
 

 

 

 
Öckerö 2020-04-30 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 7 maj kl. 18.15, 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  

Anna Dannjé 
Brocker, Sara 
Nyrén, Andreas 
Alderblad 

3.  Information om kommunens arbete med anledning av Covid-
19 

 

 4. Svar på granskning av kompetensförsörjning Bilaga 
 5. Nämndernas budgetavvikelse 2019 Bilaga 
 
 
Oskar Nilsson 
Hans Andreasson 
Christian Simonsson 
Paul Magnusson 

6. Årsredovisning 2019 
• Inledning – kommunstyrelsens ordförande 
• Ekonomisk föredragning: Öckerö kommun 
• Ekonomisk föredragning: Öckerö fastigheter AB 
• Ekonomisk föredragning: Öckerö rederi AB 
• Revisorerna 
• Politisk diskussion om 2019 års verksamhet 

Bilaga 

 7.  Årsredovisning 2019 för Öckerö kommun och 
kommunkoncern 

Bilaga 

 8. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 
utskott 2019 

Bilaga 

 9.  Beviljande av ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 

Bilaga 

 10. Beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
utskott 2019 

Bilaga 

 11. Beviljande av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 2019 Bilaga 
 12. Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden 2019 Bilaga 
 13. Beviljande av ansvarsfrihet för valberedningen 2019 Bilaga 
 14.  Beviljande av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 2019 Bilaga 
Peter Eriksson    15 Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot 

olyckor 2020-2023 
Bilaga 

Sofia Fridén   16. Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
deltagande på distans 

Bilaga 

   17. Avgift för resor till daglig verksamhet Bilaga 
   18. Taxa för handläggning av markanvisningar Bilaga 
   19. Anmälan av medborgarförslag om SFI-undervisning i 

kommunens regi 
Bilaga 

   20 Svar på skrivelse från ÖFAB angående utbyggnad av fiber Bilaga 
   21. Svar på medborgarförslag angående inhängande av 

cykelparkering 
Bilaga 



 

   22. Svar på medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan 
i anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Bilaga 

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

Bilaga 

   24. Svar på medborgarförslag om införande av allmän dag för 
skräpplockning i Öckerö kommun 

Bilaga 

   25. Svar på medborgarförslag om replokal Bilaga 
  26.  Svar på motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik 

säker 
Bilaga 

   27. Svar på motion om att låta äldre slippa förnya sin anmälan till 
bostadskön varje år 

Bilaga 

   28. Svar på motion om en bostadsförmedling på 
kommuninvånarnas villkor 

Bilaga 

   29. Redovisning av avtalssamverkan 2020 Bilaga 
  30. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Bilaga 
  31. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kusts 

styrelses ledamöter för verksamhetsåret 2019 
Bilaga 

 32. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 

Bilaga 

 33. Avsägelse från kommunala uppdrag samt fyllnadsval Bilaga  

 34. Mötet avslutas  

 
 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 95 Dnr KS 69/20  
   
Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 
Ärende 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst 
& Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen 
är baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 
2018-2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 

Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden 
har tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. 
Revisionen efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendat-
ioner och vidtagna åtgärder.  

 

Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09  
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
Granskning kompetensförsörjning 
Följebrev till granskning av kompetensförsörjning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till kommun-
revisionen och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på gransk-
ningen. 
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Öckerö 2020-03-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Maria Höglund Niklasson 
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: KS 69/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på 
granskningen. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering  
Kommunrevisionen 
 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
Granskning kompetensförsörjning 
Följebrev till granskning av kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift                                                               Underskrift 
 
 
Maria Höglund Niklasson                               Anna Dannjé Brocker 
HR-chef                                                               Tf Kommundirektör           
 
Datum            Datum  
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                                                           Öckerö 2020-03-09 

 
 
 
 
 

Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 
med kommunövergripande analyser av kommunens framtida kompetensbehov 
kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningarna i sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och 
karriärmodeller kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med 
förvaltningarna. Därefter fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och 
karriärvägar behöver införas och om resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål 
för hur kommunen ska attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med 
kompetensförsörjningspolicyn. Befintliga rutiner kommer att uppdateras och 
anpassas för att sedan kopplas till kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan 
brytas ner i organisationen. Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör 
kommunens vision i frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
 

Kommunstyrelsens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt med de 
verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. Genom 
att jobba aktivt med målen i förvaltningarnas ledningsgrupper uppnås en bättre 



 
 

 

måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att ta 
hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 
arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda avslutningssamtal 
kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att kompletteras med 
fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att medarbetare slutar 
kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även avslutningsenkäten följs 
upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
 
Jan Utbult      Anna Dannjé Brocker 
Kommunstyrelsens ordförande   Tf Kommundirektör 
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                     3 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 15 Dnr BOU 23/20  
   
 
Uppföljning efter mars 
 
 
Ärende 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst 
& Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 

Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revis-
ionen efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer 
och vidtagna åtgärder.  

