för unga i kommunen, 

Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 

ändamålsenliga lokaler 

450 ÖFAB 

Fritidsbank Utlåning av sport- och 

fritidsutrustning till 

kommunens invånare, 

Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 

ändamålsenliga lokaler 

70 ÖFAB 

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. 

Smörblomsvägen 2 

 Ett rum. Trångt men 

ändamålsenligt. 

Flyttar till Björkö skola 

2021-01-01 

 

 ÖFAB 

Biblioteksfilial Rörö 

 

Lokaler med syfte att bedriva 

biblioteksverksamhet. Byns 

väg 30 Två rum, samnyttjas 

med andra föreningar 

Normalt underhåll  Rörö 

församlingshem 

Svenska Kyrkan 

Biblioteksfilial Knippla 

 

Lokal i affärslokal 

Centrumhuset där böcker kan 

lånas/lånas ut 

Normalt underhåll  Centrumföreningen 

Biblioteksfilial Hyppeln 

 

Lokaler med syfte att bedriva 

biblioteksverksamhet. I gamla 

skolan. Relativt nyinflyttade.   

Normalt underhåll  Hyppelns 

Fiskhamnsförening 

Prästängens idrottsplats Fotboll och annan idrott Iordningsställande av 

läktare och bod för 

gräsklippare. 

11895 ÖFAB 

Ishall Issport för barn, ungdomar och 

vuxna, Verksamheten svarar 

själva för driften. 

Renoveringsbehov av 

omklädningsrum. 

Stort behov av yttre 

renovering, fasad, fönster  

Behov av renovering av 

omklädningsytor för 

personalen. 

Utvecklings- och 

underhållsplaner behöver 

tydliggöras.  

Projektering av 

solcellsanläggning för att 

kunna erbjuda isyta året 

runt till oförändrad 

kostnad. 

 

4328 ÖFAB 

 

Aktivitetsområdet vid 

Göstahallen 

Skate, lek och fysträning, 

Verksamheten svarar själva 

för driften. 

  ÖFAB 

Centralförråd 

 

 

Möta behov av arbetsplatser 

och skapa flexibilitet då det 

saknas samtalsrum, grupprum 

och konferensrum 

 

Fortsatt analys av behov 

och lösningar.  

 

1451 ÖFAB 

Öckerö Fastigheter 

Huvudkontor 

Kontor, lager, garaget 

 

Normalt underhåll  ÖFAB 

Arbetsmarknadsenheten 

kontor Lammholmen 

Arbetsmarknadsenheten Normalt underhåll 324 ÖFAB 

Vaktstuga  

Färjeläge Öckerö 

 

Nybyggd kaj och 

personalutrymme 

Normalt underhåll  Öckerö Kommun 

 

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 hitintills 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.  
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Lokaler Kommunhuset 2019-2020 500 - - - - 

Lokaler 
Gruppbostad enligt LSS, Hult 

1:662 
2021 - - 1 000 - - 

Lokaler Solhöjdens äldreboende 2020 2 233 4 674 - - - 

Lokaler Hedens förskola och skola 2021 - 1 000 6 000 - - 

Lokaler Björkö förskola och skola 2021 - 4000 3 000 - - 

Lokaler Bergagårdsskolan 2022 - - - 8 000 - 

Summa   2 733 9 674 10 000 8 000 - 

 

9. Referenser 
Översiktsplan Öckerö kommun utblick Öckerö 2018 
SCB Befolkningsprognos Öckerö och riket 2018 
Boverket 
Strategier för ökad lokaleffektivitet SKL-2016  
God Samhällsbyggnad SKL 2017 
Bygga vackert SKL 2016 
Strategisk Lokalresursplan Göteborgs Universitet 2016-2040 
Strategisk Lokalresursplan Arboga kommun 
Strategisk Lokalresursplan Upplands Väsby kommun 
Framtidens arbetsplatser Susanna Toivanen 2015 
Bostadsförsörjningsprogram Öckerö kommun 
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Öckerö 2020-11-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC  
LOKO-enheten 

Ärende: Svar på motion: Åtgärder mot matsvinn i offentlig måltid i 
Öckerö kommun  

Diarienummer: Dnr KS 278/19 

 
Åtgärder mot matsvinn i offentlig måltid i Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad, då motionens förslag är ett redan pågående arbete.  
 
