
 

 

 

 
Öckerö 2020-02-20 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 27 februari 2020 kl. 
17.15, i Stora salen på Nimbus, Öckerö, Björnhuvudsvägen 49 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen i Bryggan, Nimbus 
 Socialdemokraterna i Skäret, Nimbus 
                    Miljöpartiet i Tornet, Nimbus 

ÄRENDEN 1. Upprop  

 2. Val av justerare  

 3. Avsägelser från kommunala uppdrag Bilaga 

Anders Lundgren 4. IT- och digitaliseringspolicy för Öckerö kommun Bilaga 

Tora Wilhelmsson 5. Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun Bilaga 

Andreas Alderblad 6. Reglemente för krisledningsnämnd Bilaga 

 7. Val till krisledningsnämnd Bilaga 

 8. Interpellation angående arbete mot antisemitism och 
totalitära ideologier 

Bilaga 

 9. Interpellation angående kulturverksamhet Bilaga 

 10. Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar 
och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och 
funktionshinder 

Bilaga 

 11. Svar på medborgarförslag angående hämtning av avfall på 
Loggvägen 

Bilaga 

 12. Svar på motion om publicering av motioner och 
medborgarförslag på kommunens hemsida 

Bilaga 

 13. Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro Bilaga 

 14. Anmälan av motion om gångöverfart till Burö Bilaga 

 15. Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag Bilaga 

 16. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  Bilaga 

 17. Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s 
årsstämma 2020 

Bilaga 

 18. Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse Bilaga 

 19. Utbetalning av partistöd Bilaga 

 20. Mötet avslutas   

 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
 









ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 38 Dnr KS 0016/20  
   
Förslag på ny IT och digitaliserings policy 

 
Ärende 
Förslag på IT- och digitaliseringspolicy är framtagen. Syftet med policyn är att: 

• använda Informations Teknologi på ett kostnadseffektivt sätt 

• skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och bolag att 
uppnå uppsatta mål 

• säkerställa att kommunen har en hög informationssäkerhet som skyd-
dar invånares personliga integritet samt verksamheten och bolagens 
verksamhetssystem  

• tjänster, kontakter och övrig service gentemot invånarna strävar mot att 
i högre grad ske via digitala tjänster och medier 

• minska miljöpåverkan genom att innovativt använda teknik  

• skapa tydlighet för hur IT-inköp görs i kommunen   

• skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020. 
Bilaga – IT- och digitaliseringspolicy Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Policy för IT och digitalisering antas. 
 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-01-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anders Lundgren, Rikard Wedham 
Ärende: Ny IT och digitaliseringspolicy 
Diarienummer: KS 0016/20 

 

Förslag på ny IT och digitaliserings policy 
 

Förslag till beslut 
Policy för IT och digitalisering antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Förslag på IT- och digitaliseringspolicy är framtagen. Syftet med policyn är att: 

• använda Informations Teknologi på ett kostnadseffektivt sätt 

• skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och bolag att uppnå 
uppsatta mål 

• säkerställa att kommunen har en hög informationssäkerhet som skyddar 
invånares personliga integritet samt verksamheten och bolagens 
verksamhetssystem  

• tjänster, kontakter och övrig service gentemot invånarna strävar mot att i 
högre grad ske via digitala tjänster och medier 

• minska miljöpåverkan genom att innovativt använda teknik  

• skapa tydlighet för hur IT-inköp görs i kommunen   

• skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen  

 
Beredning 
Arbetsgrupp bestående av enhetschef för digitalisering och kommunikation har 
tillsammans med IT-arkitekt utarbetat en IT- och digitaliseringspolicy. Avstämning 
med verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och kommunledning har genomförts.  
 
Goda exempel från andra kommuner, exempelvis Hällefors, Halmstad, Arvika och 
Tanum, har används. 
 
Bedömning 
Genom att anta policyn läggs grunden för att en mer kostnadseffektiv, 
verksamhetsanpassad och hållbar IT inom Öckerö kommun. 



 
 

 

 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
Expediering av beslut 
- Förvaltningschefer 
- Verksamhetschefer 
- Enhetschefer 
 
 
Bilagor 
Policy för IT och Digitalisering 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande: Gull-Britt Eide 
 
 
Titel: Kommundirektör 
 
 
Datum  
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Beslutsdatum:  
Beslutande: Kommunfullmäktige 
Giltighetstid: 2023-02-27 

Dokumentansvarig Kommundirektör 

Upprättad av: Enhetschef Digitalisering och Kommunikation och IT-arkitekt 

 

Policy för IT och Digitalisering 
 

Målsättning 
Informationsteknologi (hädanefter kallat IT) och digitalisering ska främja kommunens vision 
”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum” och ligga i linje med de fem 
fokusområdena: den trygga, lärande, nära, engagerade och hållbart växande kommunen. 

IT inom kommunen ska användas på ett sådant sätt så det utvecklar förutsättningarna för 
kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet att bo, leva och verka i kommunen. 

IT ska vara en strategisk del av kommunens utveckling, integrerad med övrig verksamhetsutveckling. 

Kommunen ska erbjuda e-tjänster till invånare, näringsliv och organisationer för att ge kvalitativ och 
effektiv service med hög tillgänglighet. 

Användningen av IT och digitalisering ska vara ett redskap i verksamhetsutvecklingen samt ge 
möjlighet till effektiv samverkan inom kommunen och med andra kommuner, region, statliga 
förvaltningar och andra organisationer där relationen påverkar medborgarnas nytta.  

IT är till för kommunens verksamheter och deras behov och ska levereras lösning- och 
kostnadseffektivt med hög säkerhet.  

Kommunen ska följa de nationella riktlinjer och standarder som finns inom IT-området.  

 

Struktur 
Användandet av IT har en Strategisk, Taktisk och 
Operativ nivå för att tydliggöra beslutsnivåer och 
roller för att säkerställa att de övergripande målen 
alltid finns närvarande i det dagliga arbetet. 

Det tydliggör också beslutsvägar, tidsaspekter och 
innehåll i de olika dokumenten som rör IT och 
informationssäkerhet. 

 



Styrande dokument inom IT och Digitalisering för Öckerö kommun
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Syfte 
IT-policyns syfte är att:  

• använda IT på ett kostnadseffektivt sätt 

• skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och bolag att uppnå uppsatta mål 

• säkerställa att kommunen har en hög informationssäkerhet som skyddar invånares 
personliga integritet samt verksamheten och bolagens verksamhetssystem  

• tjänster, kontakter och övrig service gentemot invånarna strävar mot att i högre grad ske via 
digitala tjänster och medier 

• minska miljöpåverkan genom att innovativt använda teknik  

• skapa tydlighet för hur IT-inköp görs i kommunen   

• skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen  

 

Ansvarsfördelning 
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för IT-policyn och är högsta beslutande organ. 

Kommunstyrelsen har ansvar för att IT-verksamheten fungerar och att IT- och digitaliseringspolicyn 
efterlevs. Detta genom att besluta om riktlinjer för funktioner och områden. 

IT-råd har ansvar för att utforma de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar om i tät samverkan 
med de kommunala bolagen och förvaltningarna. 

Enheten för digitalisering och kommunikation ansvarar för att det finns dokumentation och 
tillämpningar som är nerbrutna till det operativa arbetet, som t.ex. användarmanualer. 



Organisation för IT-policy
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Strategisk inriktning  
Den strategiska inriktningen skall ligga i linje med kommunens vision: den trygga, lärande, nära, 
engagerade och hållbart växande kommunen. Framgångsfaktorerna för att nå visionen är att 
använda digitalisering som ett verktyg i utveckling av verksamheterna samt att ha en effektiv, 
centraliserad och kostnadsmedveten IT-hantering. 

Detta kommer att bidra till: 

• bättre service för invånare och företagare 

• effektivare verksamheter som kan leverera högre kvalitet 

• ökad transparens och innovation för förvaltningarna 

Öckerö kommun skall också aktivt verka för samverkan med övriga kommuner och landsting. 

 

IT skall möjliggöra:  Att kunna arbeta varsomhelst 

      När som helst på dygnet 

      På vilken enhet som helst 

Kommunen skall arbeta med IT på ett kostnadsmedvetet sätt utan att säkerheten blir lidande. 

Enheten för digitalisering och kommunikation skall vara möjliggöraren i kommunen som leder och 
driver utvecklingen att effektivisera och förbättra verksamheterna med digitala verktyg. 

Enheten för digitalisering och kommunikation skall vara innovativa och alltid ompröva befintliga 
strukturer. 



Förhållningssätt 
Information och IT är en nyckelresurs för kommunens verksamheter. Det är därför av yttersta vikt 
att detta hanteras på ett verksamhet- och kostnadseffektivt sätt med hög säkerhet. 

