Minnesanteckningar från ö-samråd 10 november 2020
Datum: Tisdag, 10 november
Plats: Skype-möte

Närvarande







Representanter från Hönö Öråd, Knippla Öråd, Öckerö Öråd, Hälsö Vänners
Intresseförening, Grötö Öråd och Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening.
Kommunstyrelsens presidium; Jan Utbult, Maria Brauer och Jennie Wernäng
Sara Nyrén, kommunikatör
Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare
Inga-Lill Siljat, verksamhetssamordnare Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
Representanter från Västtrafik och Connectbus

Dagordning
Mötet öppnas
Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande

Information angående coronaviruset och sjukdomen covid-19
Andréas Alderblad, säkerhetssamordnare
Andréas Alderblad gick tillbaka till våren 2020 och berättade om arbetet med
coronaviruset och sjukdomen covid-19. Han berättade även hur arbetet ser ut nu i
och med att smittspridningen ökat under hösten.
Det framfördes även ett tack från berörda öar till lilla färjan för det goda arbetet som
gjorts för att kunna hålla avstånd.
Frågor:
Är det på gång ett besöksförbud igen såsom i våras?
Nej, inte som vi känner till. Det som kom i våras var ett nationellt besöksförbud. Idag
finns en vädjan om att begränsa fysiska besök på våra äldreboenden samt
besöksrutiner.
Hur ser situationen ut nu?
Ökad smittspridning. Det går att hitta statistik på följande sida för Västra Götaland
och Öckerö kommun:
https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/smittskyddvastra-gotalands-statistik-om-covid-19/

Information angående förändringar i kollektivtrafiken
Inga-Lill Siljat, verksamhetssamordnare Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
Representanter från Västtrafik och Connectbus
Västtrafik berättade om bakgrunden till förändringarna i kollektivtrafiken i Öckerö
kommun. Deltog gjorde även representanter från Connectbus och Öckerö kommun.
Presentation från Västtrafik bifogas.
Synpunkter och förbättringsförslag för kollektivtrafik i Öckerö kommun togs emot av
Västtrafik, Connectbus och Öckerö kommun.

Information från politiken
Jan Utbult, Maria Brauer och Jennie Wernäng, Kommunstyrelsens presidium
Öckerö nya centrum
10 november togs beslut i KS om att en beskrivning av konsekvenser ska göras vid ett
eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum:
https://www.ockero.se/nyheter/kommun-och-politik/2020-11-10-beslut-i-ks-omkonsekvensbeskrivning-vid-ett-eventuellt-omtag-av-detaljplan-for-ockero-nyacentrum
Här finns samlad information om Öckerö nya centrum:
https://www.ockero.se/ockero-utvecklas/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/detaljplan-ockero-nya-centrum
https://www.ockero.se/ockero-utvecklas/ockero-nya-centrum
Kopplat till frågan om Öckerö nya centrum togs även frågan om befolkning och
bostäder i Öckerö kommun upp.
Väg 155
Information om åtgärdsvalsstudien som pågår med anledning av väg 155. Mer
information om åtgärdsstudien finns på följande sida:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-planerar-for-framtiden-ivastra-gotalands-lan/Atgardsvalsstudier-i-Vastra-Gotalands-lan/
Seniorkort
Vi har gett i uppdrag till kommundirektören att ta fram vad det skulle kosta att införa
seniorkort.