 
Ärendet  
Motion att undersöka möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö 
kommun. Initiativet ligger i möjligheten att köpa mat som blir över i köken inom 
skola och förskola. 
 
 
Beredning 
Tidigare projekt kring möjligheten att köpa matlåda från serveringslinjer 
 
Det finns redan ett liknade påbörjat arbete i vår kommun som infördes 2016. på 
Brattebergs skolan men som i utgångsläget var riktat till kommunens 
gymnasieelever. Behovet kom upp efter politikerlunch där gymnasielever påtalat ett 
önskemål om att kunna köpa maten som finns kvar i serveringslinjerna. Dels med 
tanke på mastsvinnet men också på grund av att det då kom fram att många på 
gymnasiet annars inte åt ett lagat mål på kvällen.  
 
För att inte införa miljöpåverkan och större kostnader för det som gavs möjlighet att 
köpa, togs beslut att köpande gäster fick ta med sig egna lådor hemifrån med 
förutbestämda krav på lådans storlek. Genom detta motverkade vi att våra inköp av 
engångsmaterial skulle öka, vilket hade motverkat den totala klimat och 
miljövinsten.  
Detta behov avtog relativt snabbt och när kostenheten följde upp vad det berodde på 
blev svaren att tidsspannet för upphämtning krockade med schemaläggning samt 
att några enstaka tyckte det var för kostsamt. (Bilaga 1) 
 
Framåt 
 



 
 

 

Det arbetas idag med förutsättningar och rutiner. Detta för att inte gå emot 
konkurrenslagstiftningen och att förmånsbeskattning inte skall uppkomma.  
 
 
Ekonomi 
För att kunna sköta kostnadsdelen till en ”klimat låda” som riktar sig till all personal 
inom Öckerö kommun kan det komma ett utökat behov av någon form av digitalt 
system som kan underlätta samt säkerställa förfarandet. Ett alternativ som vi under 
hösten 2020 tittat på är en digital Måltidstjänst med funktion kopplat till swish 
hantering. Där tillkommer ett system samt en brukarkostnad som idag ej är 
finansierad.   
 
  
Barnperspektiv 
Att så mycket som möjligt av våra producerade livsmedel äts upp ger en stor klimat 
vinst för barnens framtid.  
 
 
Bedömning 
Offentliga måltider i Öckerö kommun lagas på flera olika kök i kommunen med 
högst varierande möjlighet att kunna hantera det praktiska arbetet kopplat till 
förslaget.  
 
Det skulle komma att krävas administrering, daglig information ut till köpare, 
servicen vid upphämtning och betalning som skall ske i enlighet med lagmässiga 
krav. Detta är en del av de rutiner och förutsättningar det idag arbetas med.  
 
Vidare behöver förslaget även remitteras till ekonomienheten för att samverka med 
deras profession kring skatteteknisk korrekthet och interna belastningar.  
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Alla medarbetar inom kommunen erbjuds samma möjlighet.  
 
 
Expediering av beslut 
 
Kommunstyrelsen 
Bilagor 
Bilaga 1) Tidigare projekt/arbete inom enheten.  
 

Miljömöjligheter på Skolrestaurang Gyllene Skeppet 
Mat från Brattebergsköket! 

 
Nu får du möjlighet att köpa en låda mat med dig från den överblivna maten som 

är kvar i serveringslinjerna efter lunchserveringen för dagen. 
 



 
 

 

Miljöfrågor är en del av vår vardag samt barn och ungdomars framtid. Med 
anledning av detta och att man är väldigt nöjd med de luncher som tillagas på 
Skolköket Bratteberg kom förslaget från gymnasiets elever om de kunde få köpa den 
maten som är kvar i serveringsvagnarna efter lunchserveringen på skolrestaurang  
Gyllene Skeppet. 
 