Proaktivitet, nytänkande och hjälpsamhet skall vara ledorden för IT i kommunen. Vilket ska leda till 
att bara godkända IT-lösningar används inom kommunen.  

Riktighet, sekretess, spårbarhet och tillgänglighet skall vara ledorden för hantering av den digitala 
informationen.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 35 Dnr KS 273/19  
   
Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 

 
Ärende 
Under framtagande av strategi för jämställdhet har det uppkommit ett behov 
av och önskemål om att uppdatera kommunens policy för jämställdhet från 
2002.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019. 
Bilaga – Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun.   

 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-10-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunfullmäktige  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson 
Ärende: Diskrimineringspolicy 
Diarienummer: KS 273/19 

Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun.   
 
Ärende 
Under framtagande av strategi för jämställdhet har det uppkommit ett behov av och 
önskemål om att uppdatera kommunens policy för jämställdhet från 2002.  
 
Beredning 
Under arbetets gång har vi landat i att jämställdhetspolicyn blir en övergripande 
diskrimineringspolicy. Diskrimineringspolicyn baseras på Diskrimineringslagen 
2008:567. Arbetet med diskrimineringspolicyn har gjorts av projektledare för 
projekt Jämställt Öckerö kommun med hjälp av HR-avdelningen. Policyn täcker 
viktiga delar av Öckerö kommuns ansvar som arbetsgivare i frågor som 
föräldraskap, rekrytering, löner, kompetensutveckling och trakasserier.  
 
Ekonomi 
De eventuella ekonomiska konsekvenser som policyn innebär hanteras inom 
respektive nämnd.  
 
Bedömning 
Under 2008 inkorporerades den tidigare jämställdhetslagen i den nya 
diskrimineringslagen som täcker samtliga sju diskrimineringsgrunder. Efter detta 
har kommuner och myndigheter uppdaterat sina jämställdhetspolicys till 
diskrimineringspolicys och Öckerö bör göra detsamma. 
 
Bilagor 
1. Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Expediering 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 



 
 

 

 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISKRIMINERINGSPOLICY FÖR 

ÖCKERÖ KOMMUN 
__________________________________________________________
     

Beslutsdatum:  Ej beslutad 

Beslutande:  Kommunfullmäktige 

Giltighetstid:  Tills vidare 

Dokumentansvarig:  Kommundirektör 

Upprättad av:  Tora Wilhelmsson och Lena Olofsson 

______________________________________________________________________ 

Vision Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Ett lokalt 

engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö 

kommun till en levande skärgårdskommunåret runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, 

trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen. 

Öckerö kommuns diskrimineringspolicy ska medverka till en arbetsplats där alla, 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder inte diskrimineras eller 

särbehandlas. Vi ska främja alla unika medarbetare till att utvecklas och nå våra mål och 

åtaganden. Alla ska mötas med respekt samt ha samma möjligheter och rättigheter.  

Denna policy ersätter jämställdhetspolicyn från 2002. 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Det kan också innebära sexuella trakasserier 

eller trakasserier av annan karaktär.  

Öckerö kommun tar avstånd från alla former av repressalier. Repressalier innebär att någon 

blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling som en reaktion på att hen 

har påtalat eller anmält diskriminering. Öckerö kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrund i nedan områden. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas och 

analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska vidtas så 

att inte någon missgynnas. 

LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 

anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskriminerings-grunderna. 
Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 



UTBILDNING OCH ANNAN KOMPETENSUTVECKLING 

Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla 

medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 

FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 

Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap. 

REKRYTERING OCH BEFORDRAN 

I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att söka 

lediga anställningar utan att missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 36 Dnr KS 18/20  
   
Reglemente för krisledningsnämnd 

 
Ärende 
Öckerö kommun har en krisledningsnämnd. Nytt reglemente behöver antas 
eftersom giltighetstiden för det tidigare reglementet utgått. Reglementet inne-
håller bestämmelser om hur krisledningsnämnden skall arbeta under en extra-
ordinär händelse. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020. 
Bilaga 1 – reglemente för krisledningsnämnden 
Bilaga 2 - Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår följande ändringsförslag i reglementet;  
Har ordförande för respektive nämnde i krisledningsnämnden förhinder träder 
andre vice ordförande i dennes ställe. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner 
att så sker.  

Ordföranden frågar om Maria Brauers (S) ändringsförslag kan antas. Förlaget 
avslås av kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag tillkommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. 
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Öckerö 2020-01-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andréas Alderblad 
Ärende: Nytt reglemente för krisledningsnämnden 
Diarienummer: KS 18/20   

 

Reglemente för krisledningsnämnd 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun har en krisledningsnämnd. Nytt reglemente behöver antas 
eftersom giltighetstiden för det tidigare reglementet utgått. Reglementet innehåller 
bestämmelser om hur krisledningsnämnden skall arbeta under en extraordinär 
händelse. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Samtliga förvaltningschefer i Öckerö kommun 
Kommundirektören 
Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samtliga ordföranden i Öckerö kommuns nämnder 
 
Bilagor 
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden 
Reglemente för krisledningsnämnden 2015-2019 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap  
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
Anna Dannjé Brocker 
Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 



 

 

 

Reglemente för 
krisledningsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsdatum:  

Beslutande: Kommunfullmäktige 

Giltighetstid: 

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 

Upprättad av: Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 



2 
 

 

Reglemente för krisledningsnämnden  

Krisledningsnämndens uppgifter 

§ 1 

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt Lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 
är ålagd Öckerö kommun. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver 
skyndsamma insatser från Öckerö kommun. 

Sammankallande av krisledningsnämnd 

§ 2 

Ordföranden i krisledningsnämnden eller den som fullgör denna uppgift, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att ledamöter i 
krisledningsnämnden sammankallas. 

Brådskande ärende 

§ 3 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta i nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skall 
snarast anmälas till Krisledningsnämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

§ 4 

Nämnden träder i funktion i samband med den extraordinära händelsen. Nämnden äger vid sådant 
tillfälle rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder 
och de helägda kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning.  
Avveckling av verksamhet 

§ 5  

När förhållande normaliseras eller medger det skall krisledningsnämnden snarast besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder och de helägda kommunala bolagen skall 
återgå till ordinarie nämnd respektive kommunala bolag. Krisledningsnämndens beslut skall anmälas 
till kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Beslut om upphörande av verksamhet 

§ 6 

Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör.  

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. 
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Befogenheter 

§ 7 

Krisledningsnämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av 
en extraordinär händelse. 

§ 8 

Krisledningsnämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen. 

§ 9 

Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Öckerö kommuns talan i alla mål och ärenden 
inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 10 

Kommunfullmäktige skall för varje ny mandatperiod fastställa en lednings- och informationsplan för 
hur extra ordinära händelser skall hanteras i Öckerö kommun. 

Krisledningsnämndens sammansättning 

§ 11 

Öckerö kommuns krisledningsnämnd består av sex (6) ledamöter samt sex (6) personliga ersättare. 
Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har förhinder.  

Ledamöterna utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
samt ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden och Socialnämnden. 

Ledamöternas ersättare är;  
- för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande: av 
kommunfullmäktige utsedda personliga ersättare. 
- för ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 1:e vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden, 
- för ordförande i Bygg- och miljönämnden: 1:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden, 
- för ordförande i Socialnämnden: 1:e vice ordförande i Socialnämnden. 

§ 12 

Krisledningsnämndens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet 
utgörs av kommunstyrelsens presidium. Vid ordförandens frånvaro fullgör vice ordföranden dennes 
arbetsuppgifter med samma befogenheter. 

Vid presidiets samtidiga frånvaro får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid 
(ålderspresident). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

§ 13 

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till tjänstgöring vid en extraordinär händelse kan en ersättare 
utses att tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättaren utses av Krisledningsnämndens ordförande, eller 
den som fullgör denna uppgift. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Krisledningsstaben 

§ 14 

Krisledningsstaben är krisledningsnämndens operativa resurs. 

Krisledningsstaben har rapporteringsskyldighet till krisledningsnämnden. 

Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter, befogenheter och sammansättning  är fastställt i Öckerö 
kommuns centrala krisledningsplan. 

Ledningsplats 

§ 15 

Krisledningsnämnden är placerad i kommunhuset. I enlighet med kommunens plan för extraordinära 
händelser finns en reservlokal utanför kommunhuset. 

Återrapportering till kommunfullmäktige 

§ 16 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 
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Reglemente för krisledningsnämnd 

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) 
bestämmelser. 

 
Krisledningsnämndens uppgifter  
 
§1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära 
händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets 
basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. 
 
§2 Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter vid extraordinära händelser i 
fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lagen (2006:554) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som: 
 

− Avviker från det normala,  
− Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner, 
− Kräver skyndsamma insatser av kommunen.  

