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KS § 253   
   
Förändring av ärendelistan  

 
Dagens sammanträde 
 
Jan Utbult (KD) föreslår att följande ärenden läggs till på ärendelistan:  
 

- Klimatlöfte 2021 
- Revidering av socialnämndens reglemente avseende organisationsför-

ändring av fritid och kultur 
- Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende or-

ganisationsförändring av fritid och kultur 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till de tre föreslagna ärendena på dagord-
ningen.  
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KS § 254 Dnr KS 53/20  
   
Uppföljning per oktober 2020 - kommunstyrelsens verksamhet 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per okto-
ber samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
Uppföljning efter oktober – kommunstyrelsens verksamhet 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 255 Dnr KS 53/20  
   
Uppföljning per oktober 2020 - kommuntotal 
 
Ärende 
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 av-
vikelserna mot budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19, minskade 
bidrag för etableringsverksamheten samt sanering av Kärrsviks återvinnings-
central.  
 
Investering  
Prognosen visar ett överskott mot budget med 24 827 tkr jämfört med budget. 
Den mest väsentliga avvikelsen mot budget är Biobädd på pinans avloppsre-
ningsverk. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 
Uppföljning per oktober kommuntotal 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 40, 2020-11-18 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
Uppföljning efter oktober, barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämndens beslut § 60, 2020-11-19 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Uppföljning efter oktober, socialnämnden 
Begäran om reservation mellan åren 2020-2021 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) för Öckeröalliansen, föreslår tilläggsyrkandet: ”På grund av Mi-
grationsverkets avslag på sökta bidrag tas kostnaden på 4 605 tkr i kommuncen-
trala poster.” 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Jan Utbults (KD) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsyrkande kan antas och finner 
att så sker. 
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KS § 255, fortsättning Dnr KS 53/20  
   
Uppföljning per oktober 2020 - kommuntotal 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
På grund av Migrationsverkets avslag på sökta bidrag tas kostnaden på 4 605 

tkr i kommuncentrala poster. 
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KS § 256 Dnr KS 275/19  
   
Reservation av ej påbörjade investeringar 2020 till 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av pro-
jekt 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Begäran om reservering till år 2021 av redovisade investeringsprojekt som inte 
kommer att påbörjas 2020 godkänns. 
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KS § 257 Dnr KS 187/20  
   
Budgetanvisning 2022 
 
Ärende 
Ekonomienheten har tagit fram förslag till budgetanvisning för budget år 2022 
med utgångspunkt i fullmäktiges styrdokument ”Årsplan för ledning och styr-
ning år 2021”.  
 
Budgetanvisningen beskriver i stora drag budgetprocessens struktur och inne-
håll under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om planeringsförutsätt-
ningar 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
Budgetanvisning 2022 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budgetanvisning för 2022. 
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KS § 258 Dnr KS 176/20  
   
Hållbarhetsklivet 
 
Ärende 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och pri-
vata 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 fram-
gång 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
Bilaga – Bakgrund, hållbarhetsklivet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Tu-
ristrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. 
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KS § 259 Dnr KS 179/20  
   
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götal-
and 
 
Ärende 
Suicid är den yttersta konsekvensen av samhällets oförmåga att hantera psy-
kisk 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 sui-
cid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kom-
munernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 
aktörer kan inkluderas. Det länsgemensamma delmålet för denna handlings-
plan 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 aktivite-
ter; 
- 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 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 
Bilaga 1 Protokollsutdrag § 201 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 2 Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025  
Bilaga 3 Socialnämndens protokollsutdrag, § 61-20 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
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KS § 259, fortsättning Dnr KS 179/20  
   
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götal-
and 
 
Kent Lagrell (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götal-
and 2020–2025. 
 
2. Kommundirektör får i uppdrag att handlingsplanen implementeras lokalt.  
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KS § 260 Dnr KS 138/20  
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente i samband med orga-
nisatorisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Då kommunfullmäktige fastställt förslag om beslut att genomföra en organisa-
torisk flytt av verksamheten Fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvalt-
ning till förvaltningarna socialnämnden och barn- och utbildning krävs som ett 
led i detta en revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft den 1 januari 
2021. 
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KS § 261 Dnr KS 196/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente i samband med organisa-
torisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk 
flytt av verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvalt-
ning till socialnämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens 
förvaltning krävs som ett led i detta en revidering av socialsnämndens 
reglemente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kom-
munstyrelsen till socialnämnden behöver reglementet revideras. I enlig-
het med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter 
läggas till i reglementet: 

§1  

• Drogförebyggande arbete 

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

 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 20202-12-01 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Reglementet för Socialnämnden revideras i enlighet med förslag. 

2. Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 ja-
nuari 2021. 
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KS § 262 Dnr KS 195/20  
   
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente i sam-
band med organisatorisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk flytt av 
verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvaltning till social-
nämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens förvaltning krävs 
som ett led i detta en revidering av barn- och utbildningsnämndens regle-
mente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kommunsty-
relsen till barn- och utbildningsnämnden behöver reglementet revideras. I en-
lighet med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter läggas 
till i reglementet: 

§1  

• Fritidsgårdsverksamhet 
• Biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslag (2013:801) 
• Allmän kulturverksamhet 
• Demokrativerksamhet inriktat mot ungdomar  

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

 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2020-12-02 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med 
förslag. 

2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i 
kraft den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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KS § 263 Dnr KS 185/20  
   
Utdelning av priset ”Rör inte min kompis” 2020 
 
Ärende 
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 nomine-
ringstid 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.   
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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 enga-
gemang.  arbete har betytt mycket för ungdomarna.  har även dri-
vit opinion i olika sammanhang för flyktingungdomarnas situation.  
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KS § 264 Dnr KS 184/20 

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsom-
rådet under 2020 

Ärende 
Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet de-
las 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 verk-
samhetschef fritid och som tar fram förslag på mottagare.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Priset Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 
tilldelas  med motiveringen:  har varit med i Öckerö 
IF i över 20 år.  har ständigt arbetat med att förbättra jämställdheten i 

klubben, där damlaget nu fått eget omklädningsrum.  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.  
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KS § 265 Dnr KS 72/16 

Motion rörande 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 sva-
ren.

• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt
även svaren.

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören 
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KS § 266 

Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar 

Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgar-
förslag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet 
upp till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom för-
slaget anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ung-
domar är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslags-
ställaren 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 fun-
nits, 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 kom-
muner inom GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieut-
bildning. 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.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-10-21, § 36 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08 
Medborgarförslag 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-12-02 18 

KS § 267 Dnr SB 67/18 

Ärende 
Öckerö kommun har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara 
en fossiloberoende region. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län bjuder in kommunerna att anta ett antal klimatlöften 
som ska genomföras under 2021. Klimatlöftena syftar till att driva på genomfö-
randet av målen inom Klimat 2030.  

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klimat 2030 kommer att stödja kommu-
nerna i genomförandet under 2021 med ambitionen att kunna erbjuda konkret 
stöd för varje åtgärd. Kommunen kommer även att få redovisa vilka åtgärder 
de redan har genomfört och på så sätt vara en förebild för andra kommuner.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta klimatlöfte 4, 5, 8, 17, 20 enligt förvalt-
ningens förslag till åtgärder under 2021. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 19 

   
   
KS § 268 Dnr KS 80/20  
   
Ej verkställda beslut SOL och LSS kvartal två och tre 
 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice 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 Kommun-
fullmäktige. 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 sen-
ast tre månader efter beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insat-
ser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden som rapporterats är bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-10-22, § 55 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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 funktionshind-
rade (LSS), och fyra ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 20 

   
   
KS § 269 Dnr KS 134/20  
   
Redovisning av lokalt partistöd 2019 
 
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 in-
kommit från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 
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 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 21 

   
   
KS § 270 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 
 
Ärende  
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 fullmäk-
tiges ordinarie sammanträden.  
 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 22 

   
   
KS § 271 Dnr 186/20  
   
Försäljning av Hönö 1:610 och 1:611 
 
Ärende 
Försäljning av de obebyggda bostadsfastigheterna Hönö 1:610 och 1:611 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören ges i uppdrag att, via mäklare, genomföra försäljning av 
fastigheterna Hönö 1:610 och Hönö 1:611 
 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 23 

   
   
KS § 272 Dnr 185/20  
   
Taxa för tomträtter 
 
Ärende 
Upplåtelseformen tomträtt är i dagsläget inte representerad i taxan. Förslaget 
innebär att det blir möjligt med upplåtelser i form av tomträtt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
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. 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 24 

   
   
KS § 273 Dnr 187/20  
   
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 
 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtagan-
den/fördelning av kostnader, tidplan m.m. samt är en förutsättning för detalj-
planens antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
Exploateringsavtal 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår tilläggsyrkandet: ”med tillägget att 
avtalet kompletteras med en gatukostnadsersättning för del av kostnad för ut-
byggnad av ca 300 meter GC-väg.” 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till förvaltningens förslag på beslut. 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag till förvaltningens förslag på beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Maria Brauers (S) och Boel Lannes (MP) förslag om avslag. Ordfö-
rande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. Ordförande frågar sedan om Jan Utbults tilläggs-
yrkande kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:220 m fl antas, med tillägget att 
avtalet kompletteras med en gatukostnadsersättning för del av kostnad för ut-
byggnad av ca 300 meter GC-väg. 
 