Efter samtal med alla berörda nyckelpersoner om detta var ok att göra och vi har fått 
grönt kort, så har vi inom kostenheten tagit fram dessa rutiner: 
 
 

• Viktigt att alla inblandade förstår att vi inte får konkurrera med andra 
restauranger och därför kommer vi inte att sälja någonting inifrån köket. Det 
som är kvar vid serveringens slut är det som finns till försäljning och 
ingenting annat.  

• En matlåda med delar från alla komponenter utefter tallriksmodellen är det 
som erbjuds. 

• För detta betalar du 25 kronor per matlåda (max 22*15 cm & 5 cm hög eller 
motsvarande). 

• Från det att du stänger locket på din matlåda övertar du också 
livsmedelsansvaret för hanteringen av din mat (detta innebär att Öckerö kommun och 
kostenheten står fria från allt ansvar kring maten efter det ni lämnar lokalen). 

 
Hur gör du praktiskt: 
 

- Mellan 12,50- 13,00 efter de sista klasserna ätit klart erbjuds möjligheten för 
er att komma (vänligen respektera tiden för kökspersonalen har rast from 13,00- 13,30 och denna 
tid inte får inkräktas på).  

- På plats i skolrestaurangen sök rätt på någon från köket och be om hjälp med 
betalning, som endast kan ske via swish. 

- Du tar med egen låda för maten (max 22*15 cm & 5 cm hög eller motsvarande max 1 liter i 
volym). 

- Du tar av alla komponenterna, inte bara proteindelen.  
- När du packat din låda betalar du och visar upp kvittensen på betalningen för 

den personen i köket du pratat med. 
- Swishnummer: 123 670 37 63 

 
Minimering av svinn ger mindre miljö- och klimatpåverkan 

Välkomna!  
 

Undertecknat 2016-04-06: Jeri Svensson T.F. kostchef Öckerö kommun 
Bilaga 2) Replik Alvestas kommun 
 
24 apr. 2020 kl. 15:59 skrev Kostenheten kostenheten@avesta.se 

“Vi kontaktade då SKL (nuvarande SKR) och fick prata med en av deras experter 
inom konkurrensfrågor.  
Fick till svar att så länge vi sålde klimatlådor enbart till vår egen personal inom 
kommunen så var det grönt ljust gällande konkurrensfrågan.Vi har fått förfrågan om 
att sälja klimatlådor till pensionärer i kommunen, men där är det i nuläget stopp 
just pga konkurrensfrågan.  



 
 

 

  
Fråga om förmånsbeskattning, vi ser inte att vi kan erbjuda en fullgod komplett 
lunchmåltid eftersom att det är rester vi säljer därav ingen förmånsbeskattning. 
Avesta kommun har i sina politiska mål att minska avfallet, däribland matavfallet. 
  
Vi erbjuder enbart serveringssvinn (det som varit ute i våra bufféer) till försäljning 
efter att ordinarie lunchservering har stängt.  Fyller inte på med någon annan mat 
från köket.  
  
Inga extra personalresurser för att sälja klimatlådor,. Den som köper klimatlådan 
har med sig eget emballage/matlåda, tar maten själva och betalar själva via swish 
under en specifik tidpunkt (själv vald tidpunkt för respektive kök, oftast när 
kökspersonal har lunch)” 
  
Med vänliga hälsningar, 
Katarina Magnusson  
Titel: Enhetschef Kostenheten Område 1 
Besöksadress: Kungsgatan 32 
Post: Avesta kommun, 774 81 Avesta 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
Johannes Wallgren  
Samhällsbyggnadschef 
2020-11-06 
 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
tf kommundirektör 
Datum 



 

MOTION - MATSVINN 

I Avesta kommun har man nu under hösten infört ett initiativ som man kallar ”KliMATlådan”. 
För att minska matsvinnet har kommunens medarbetare möjlighet att köpa mat som blir över i 
köken inom förskola och skola. 

Vänsterpartiet vill: 
- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö kommun 

För Vänsterpartiet Öckerö 2019-11-21 

Göran Billvall                                     Annika Andersson 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 15 Dnr KS 278/19  
   
Motion om åtgärder mot matsvinn 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion, inkommen 2019-11-21, föreslagit att: 
 

- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvin-
net i Öckerö kommun 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-11-21. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 november 2019, §110. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 

 

 

 
 