 

§3 Krisledningsnämnden ska, under en extraordinär händelse i fredstid, se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de ramar och den krisledningsplan som 
fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
 
§4 Krisledningsnämnden ska, under en extraordinär händelse i fredstid, inom 
kommunens geografiska område verka för att de åtgärder som vidtas av olika aktörer 
för krishantering och informationen till allmänheten samordnas. 
 
 
Ikraftträdande för krisledningsnämnden vid extraordinär händelse  
 
5§ Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice 
ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnd 
ska träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för ordföranden och vice ordföranden fullgör 
den till ålder äldste ledamoten ordförandens samtliga uppgifter. 
  
6§ Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas enligt 3 kap. 2 § i lagen 
(2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 

Nämndens arbetsform 
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7§ Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens presidium samt tre ledamöter 
med ersättare. Ordförande i kommunstyrelsen är tillika ordförande i 
krisledningsnämnden.  
 
Vid avsaknad av ordinarie ordförande är beslutsordningen följande: 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande därefter 2:e vice ordförande.  Därpå följer 
ordföranden från största förvaltningen i fallande storleksordning. 
 
Befogenheter  
 
8§ Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som 
nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som är berörd.  
 
Dock skall krisledningsnämnden se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige angett, bestämmelser i detta 
reglemente samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning. 
 
9§ Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 
förvaltningsresurser som den begär.  
 
10§ För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande 
som för den nämnd som krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten från. 
  
Brådskande ärende  
 
11§ Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får 
fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande ej kan avvaktas. Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden. 
 
Avveckling av verksamhet  
 
12§ När förhållandena så medger, ska krisledningsnämnden besluta när 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra och kommunens anpassade 
organisation ska återgå i normal verksamhet igen.  
De verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit återgår då till ordinarie 
nämnd.  
 
13§ Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen får besluta att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.  
 
 
Återrapportering till fullmäktige 
  
14§ Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. 
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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 

Utfärdad den 28 november 2019 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap samt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8 och 

9 §§, 3 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 

1 §, rubriken till 4 kap. och rubriken närmast före 4 kap. 1 § ska ha följande 

lydelse. 

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

1 kap. 

1 §    Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska 

minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera kris-

situationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en 

grundläggande förmåga till civilt försvar. 

2 §    Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte 

ingår i någon region. 

4 §    Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 

avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 

risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd-

samma insatser av en kommun eller en region. 

2 kap. 

1 §    Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i 

fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa 

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska vär-

deras och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbar-

hetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 

hantera extraordinära händelser. 

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. 

SFS 2019:925
Publicerad 

den 3 december 2019
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SFS Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för han-

teringen av extraordinära händelser. 

 

2 §2    I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra upp-

gifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare 

bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas 

kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

 

4 §    Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den 

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens 

art och omfattning.  

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de upp-

gifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie 

nämnd. 

 

6 §    Kommun- respektive regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens 

verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre 

behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant 

beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har över-

tagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens 

verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige. 

 

8 §    Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd 

personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa 

sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 

 

9 §    Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen 

bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel 

och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.  

Kommunen och regionen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge 

den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information 

om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt 

om vidtagna och planerade åtgärder. 

 

3 kap. 
 

1 §    Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för 

verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). 

 

2 §    Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den 

del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den 

civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila för-

svaret som regionen ska bedriva. 

 

5 §    Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla den myndig-

het som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de 

övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 

respektive regionen. 

 

 
2 Senaste lydelse 2017:750. 

2019:925
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SFS 4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till 
enskilda 
 

Bistånd mellan kommuner och regioner 
 

1 §3    Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kom-

muner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om 

hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av 

den andra kommunen eller regionen. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extra-

ordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den 

kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 

 

2 §    Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift 

och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utom-

ordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kom-

muner och regioner skyldiga att lämna hjälp. 

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. 

 

3 §    Kommuner och regioner får under en extraordinär händelse i fredstid 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

5 kap. 
 

1 §    Kommunerna och regionerna ska få ersättning av staten för kostnader 

för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som 

rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den 

mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande 

och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens 

respektive regionens verksamhet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om ersättningens storlek. 

 

6 kap. 
 

1 §4    Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för 

offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till kon-

ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-

nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som 

är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje 

kommun och region som har sådana uppgifter ska, under tid när den natio-

nella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigs-

fångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyd-

dade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 

och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella 

upplysningsbyrån.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Senaste lydelse 2017:57. 
4 Senaste lydelse 2010:455. 

2019:925
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SFS Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets rekryterings-

myndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål 

och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efter-

lämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller hand-

lingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var 

avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets rekryterings-

myndighet och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värde-

föremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägen-

het till den nationella upplysningsbyrån. 

2 §    På begäran av Svenska Röda Korset ska varje kommun och region, 

som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i 

fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplys-

ningsbyråns verksamhet. 

7 kap. 

1 §    Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verk-

samhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han 

eller hon därigenom har fått veta om 

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,

2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,

3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller

4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Maria Lindeberg 

(Justitiedepartementet) 

2019:925
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Val av ledamöter och ersättare till 
krisledningsnämnden för återstoden av 
mandatperioden 2019-2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer till ledamöter i krisledningsnämnden 
1. Kommunstyrelsens ordförande  
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  
3. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  
4. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
5. Ordförande i socialnämnden 
6. Ordförande i bygg- och miljönämnden 
 
Kommunfullmäktige väljer till personliga ersättare i krisledningsnämnden 
1. Henrik Karlsson (KD) 
2. Anders Kjellgren (M) 
3. Ronnie Bryngelsson (S) 
4. 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
5. 1:e vice ordförande i socialnämnden 
6. 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 
 
Kommunfullmäktige väljer 
Till ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens ordförande, 
Till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande, 
Till 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ett ansvar att 



 
 

 

samordna aktörerna inom kommunen för att hantera samhällsstörningen utifrån ett 
helhetsperspektiv där samhällets samlade resurser används där de gör mest nytta. 
 
Kommunen arbetar om möjligt likt den ordinarie organisationen även vid 
samhällsstörningar, men vid behov aktiveras den centrala krisledningsstaben och 
vid särskilda fall krisledningsnämnden för att underlätta, leda och samordna 
arbetet. 
 
Till ledamöter i krisledningsnämnden föreslås kommunstyrelsens presidium samt 
ordförande från respektive nämnd. Till personliga ersättare för ordförande från 
nämnderna föreslås respektive 1:e vice ordförande. Till personliga ersättare för 
presidiet i krisledningsnämnden föreslås ledamöter från det aktuella organet, 
kommunstyrelsen. Dessa behöver utses i form av person och inte funktion, 
beroende på att ”ledamot” inte är en unik beteckning, vilket är ett krav. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
Kommundirektören 
 
Bilagor 
Inga bilagor 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



    Öckerö den 27 januari 2020 
 
 
Interpellation till barn o utbildningsnämndens ordförande 
 
 
 
Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. För varje år blir det färre överlevare 
kvar från de nazistiska koncentrationslägren. Det gör att det kollektiva minnet riskerar 
att glömma de hemskheter som begicks där. 
För att fortsätta hålla liv i minnet och vad som hände o vaccinera kommande 
generationer mot antisemitism och totalitära ideologier behövs kunskap o utbildning. 
De som besökt att koncentrationsläger går inte därifrån oberörd. Intrycken tar man med 
sig. 
 
Under flera år har elever från Öckerö kommun kunnat besöka Auschwitz. Dessa pengar 
har nu dragits in i barn o utbildningsnämndens budget för 2020. Konsekvenserna av 
detta oroar mig.  
 
Min fråga till barn o utbildningsnämndens ordförande är. 

• Hur säkerställs att arbetet mot antisemitism o totalitära ideologier fortsätter för 
eleverna i Öckerö kommun när resorna till Auschwitz upphör. 

 
 
 
Jan Åke Simonsson (s) 



Svar på interpellation 6 feb 2020 
 
 
I läroplanens första kapitel kan vi läsa bl a: 
 
”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.” 
 
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 
 
Nedan är svaret på hur våra skolor arbetar med antisemitism och totalitära ideologier. 
 
 
Antisemitism 
Vi arbetar med utgångspunkt i syftestexten i historia i LGR 11. Det är utifrån syftet som 
lärarna gör sin planering . Det centrala innehållet är också styrande då det pekar på vilka 
ämnesområden vi ska behandla. 
Syfte historia 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 
förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika 
syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 
skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse 
för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 
Centralt innehåll (kopplat till förintelsen) 
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 
Förintelsen och Gulag. 
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser 
av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd till 
detta. 
 