Reservation 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot beslutet, med 
motivering enligt protokollsanteckning nedan. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Brauer (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i 
de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen 
och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummervi-
ken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. 

Vi socialdemokrater anser att området som föreslås inte är lämpligt för 
denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för bygg 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 25 
   
   
KS § 273, fortsättning Dnr 187/20  
   
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 
 

 

nation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stor hän-
syn till terrängens och naturens karaktär på platsen. 

Öckerö Socialdemokrater reserverar sig mot beslutet 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S)” 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 26 

KS § 274 Dnr SB 8/17 

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

Ärende 
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. Bostadsför-
sörjningsprogrammet 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 hemtjänsttim-
mar 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 kom-
munen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och till-
gängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av 
stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
- Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning
- 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

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 28 

   
   
KS § 275 Dnr 158/19  
   
VA-taxa 
 
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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
VA-taxa 2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till 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. 
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Kommunstyrelsen 2020-12-02 29 

   
   
KS § 276 Dnr 148/20  
   
Anslutning av processvatten till Pinans avloppsreningsverk 
 
Ärende 
I kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser för användning av kommunens 
allmänna vatten- och avlopps anläggning, står det att kommunen inte är skyl-
dig 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 indu-
stri/verksamhet som ansöker om anslutning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunens allmänna 
VA-anläggning att ta emot spillvatten från industri/verksamhet i enlig-
het med i var tid gällande ABVA om detta kan göras utan olägenhet för 
hushållsspillvatten.  

 

2. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt vid varje enskild förfrå-
gan till kommunstyrelsen.  
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KS § 277 Dnr SB 123/20  
   
Lokalresursplan 2020-2040 
 
Ärende 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
Lokalresursplan 2020-2040 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår återremiss med motiveringen att fritid och kulturs 
verksamheter sedan dokumentet skrivits har flyttats till barn- och utbildnings-
förvaltningen, samt att formuleringar innehållande ordet ”vi” gör det svårt att 
avgöra vilka som åsyftas, politik eller förvaltning” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde, och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras.  
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KS § 278 Dnr KS 278/19  
   
Svar på motion om åtgärder mot matsvinn 
 
Ärende 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
Motion om åtgärder mot matsvinn 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad, då motionens förslag är ett redan pågående arbete. 
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KS § 279 Dnr KS 12/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Inga nya inbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.  
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KS § 280   
   
Kommundirektören informerar  

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

• Aktuell situation avseende Covid-19 
• Samhällsbyggnad: riskanalyser med anledning av smittspridning, ut-

redning om kretsloppsenheten, tillfälliga ändringar bland enhets-
chefer, ovanligt många ansökningar om bygglov, namnbyte på 
Gatuenheten, som har bytt namn till trafik- och fritidsenheten, Lä-
get på lokal- och kostenheten med anledning av smittspridning, 
samt om frågan om seniorkort för kollektivtrafik.  

• Nyckeltalsjämförelser 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 281     
     
Rapporter från nämnder, bolag och övrigt   

 
Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från 
barn- och utbildningsnämnden, rörande handlingsplan för suicidprevention, 
eventuellt namnbyte med anledning av organisationsförändring rörande fritid 
och kultur och regler för skolskjuts. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden, rörande Corona-läget, sjukfrånvaro, handlingsprogram för rädd-
ningstjänsten, samt om nämndssammanträde nästa vecka. 
 
 
 
Övriga rapporter 
 
Maria Brauer (S) informerar från GR:s arbetsmarknadsnätverk. 
 
Kent Lagrell (M) informerar från GR:s styrgrupp för social välfärd. 
 
Jan Utbult (KD) informerar från GR:s styrelse. 
 
Jennie Wernäng (M) informerar från samordningsförbundet Älv och Kust. 
 
Kent Lagrell (M) och Maria Brauer (S) informerar från västra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 282 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under oktober 2020 redovisades för Kommunsty-
relsen.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

 
 