Arbetssätt och material i undervisningen 
Naturligtvis är detta en del av undervisningen i SO, vilket innebär att eleverna får kunskap om 
antisemitism och totalitära ideologier. Detta sker speciellt då vi behandlar 1900-talet och 
världskrigens tidevarv från 1914-1945 
Vi använder i hög grad det material som ”Ett forum för levande historia” bidrar med kring 
ämnet. Där finns ett gediget och väl genomtänkt material som lärarna kan använda sig av när 
de planerar sin undervisning. Vi arbetar ämnesövergripande kring detta viktiga tema, främst 
är det ämnena svenska och historia som samarbetar men vi har även kopplat på estetiska 
ämnen ibland. Vi arbetar med flera olika medier som t.ex. film, litteratur men också besök av 
personer som berättar sin berättelse. Eleverna läser eller lyssnar till romaner på temat som 
t.ex. Anne Franks dagbok men också noveller ex.Citronen av Arnost Lustig. Eleverna 
bearbetar texterna och skriver loggböckermed sina egna reflektioner för att sedan samtala i 
mindre grupper kring de reflektioner de gjort. Vi använder i hög grad material som handlar 
om unga människor och deras upplevelser för att på så vis enklare få våra ungdomar att sätta 
sig in i dessa unga människors liv. 
 



Vi har de senaste åren bjudit in personer (via Levande Historia) som har en koppling till 
Förintelsen. Det kan vara att de har nära anhöriga som befunnit sig i koncentrationslägren. 
Personer vars föräldrar omkom i lägren o.s.v. 
Vi försöker att via personporträtt (genom film, litteratur, att en person berättar) få våra 
ungdomar att bättre förstå vad det var som skedde och hur det drabbade människor. Klasserna 
har bland annat fått ta del av föreläsaren Emerich Roths digitala föreläsning. Han berättat om 
förintelsen och hur det är att vara efterlevande. 
Skolbibliotekarien bistår med att plocka fram litteratur i ämnet och uppmärksammar 
minnesdagar. 
 
Vi arbetar mycket med olika klassrumsövningar. Som t.ex. att försöka förstå vilka olika roller 
människor kan inta i en sådan situation som t.ex. åskådarens betydelse, att vara den som 
ingriper, förövarens motiv och skuld. Detta i syfte att förhindra att liknande saker ska uppstå, 
men det går naturligtvis att även översätta i den vardag eleverna befinner sig i. Genom att 
uppmärksamma våra elever på detta tänker vi att vi stärker dem i att våga agera och stå emot 
när de möter rasistiska, antisemitiska åsikter och om de möter påståenden där förintelsen 
förnekas. 
 
SO-lärare deltar på en utbildningsdag som arrangeras av Judiska församlingen i samarbete 
med Göteborgs stads Grundskoleförvaltning. Mer information om utbildningsdagen finner ni 
nedan. 
 
”Utgångspunkten är insikten om alla människors kapacitet att göra ont men också att göra 
gott. Syftet är att ge er lärare handfast vägledning i undervisningen om Förintelsen och dess 
lärdomar som betonar individens skyldighet att tänka kritiskt och agera ansvarsfullt samt förse 
läraren med pedagogiska verktyg som lätt skulle kunna tillämpas i den egna skolan. 
I utbildningsdagen ingår en teaterföreställning, presentation av vittnesmål från Förintelsen i 
form av lektionsmall/ar för undervisning ur SKMAs nylanserade interaktiva läromedlet 
Eternal Echoes, besök i synagogan mm. Allt detta med gott om utrymme för reflektion och 
samtal i mindre grupper. 
Nava Bergman Verksamhetsansvarig för Judiska församlingens överlevandegrupp i 
Göteborg” 
 
 
Barn och utbildningsnämnden  
Martina Kjellqvist  
 





Öckerö 2020-02-12 

 

 

 

 

Svar på interpellation från Göran Billvall 
Öckerö kommuns nettokostnader för kulturskola, bibliotek, allmän kulturverksamhet 
samt stöd till studieorganisationer ligger något lägre än snittet i riket. Detta är något 
som varit stabilt under många år, både i goda tider och i sämre. Den främsta 
förklaringen är närheten till storstaden Göteborg med sitt rika utbud av kultur och 
folkbildning. 

Göteborgsoperan, Symfonikerna, Stadsteatern, Folkteatern, Konsthallen, biografer 
och många konsertscener är en del av det utbud som är lättillgängligt även för 
Öckerös invånare.  

Noteras kan också att Västra Götalandsregionen har den högsta kostnaden för 
kulturverksamhet per invånare i landet och till denna budget bidrar även Öckerös 
invånare. 

Jan Utbult (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 7 Dnr KS 146/19  
   
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och 
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshin-
der 

 
Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbild-
ningar inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, 
samt att införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som för-
skola, äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan in-
nehålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesväg-
ledning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att be-
gränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesväg-
ledning på högstadiet.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 november 2019, 
§50.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 24 september 2019, § 213. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 5 september 2019, § 80. 
Medborgarförslag inkommet 14 juni 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och 
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

Diarienummer: BOU 109/19 

 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik 
inom förskola, äldreomsorg och 
funktionshinder 
 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Beredning 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan innehålla 
är enligt de allmänna råden: 
 
 "Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan 
 uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
 En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar 
 på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse 
 villkoren i arbetslivet. 
 
Att begränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning 
på högstadiet.  



 
 

 

 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har genom 
mandatmålet: " 1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen 
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård 
och omsorg", av kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och 
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i 
taget och då det program som den getts i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda, 
nämligen Vård- och omsorgsprogrammet. 
Att begränsa elevernas möjligheter att göra praktik till att endast gälla vissa 
branscher står enligt Barn- och Utbildningsförvaltningen i strid med de föreskrifter 
som reglerar Studie- och yrkesvägledning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden är 
därför att avvakta denna utredning och avslå medborgarförslaget. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 
KS § 213-19 
KF § 80-19 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20   

    
    
BUN § 50 Dnr BOU 109/19   
    
  

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och obli
gatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, äldre-
omsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan inne-
hålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägled-
ning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att begränsa 
elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får därför 
sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning på 
högstadiet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-09-24, § 213 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-09-05, § 80 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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Kommunstyrelsen 2010-09-24  
   
   
KS § 213 Dnr 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad den 17 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 44 Dnr SB 0277/19  
   
Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, 
Hälsö 

 
Ärende 

 talesman för de boende på , yrkar 
att sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhet-
ens beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslu-
tats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 21 november 2019, §109. 
Medborgarförslag daterad 11 november 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 januari 2020, §14. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2020. 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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Öckerö 2020-02-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: Svar på Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från 
Loggvägen, Hälsö 

Diarienummer: 0277/19   

 

Svar på medborgarförslag ang. hämtning av 
avfall från Loggvägen, Hälsö. 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget skall med hänsyn till nedanstående avslås. 
 
 
Ärendet  

 talesman för de boende på , yrkar att 
sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhetens 
beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslutats. 
 
Beredning 
Att anvisa plats för hushållsavfall görs främst av arbetsmiljömässiga skäl. I detta fall 
är det enhetens skyddsombud som initierat ärendet. Fastigheterna är belägna på en 
mycket smal väg där våra fordon inte kan köra in utan att orsaka skador på 
fordonet. Dessutom är det mycket svårt att vända vid slutet vägen. Tidigare har 
enheten haft mindre fordon men dessa visade sig vara så undermåliga att de inte 
kommer att ersättas med nya.  
 
Förslag till ny hämtningsplats gjordes den 24 juli 2019. Den 27 augusti svarade 
förslagsställarna att man inte godtog förslaget från kommunen.  
 
Den 9 augusti anvisade då kommunen plats för hämtning av hushållsavfall på 
utmärkt plats nedanför Loggvägen. Att anvisa en annan plats för hushållsavfall är 
myndighetsutövning och kan överklagas. Ett beslut överklagas skriftligt och ges in 
till den myndighet som har meddelat beslutet. I samband med detta beslut 
meddelade man att beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen. Överklagan skall 
komma in inom tre veckor från det att beslutet meddelades. Den 14 oktober tillskrev 
förslagsställarna kommunstyrelsen i ärendet. Tiden för ett överklagande är då 
passerad. Beslutet har då vunnit laga kraft. 



 
 

 

 
Bedömning 
När det gäller frågan om samhällsbyggnadschefen, tf. kretsloppschef, har delegation 
att fatta beslut om anvisning av plats finns detta reglerat i beslut- och 
delegationsordning för kommunstyrelsen 5.10. Beslutet meddelades nämnden den 9 
augusti. Ett beslut av denna art är inte att betrakta som ärende av principiell 
beskaffenhet. Henrik Jansson, jurist på Avfall Sverige säger: ett beslut mot enskild 
om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall är inte ett ärende av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Er 
kommunmedlem saknar därmed fog för sitt ifrågasättande av delegeringen.   
 
 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
 
 



Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun 

Att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar på om 
Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  

Torsdagen den 25 juli blev vi boende på Loggvägen Hälsö informerade om att 
Kretsloppsenheten vid kommande hämtningstillfälle inte kommer att hämta hushållsavfall vid 
tomtgränsen utan vid annan plats som kommunen bestämt. Detta skulle träda i kraft med 
omedelbar verkan, vilket innebar nästa hämtningstillfälle påföljande tisdag 30 juli.   

På frågan om vad anledningen var sades att hämtningsfordonet inte längre var tillgängligt men 
att pengar för nytt fordon fanns i budget 2020, något som visat sig vara felaktigt.   

Att de boende skulle dra ner sina kärl skulle gälla enbart några veckor och att man därefter 
skulle återkomma med hur man tänkt lösa den uppkomna situationen. De boende längs 
Loggvägen förstod situationen och var beredda att hjälpa till under de angivna veckorna.   

Efter dessa veckor och efter att ordinarie förvaltningschefen återkommit efter sin semester 
kontaktade de boende förvaltningschefen för att höra hur länge detta skulle pågå. Till svar 
gavs att en ny Renhållningsordning skulle antas och besked om detta skulle ges till de 
boende via brev följande måndag. I beslutet framkom att förvaltningschefen beslutat att 
samtliga boende hädanefter själva skulle transportera sina kärl till anvisad plats. Hur platsen 
skulle utformas, och vem som bar ansvaret för omkringblåsta kärl framkom inte.   

Den anvisade platsen ligger upp till 160 m från fastighetsgränserna. I brevet stod också att om 
man inte var nöjd med beslutet kunde det överklagas till Länsstyrelsen.    

Om så är fallet skall den enskilde underrättas om hur ett sådant överklagande går till, vilken 
information som ställs på överklagandets form och innehåll, samt vad som gäller i fråga om 
ingivande och överklagandetid. Denna typ av information är alltså inte möjligt att utelämna.   

Vidare har framförts att om någon ansåg sig pga. ålder eller annat hinder inte kunna dra ner 
sina kärl till angiven plats skulle man kunna begära särskilt bistånd via Socialtjänsten. Visst 
var det ett kreativt förslag att nån annan löste problemet, i detta fall att Socialtjänsten, istället 
för att den som har ansvaret gör det. Detta är ett cyniskt sätt att se på situationen.   

Senare framkom att Kretsloppsenheten hade för avsikt att endast köra med större 
hämtningsfordon och menade att det mindre fordon som tidigare inte avsågs att ersättas. 
Tidigare har det funnits varierande storlekar på hämtningsfordon för att vara anpassade för 
Öckerö kommuns speciella vägstruktur med mindre och smalare vägar på många håll.   

Loggvägen är anlagd efter de krav kommunen ställt när vägen byggdes och har fungerat i över 
25 år. Vidare är vägen en viktig länk till Hälsös viktigaste resurs, nämligen vatten. I samband 
med att VA-enheten under vår/sommar 2019 förbättrat framkomligheten till vattentornet har 
minst ett 50-talet fordonsrörelser med större fordon skett.                                                      
Har vägen tidigare ansetts som farbar under drygt 25 år har framkomligheten nu ytterligare 
förbättrats och vändplatsen utökats.    

Om kommunen inte avser att investera i ett lämpligt hämtningsfordon får man vidta andra 
åtgärder för att sophämtningen ska fungera. Eftersom kommunen till största delen är 
markägare kan vägen breddas till det mått man anser krävs.  

Det som skett i fråga om handläggning och beslut strider mot Renhållningslagen (1979:596) 
om den kommunala renhållningsskyldigheten. Där framgår att inga beslut som berör enskild 
kan fattas utan dialog.  



Enligt 11§ När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till 
renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.   

Vi boende har efterfrågat ett möte med samtliga berörda men möts med motiveringen: ”vi tror 
inte på möten där upprörda känslor kan förkomma”. Och som förvaltningschefen uttryckte det 
”jag har redan fattat ett beslut och är ni inte nöjda får ni överklaga till Länsstyrelsen” 

Det är inte bara absurt att inte våga träffa de berörda utan också lagstridigt.   

Vidare vill vi även åberopa portalparagrafen i Kommunallagen (2 kap. 3§) som säger att 
”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika” Att kräva av vissa enskilda att 
de ska förflytta sina avfallskärl en längre sträcka än till tomtgräns strider både mot 
föreskrifterna om avfallshantering och mot kommunallagens regler om lika behandling.   

Det är kommunens ansvar att sköta renhållning fram till tomtgräns, hur man gör det är inte 
fastighetsägarens ansvar. Det är heller inte tillåtet för enskilda att hantera sopor vilket borde 
vara självklart för en förvaltning som även ansvarar för miljöfrågor.   

När de boende ifrågasatte beslutet återkom förvaltningschefen med ett "erbjudande”.  

Det gick ut på att ett större kärl skulle placeras vid den angivna hämtningsplatsen och att de 
boende kunde få behålla ett ordinärt kärl vid sin fastighet och lasta över i det större kärlet.  

Detta ”erbjudande” förutsatte att några andra kärl inte skulle tillåtas finnas på 
hämtningsplatsen. Om så var fallet skulle de i vart fall inte tömmas.  

Vi boende ska inte sköta Kretsloppsenhetens uppdrag utan förväntar oss att ordningen 
återställs utifrån de lagar som finns och som vi betalar för. Hur enheten sköter detta är inte 
upp till oss att lösa.   

Beslut och Delegationsordning som beslutats av Kommunstyrelsen 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden 
följa hur uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Yrkande att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar 
på om Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  
 
Hälsö 11 november 2019 
För de boende på   
/gm  
Tfn:   
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 45 Dnr KS 72/16  
   
Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på Öck-
erö 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 
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 förvaltning-
ens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

• Motion om att motioner och svar publiceras på Öckerö kommuns hem-
sida anses besvarad. 

• Motion om att medborgarförslag och svar publiceras på Öckerö kom-
muns 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 21 april 2016 
 
 
Motion 
 
I senaste bokslutet kan man läsa att mindre än hälften av kommunens invånare 
upplever att de kan påverka eller har insyn i vad som händer i kommunens 
verksamhet. I en så liten kommun som Öckerö anser Miljöpartiet att siffrorna borde 
vara väsentligt högre. För att förbättra medborgarnas känsla av delaktighet och stärka 
demokratin föreslår Miljöpartiet att man publicerar motioner på hemsidan 
kontinuerligt, se t ex Kungälvs kommun. http://www.kungalv.se/kommun--
politik/moten-och-handlingar/motioner/motioner-2015/ 
På samma sätt skulle även medborgarförslag kunna publiceras. 
 
Miljöpartiet föreslår: 
Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren 
Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren 
 

 
 
 
Boel Lanne 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               7 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 6  Dnr KS 49/19  
   
 

Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
Ärende 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social sam-
varo för personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventu-
ellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer 
med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och genomföra ett 
besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden 
till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella 
vid ett införande av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det fram-
tida arbetet med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska 
förutsättningar och de utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen 
möjlighet att prioritera utveckling av lämpliga former och regler för föreslagen 
social aktivitet.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §66. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 maj 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019. 
Motion inkommet 7 mars 2019.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att motionen bifalles.  
Sandra Svensson (M) förslår bifall på förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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Öckerö 2019-09-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson 

Ärende: Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 

Diarienummer: 0049/19 

 

Svar på motion om att öka möjligheterna till 
social samvaro 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motionen. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social samvaro 
för personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, 
föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer med funktionshinder, eller andra 
intresserade, förbereda och genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och 
umgås under trevliga former, för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, 
själv bli bjuden till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla lämpliga former 
och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella vid ett införande av ovan 
nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det framtida arbetet med 
att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska förutsättningar och de 
utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen möjlighet att prioritera utveckling av 
lämpliga former och regler för föreslagen social aktivitet. Med anledning av det föreslår 
Socialförvaltningen att Socialnämnden för närvarande avstyrker motionen. 
 
Ekonomi 
I nuläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 
 



 

Motion 

Öka möjligheterna till social samvaro 
 
Social isolering är en av de tillstånd som motiverar ett för kommuner kostsamt särskilt 
boende. Alla åtgärder som kan bidra till att bryta social isolering är därför intressanta, ur ett 
kommunalt perspektiv, men för den enskilda människan som har ett utarmat socialt liv och 
lever i social isolering är detta inte en i första hand ekonomisk fråga, utan det handlar om 
livskvalitet och kanske i värsta fall om psykisk ohälsa. 
 
I några år har en ny variant av matlagningsprogram visats på TV, under titeln ”Halv åtta hos 
mig”. Titeln anspelar på en för de flesta bekant situation, där några vänner väntas hem på en 



bit mat för att ha en social samvaro under en kväll. I programidén roterar inviten mellan fyra 
personer och alla gör således tre besök hos en vän och bjuder själv in till ett fjärde. 
 
I denna motion vill vi föreslå en anpassad variant, lämplig för personer med funktionshinder, 
men givetvis kan modellen lätt anpassas till andra målgrupper, som exempelvis äldre 
personer som lever ensamma. 
 
Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller 
personal, kan personer med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och 
genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden till någon på 
middag. Konceptet kan användas för att fördjupa vänskap eller för att etablera ny. 
 
Motionärerna föreslår att 
 

- kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 

 
 
Ronald Caous  
Socialdemokraterna  
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Kommunstyrelsen 2019-05-21 16 
   
   
KS § 118 Dnr 0049/19  
   
Motion angående social aktivitet 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-19 föreslagit: 
 
- att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag 
att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-19 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §8. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Socialnämnden och finner 
att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden.  
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Socialnämnden 2019-10-30 7 

   
   
SN § 66 Dnr: SN 0049/19  
   
 
Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social samvaro för 
personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventuellt stöd från vän-
ner, föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer med funktionshinder, eller 
andra intresserade, förbereda och genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit 
mat och umgås under trevliga former, för att nästa dag, eller med den frekvens man 
finner lämplig, själv bli bjuden till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla lämpliga 
former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella vid ett införande 
av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det framtida arbetet 
med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska förutsättningar och de 
utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen möjlighet att prioritera utveckl-
ing av lämpliga former och regler för föreslagen social aktivitet.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro, 2019-09-17 
(med rättelse i handlingen under sammanträdet från medborgarförslag till motion) 
Bilaga 2: Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) för socialdemokraterna föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avstyrker motionen. 

 

Reservation 
Ronald Caous (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 



 
                     Öckerö den 3 febr 2020 

 
 

 
 
Motion gångöverfart till Burö 
Öckerö kommun har en fantastisk miljö. Denna uppskattas inte enbart av kommunens 
invånare utan även av turister. Inom kommunen har även anlagts flera gång o 
cykelvägar som ökat tillgängligheten till naturområden o naturreservat. 
 
Väster om Stuvö finns en holme Burö. Burö är relativt stor till ytan o är ett vackert 
naturområde. På denna finns idag enbart några fritidshus i holmens norra del. Övriga 
delar är idag helt orörd. Det är enbart de med båt som kan ta sig dit. Jag anser att 
tillgängligheten till Burö bör ökas för kommunens invånare o turister genom att det 
byggs en enklare gångöverfart från nuvarande parkeringsplats. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för 
byggande en enklare gångöverfart till Burö. 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
 
 
Jan Åke Simonsson 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 37 Dnr KS 0221/19  
   
Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag avse-
ende hänvisning till kommunallagen 

 
Ärende 
Ärendet gäller revidering av bolagsordningar för de tre kommunala bolagen 
Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen där Öckerö kommun 
är delägare. Förslag innebär en anpassning till den nya kommunallagen då 
självkostnadsprincipen flyttats från kommunallagens åttonde kapitel till lagens 
andra kapitel. Revidering av bolagsordning ska behandlas av bolagen på re-
spektive bolagsstämma i mars 2020. Beslut om fastställande av reviderade bo-
lagsordningar behöver därför fattas av kommunfullmäktige senast i februari 
2020. För att ändringen ska godtas av Bolagsverket behöver det framgå att 
kommunfullmäktige ”fastställer” de nya bolagsordningarna. Det räcker alltså 
inte att ”godkänna” eller ”tillstyrka” ändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2020. 
Bolagsordning för Renova AB 
Bolagsordning för Renova Miljö AB 
Bolagsordning för Fastighetsaktiebolag Rödingen 
PU§120 Förslag till reviderade bolagsordningar 
Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen  Regionala 
bolag 
 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Förslag till reviderad bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och Fas-
tighetsaktiebolaget Rödingen fastställs. 
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Öckerö 2020-01-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 

Ärende: Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag 
avseende hänvisning till kommunallagen 

Diarienummer: KS 0221/19  

 

Förslag till revidering av bolagsordningar för 
regionala bolag avseende hänvisning till 
kommunallagen 
 

Förslag till beslut 
Förslag till reviderad bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen fastställs. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i frågan.  
 
Sammanfattning 
I den nya kommunallagen (SFS 2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
har den kommunala självkostnadsprincipen flyttats till lagens andra kapitel där 
övriga kommunala principer tidigare har funnits. Detta innebär att det finns 
inaktuella laghänvisningar i de aktuella bolagsordningarna för av Öckerö kommun 
delägda bolag. Dessa bolagsordningar behöver därför korrigeras. Ändringen innebär 
att texten ”och 8 kap 3e” stryks från bolagsordningarna. 
 
Ärendet  
Ärendet gäller revidering av bolagsordningar för de tre kommunala bolagen Renova 
AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen där Öckerö kommun är delägare. 
 
Förslag innebär en anpassning till den nya kommunallagen då 
självkostnadsprincipen flyttats från kommunallagens åttonde kapitel till lagens 
andra kapitel. 
 
Revidering av bolagsordning ska behandlas av bolagen på respektive bolagsstämma 
i mars 2020. Beslut om fastställande av reviderade bolagsordningar behöver därför 
fattas av kommunfullmäktige senast i februari 2020.  
 



 
 

 

För att ändringen ska godtas av Bolagsverket behöver det framgå att 
kommunfullmäktige ”fastställer” de nya bolagsordningarna. Det räcker alltså inte att 
”godkänna” eller ”tillstyrka” ändringarna. 
 
Beredning av ärendet 
Den 12 september 2019 fick Öckerö kommuns enhet för juridik- och kansli 
information från Göteborgs Stadshus AB om att de aktuella bolagsordningarna 
innehåller en felaktig laghänvisning till följd av en ändring i Kommunallagen. Detta 
var även något som Stadsrevisionen i Göteborg iakttaget i sina 
granskningsrapporter för 2018.  
 
För Öckerö kommun innebär det att tre bolagsordningar behöver ändras; 
bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen. 
Samtliga ägarkommuner till bolagen kommer hantera ärendet i ett samlat ärende i 
sina respektive fullmäktige med ledning av beslutsunderlag framtaget av Göteborgs 
Stadshus AB. Tidsplanen i ärendet är anpassat för att alla bolagsordningarna ska 
kunna antas på årsstämmorna 2020 och undvika handläggning med ”extra 
pappersbolagsstämmor” (per capsulam) då det är 10 kommuner inblandade i 
processen enligt tabellen nedan.  
 
 

 Renova AB Renova Miljö AB Fastighets AB 
Rödingen 

Ale KF KF KF 

Göteborg KF KF KF 

Härryda KF KF KF 

Kungälv KF KF KF 

Lerum KF KF KF 

Mölndal KF KF KF 

Partille KF KF KF 

Stenungsund KF KF KF 

Tjörn KF KF KF 

Öckerö KF KF KF 
 
 
Ärendet har en samordnad handläggning i syfte att kommunfullmäktige ska kunna 
fatta beslut i ett samlat ärende trots att ärendet omfattar flera bolagsordningar. 
Detta förutsätter att inga ändringar förekommer i ärendet.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga särskilda aspekter har funnits utifrån detta perspektiv. 
 
 



 
 

 

Bedömning 
För att bolagsordningen ska innehålla korrekta laghänvisningar i enlighet med nya 
kommunallagen är förvaltningens bedömning att förslagen till nya bolagsordningar 
för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsbolagsaktiebolag Rödingen ska 
överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut av 
kommunfullmäktige.  
 
Eftersom protokollet behöver skickas justerat till respektive bolag inför respektive 
bolagsstämma i mars 2020 föreslås att kommunfullmäktiges protokoll justeras 
omedelbart.  
 
Expediering av beslut 
Det justerade kommunfullmäktigeprotokoll ska skickas till respektive bolags 
postadress eller underskriven färg-pdf till förvaltningsbrevlådor (info@renova.se) 
för att bolagen ska kunna förbereda bolagsstämmor i mars 2020 där 
bolagsordningen senare antas.  
 
Expediering ska även ske till: 

- Kommundirektör Gull-Britt Eide 
- Kommunjurist tillika handläggare, Sofia Fridén 
- Diariet kommunstyrelsens diarium, Öckerö kommun 
- Göteborgs Stadshus AB, ange dnr 0012/19 (§120), Handläggare: Johan 

Hörnberg (johan.hornberg@gshab.goteborg.se)  
 
Bilagor 

1. Bolagsordning för Renova AB 
2. Bolagsordning för Renova Miljö AB 
3. Bolagsordning för Fastighetsaktiebolag Rödingen 

 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 
Tannas Ghaderi 
 
Titel 
Enhetschef juridik- och kanslienheten 
 
Datum  
 
 
 

mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se
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Förslag till reviderade bolagsordningar 
avseende hänvisning till kommunallagen - 
Regionala bolag 
§ 120, dnr 0012/19 
Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning 
till kommunallagen - Regionala bolag. 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handling 
Beslutsunderlag J, dnr 0012/19 

Protokollsutdrag skickas till 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Göteborgs kommun 
Härryda kommun 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Mölndals stad 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 

Dag för justering 
2019-09-11  

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 
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Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i 
kommunallagen – Regionala bolag  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Sammanfattning 
Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att 
bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga 
kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. 
Sådan hänvisning återfinns endast hos de bolag med bolagsordningar som har angivna 
kommunala ändamål i 3§ eller 4§. I samtliga bolagsordningar räcker det med att tecknen 
”och 8 kap. 3c” stryks.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

  

Beslutsunderlag J 

Styrelsen 2019-08-26 

Diarienummer 0012/19 

 

Handläggare: Johan Hörnberg 

Telefon:031-368 54 52 

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 

Rödingen, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) och Gryaab AB 

Ärendet  
Föreliggande förslag till ändringar är en anpassning av hänvisningen i fem av stadens 
regionalt delägda bolags bolagsordningar med hänsyn till självkostnadsprincipen som i 
nya kommunallagen flyttats till lagens andra kapitel.  

Beskrivning av ärendet 
Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att 
bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga 
kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta är även något som Stadsrevisionen i 
sina granskningsrapporter tagit upp under sina iakttagelser för 2018.  

Detta medför att inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads 
bolagsordningar behöver korrigeras. Detta gäller endast de bolag med bolagsordningar 
som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. Ändringen innebär att tecknen ”och 8 
kap. 3c” stryks från bolagsordningarna.  

Beredning av ärendet 
Samtliga bolagsordningar i ärendet styrelsebehandlas enbart av Göteborgs Stadshus AB:s 
styrelse. Bakom detta avsteg från att bolagsordningarna normalt ska behandlas på varje 
nivå inom koncernen ligger rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu 
aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning. 

För Göteborgs Stads innebär det att totalt 54 bolagsordningar är behov av ändras. Fem 
dessa handläggs i det nu aktuella ärendet och avser Renova koncernen, Gryaab samt 
Grefab. Skälet till att dessa hanteras i detta separata ärende är att de elva 
ägarkommunerna ska kunna hantera dessa bolagsordningarna i ett samlat ärende i sina 
respektive fullmäktige med ledning av detta beslutsunderlag. Tidsplanen för ärendena är 
anpassade för att alla bolagsordningarna ska kunna ”antas” på årsstämmorna 2020 och 
undvika handläggning med ”extra pappers/per capsulam” bolagsstämmor då det är elva 
kommuner inblandade i processen.  

 Renova AB Renova Miljö AB Fastighets AB 
Rödingen 

Gryaab Grefab 

Ale KF KF KF KF KF 
Bollebygd    KF  
Göteborg KF KF KF KF KF 
Härryda KF KF KF KF  
Kungälv KF KF KF KF  
Lerum KF KF KF KF  
Mölndal KF KF KF KF KF 
Partille KF KF KF KF KF 
Stenungsund KF KF KF   
Tjörn KF KF KF   
Öckerö KF KF KF   
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Ovanstående tabell är tänkt att ge den enskilda kommunen viss överblick och stöd inför 
den egna beredningen ärendet av kommunstyrelse inför att bolagsordning/arna:s ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige i god tid före årsstämmorna 2020. Det ska 
observeras att begreppet fastställs ska ingå i beslutet. Respektive kommunfullmäktige bör 
gärna tidigare men absolut senast ha fastställt relevant bolagsordning/arna enligt tabellen 
ovan under februari 2020 för att den kunna antas på respektive bolagsstämma under mars 
2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags ägarråd. 

Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för att 
samordna handläggningen i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ett 
samlat ärende trots antalet bolagsordningar. Detta förutsätter att inga andra ändringar 
förekommer i ärendet. Bolagen har gått igenom alla sina hos bolagsverkets registrerade 
bolagsordningar och gjort ändringar enligt instruktionen där det varit aktuellt. Totalt rör 
det sig om 54 bolagsordningar där 5 st avser föreliggande ärende och 49 avser Stadens 
övriga bolag. 

Bedömning av Stadshus vd 
Stadshus vd bedömer i syfte att uppnå följsamhet med hänvisningar till nya 
kommunallagen att förslag till nya bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar 
Aktiebolag (GREFAB) tillstyrks och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige. 

 

Stefan Söderlund 

VD, Göteborgs Stadshus AB 

 



   

Bolagsordning för Renova AB    

Organisationsnummer 556108-3337 

 

§ 1  

Bolagets firma är Renova AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i 
ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 
från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand 
enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 
bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas 
på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

§ 4 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla hushållsavfall  
• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och 

el 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse 
• äga och förvalta aktier i dotterbolag. 

 



   

§ 5  

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. 

§ 6  

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.  

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 
ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö 
utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även 
ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9  

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte 
suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor utses av 
Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast 
två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid 
ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning  

 



   

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och 
koncernen 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen  
b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte 
suppleanter  

10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter 
och suppleanter  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges 

val av lekmannarevisor och suppleant  
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  
  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste 
räkenskapsåren 

• Ram för upptagande av krediter 
• Ställande av säkerhet 
• Bildande av bolag 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner 

kronor per affärstillfälle 
• Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle. 
 

§ 13 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 14  

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form 
av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i 
respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte 
är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga 
aktieägare att köpa aktien. 

 
 



   

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att 
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 
 
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av 
notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas 
i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska 
betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 
 
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun. 

§ 15  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna 
i proportion till aktieinnehavet.  
 

§ 16 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 

 

 



Bolagsordning för Renova Miljö AB    
Organisationsnummer 556946-0321 

§ 1   

Bolagets firma är Renova Miljö AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av 
verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen 
och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud 
att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för 
viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av 
värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 
ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

§ 4  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än 
ägarkommunerna 

• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme 

och el  
• insamla och transportera avfall 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse. 

 

 



§ 5 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 
kronor. 

§ 6 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.   

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 
1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive 
Öckerö utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor 
får även ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor 
jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor 
utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och 
senast två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 
Därvid ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning 



 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget 
8. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget  
b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor 

jämte suppleanter 
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter och suppleanter  
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals 

kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 13  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla 
aktieägaren.  

§ 14 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 15 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 

 
 



  
 

 

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
Organisationsnummer 556051-2096 
 
 
§ 1 
Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen. 
 
§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att 
övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål. 
 
Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta 
högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 
eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns 
kommunfullmäktige. 
 
§ 3 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
§ 4 
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
§ 5 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 
 
§6 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse ledamöterna. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 
 
§7  
Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat 
revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. 



  
 

 

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
§ 8 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 
 
§ 9 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med 
den för styrelsen. 
 
§ 10 
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas. 
 
§ 11 
Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.  
 
§ 12 
På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas: 
 
   1.   Val av ordförande vid stämman 
   2.   Upprättande och godkännande av röstlängd 
   3.   Godkännande av dagordning 
   4.   Val av en justeringsman 
   5.   Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats 
   6.   Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för     
         det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid 
   7.   Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 
   8.   Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
   9.   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 10.   Val av styrelse 
 11.   När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne    
 12.   Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 
 
§ 13 
Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 
proportion till aktieinnehavet. 
 
_______________________ 
 
 
 



Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) 
Organisationsnummer 556185-4109 

 
§ 1  
Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).  
 
§ 2  
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.  
 
§ 3  
Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser 
och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att 
skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till 
att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och 
utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten 
ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 
att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning 
av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. 
 
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 
delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 4  
Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundratusen (1 500 000) kronor och högst sex 
miljoner (6 000 000) kronor.  
 
§ 5  
 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000. 
 
 
 
 



§ 6 
Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs 
kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal 
respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma.  
 
§ 7  
Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen 
därtill utser.  
 
§ 8  
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer 
med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till 
revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
§ 9  
Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 
suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 
 
§ 10  
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  
 
§ 11  
Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman.  
 
§ 12  
Årsstämman skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.  
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Val av ordförande . 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
3. Fastställande av dagordning.  
4. Val av en eller två justerare.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  



9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen.  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören.  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.  
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter. 
 

13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av 
lekmannarevisorer och suppleanter. 
 

14. När så erfordras, val av revisorer. 
 

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller 
bolagsordning. 

 
§ 13 
Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i 
första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar 
därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel. 
 
§ 14  
Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas 
kommunfullmäktige. 



 

  
 

 

Bolagsordning för Gryaab AB 
 
Org nr: 556137-2177 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Gryaab AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål 
 
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille 
och Bollebygd. 
 
Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom 
att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom 
ägarkommunerna. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening 
och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten 
är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är 
skyldiga att vidtaga. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna ska behandlas 
lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun 
innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 l 00 000) och högst 
trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400. 
 
§ 6 Styrelsen 
 
Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive 
Lerum utser vardera l ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive 



 

  
 

 
Bollebygd utser vardera l suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för 
varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
§ 7 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill 
utser. 
 
§ 8 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer 
med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får 
även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
§ 9 Lekmannarevisorer 
 
Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse l lekmannarevisor och l suppleant. Partille kommunfullmäktige utser l lekmannarevisor 
och Ale kommunfullmäktige utser l suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för 
styrelsen. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
 
Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På 
årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Val av ordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av två justerare. 
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. 
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av 
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. 
14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter. 
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 12 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 



 

  
 

 
 
§ 13 
 
Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första 
hand insatt aktiekapital 
återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna 
i proportion till de  
avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget. 
 
§ 14 Ändring av bolagsordningen 
 
Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas 
kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 5 Dnr 0140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvar-
talet, till och med 2019-09-30 

 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §63. 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019. 
Utveckling IVO 2017-2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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Öckerö 2019-10-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer:  SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
tredje kvartalet, till och med 2019-09-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. De gäller 
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
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 fram till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden, under tredje kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Båda ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. 
Ett ärende har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för andra kvartalet 
2019. 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 

mailto:kommun@ockero.se
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Socialnämnden 2019-10-30 2 

   
   
SN §  63 Dnr: SN 0039/19  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje 
kvartalet, till och med 2019-09-30 
 
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 2019-09-30 visar att Socialnämnden, under tredje kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Båda ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Ett ärende har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rappor-
teringen för andra kvartalet 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet, 
till och med 2019-09-30, 2019-10-17 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. De gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 46 Dnr KS 19/20  
   
Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 
2020 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova 
AB och Renova Miljö AB årsstämma 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 
för årsstämma 2020 utse Thomas Wijk (S). 
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Öckerö 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s 
årsstämma 2020 

Diarienummer: KS 19/20 

 

Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö 
AB:s årsstämma 2020 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB för 
årsstämma 2020 utse Thomas Wijk (S). 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova AB 
och Renova Miljö AB årsstämma 2020.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Thomas Wijk 
Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 47 Dnr 17/20  
   
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse för ti-
den från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till sup-
pleant i styrelser för Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till 
suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö 
AB för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Mats  
Plahn (SD). 
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Öckerö 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse 
för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 
2021 

Diarienummer: KS 17/20       

 

Val av suppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB:s styrelse för tiden från 
årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 
2021 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB för 
tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Mats Plahn (SD). 
 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och Renova 
Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i styrelser 
för Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till suppleant ska också 
utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Mats Plahn 
Karin Hjärn, Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 48 Dnr KS 29/20  
   
Utbetalning av partistöd 2020 

 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant 
stöd ska syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 
Omfattningen och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv 
om. Enligt 4 kap 31 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att 
parti som mottagit partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende 
perioden 1 januari – 31 december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om 
att det parti som inte inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd 
därefter. Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier 
som är representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett 
mandatstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Partistöd för 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 985 kr 
Sverigedemokraterna– 67 460 kr 
Kristdemokraterna – 154 789 kr 
Socialdemokraterna – 117 363 kr  
Moderaterna – 129 838 kr 
Vänsterpartiet – 42 509 kr 
Liberalerna – 67 460 kr 

 
 

2. Partier som under 2019 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa 
hur partistödet har använts. 
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Öckerö 2020-02-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Utbetalning av partistöd 2020 
Diarienummer: KS 29/20 

 

Utbetalning av partistöd 2020 
Förslag till beslut 

1. Partistöd för 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 985 kr 
Sverigedemokraterna– 67 460 kr 
Kristdemokraterna – 154 789 kr 
Socialdemokraterna – 117 363 kr  
Moderaterna – 129 838 kr 
Vänsterpartiet – 42 509 kr 
Liberalerna – 67 460 kr 

 
2. Partier som under 2019 erhållit partistöd ska senast 30 juni 2020 redovisa 

hur partistödet har använts. 
3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  

 
 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant stöd ska 
syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Omfattningen 
och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. Enligt 4 kap 31 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti som mottagit 
partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende perioden 1 januari – 31 
december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om att det parti som inte 
inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd därefter. 
 
Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier som är 
representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett mandatstöd. 
Partiernas samlade stöd uppgår år 2020 till 634 404 kr. Partierna ska redovisa hur 
partistödet har använts i stärkandet av den kommunala demokratin. 



 
 

 

 
I enlighet med lagstiftningen rörande partistöd ska det parti som har mottagit 
partistöd redovisa användningen utav detsamma. Denna redovisning ska avse 
perioden 1 januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inlämnas 
senast den 30 juni till Juridik- och kanslienheten. I Öckerö kommun betalas 
partistödet ut proaktivt, vilket innebär att årets redovisning avser 2019 års 
partistöd. Det innebär vidare att ett beslut om att inte betala ut partistöd först kan 
fattas vid nästa utbetalning, 2021, om man då finner att redovisningen inte 
inkommit. 
 
Redovisning av partistöd ska lämnas in i form av en blankett, som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 mars 2017 (KS § 66/17). Redovisningen ska visa att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § Kommunallagen, 
första stycket: 
  
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partiet ska också utse en intern granskare som ska granska redovisningen och 
intyga att partistödet har använts på det sätt som redovisas. Ett sådant, 
underskrivet, granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Ekonomi 
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige. I Öckerö kommun utgår 
ett grundstöd på 17 558 kr samt ett mandatstöd på 12 476 kr för parti som är 
representerat i kommunfullmäktige med minst en ledamot. Mandatstödet varierar 
med hänsyn till hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Grund- och 
mandatstödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex 
(KPI). Procentuell förändring 2020 enligt prognosen är 1,8%.  
Nedan följer en redovisning av uträkningen för respektive parti i Öckerö 
kommunfullmäktige. 
 
 Grundstöd Mandatstöd Summa 
Miljöpartiet 17 558 kr 37 427 kr 54 985 kr 
Sverigedemokraterna 17 558 kr 49 902 kr 67 460 kr 
Kristdemokraterna 17 558 kr 137 231 kr 154 789 kr 
Socialdemokraterna 17 558 kr 99 805 kr 117 363 kr 
Moderaterna 17 558 kr 112 280 kr 129 838 kr 
Vänsterpartiet 17 558 kr 24 951 kr 42 509 kr 
Liberalerna 17 558 kr 49 902 kr 67 460 kr 
   634 404 kr 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
Datum……………………… 
 
 
 
 
 
 


	1. Ärendelista 2020-02-27
	3a Avsägelse Rickard Wendesten SD
	3b Avsägelse Isak Strömblad KD
	3c Avsägelse Andrea Ohlsson M
	4a. KS 38-20 IT- och digitaliseringspolicy
	4b.Tjänsteskrivelse för kommunstyrelsen IT policy
	4c. IT- och digitaliseringspolicy Öckerö kommun
	Målsättning
	Struktur
	Syfte
	Ansvarsfördelning
	Strategisk inriktning
	Förhållningssätt

	5a KS 35-20 Diskrimineringspolicy
	5b.Tjänsteskrivelse diskrimineringspolicy
	Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun

	5c.Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun
	6a. KS 36-20 Krisledningsnämndens regelemente
	6b. TU nytt krisledningsreglemente
	6c. Förslag till nytt Reglementet för krisledningsnämnden
	6d. Reglemente för krisledningsnämnd 2015-2019
	6e. Lag LEH SFS2019-925
	Svensk författningssamling
	Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
	Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
	1 kap.
	2 kap.
	3 kap.
	4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till enskilda
	Bistånd mellan kommuner och regioner

	5 kap.
	6 kap.
	7 kap.



	7. TU Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden
	8a. Interpellation antisemitism
	8b. Svar på interpellation om antisemitism ordf BUN
	Svar på interpellation 6 feb 2020

	9a. Interpellation om kulturverksamhet
	9b. Svar på interpellation från Göran Billvall om kulturens kostnader
	10a. KS 7-20 Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder
	10b. TU svar på motion om införande av lärlingsutbildning och obligatorisk praktik
	10c. BUN 50-19 Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder
	10d. Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildning och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder
	10e. KS 213-19 Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildning och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder
	11a. KS 44-20 Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö
	11b. Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö
	11c. Medborgarförslag Öckerö kommun ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö
	12a. KS 45-20 svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag på Öcker kommuns hemsida
	12b. TU -  svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag på Öckerö kommuns hemsida
	12c. Motion MP 21 april 2016, publicering av motioner på hemsidan
	13a. KS 6-20 Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro
	13b.TU Motion öka möjligheterna till social samvaro SN
	13c.Motion om social samvaro
	13d. KS § 118-19
	13e.SN 66-19 svar på motion om social samvaro
	14. Motion gångväg till Burö
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