 

Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-04-15, antas och skickas till kommunre-
visionen och kommunfullmäktige som barn- och utbildningsnämndens svar på 
granskningen. 
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Öckerö 2020-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren, skolchef  
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: BOU 23/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-04-15, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som barn- och utbildningsnämndens 
svar på granskningen. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
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                                                           Öckerö 2020-04-15 

 
 
 
 
 

Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan med kommunövergripande analyser av kommunens 
framtida kompetensbehov kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningen sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och 
karriärmodeller kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med 
förvaltningarna. Därefter fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och 
karriärvägar behöver införas och om resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål 
för hur kommunen ska attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med 
kompetensförsörjningspolicyn. Befintliga rutiner kommer att uppdateras och 
anpassas för att sedan kopplas till kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan 
brytas ner i organisationen. Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör 
kommunens vision i frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt 
med de verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. 
Genom att jobba aktivt med målen i förvaltningens ledningsgrupper uppnås en 
bättre måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att 
ta hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 



 
 

 

arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda 
avslutningssamtal kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att 
kompletteras med fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att 
medarbetare slutar kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även 
avslutningsenkäten följs upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
Martina Kjellqvist      Katarina Lindgren 
Ordförande barn- och utbildningsnämdnen Förvaltningschef  
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SN §  23 Dnr: SOC 0046/20  
   
 
Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ut-
bildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och synpunkter som avsåg 
kompetensförsörjning och som uppmärksammades i granskningen av målstyrning och 
kompetensförsörjning 2016. Granskningen är baserad på kommunens styrande doku-
ment Kompetensförsörjningspolicy 2018-2022 som antogs av Kommunfullmäktige i 
april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som lämnades 
2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har tillkommit och 
nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen efterfrågar kom-
munens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna åtgärder. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-19 
Bilaga 2: Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning, 2020-03-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till kommunrevisionen 
och kommunfullmäktige som socialnämndens svar på granskningen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Öckerö 2020-03-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Socialchef 
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: 0046/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-03-09, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som socialnämndens svar på 
granskningen. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering  
Förvaltningschef/Socialchef Malin Tisell 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2020-03-19 
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                                                           Öckerö 2020-03-09 

 
 
 
 
 

Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Socialnämndens yttrande: En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 
med kommunövergripande analyser av kommunens framtida kompetensbehov 
kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningen i sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Socialnämndens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Socialnämndens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och karriärmodeller 
kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med förvaltningarna. Därefter 
fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och karriärvägar behöver införas och om 
resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Socialnämndens yttrande: Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål för hur kommunen ska 
attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
Befintliga rutiner kommer att uppdateras och anpassas för att sedan kopplas till 
kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan brytas ner i organisationen. 
Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör kommunens vision i 
frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
Socialnämndens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt med de 
verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. Genom 
att jobba aktivt med målen i förvaltningens ledningsgrupper uppnås en bättre 
måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att ta 
hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 



 
 

 

arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Socialnämndens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda avslutningssamtal 
kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att kompletteras med 
fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att medarbetare slutar 
kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även avslutningsenkäten följs 
upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
Sandra Svensson      Malin Tisell 
Ordförande Socialnämnden   Förvaltningschef  
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 62  Dnr KS 62/19  
   
Nämndernas budgetavvikelse 2019 

 
Ärende 
I kommunfullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper för budget- och redovis-
ningsår 2019” står skrivet att ”fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur bud-
getavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från 
kommundirektören”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Budgetavvikelser i 2019 års bokslut hanteras enligt följande: 

-avgiftsfinansierade verksamheters resultat hanteras separat i den ekonomiska 
redovisningen (enligt fullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper”) 

-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd 
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Öckerö 2020-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019 
Diarienummer: 0062/19   

 

Nämndernas budgetavvikelse 2019 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgetavvikelser i 2019 års 
bokslut hanteras enligt följande: 
-avgiftsfinansierade verksamheters resultat hanteras separat i den ekonomiska 
redovisningen (enligt fullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper”) 
-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd 
 
 
Bakgrund 
I kommunfullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 
2019” står skrivet att ”fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse 
(över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från 
kommundirektören”. 
 
Ärende 
Kommundirektören har under året följt upp nämndernas verksamhet och ekonomi 
genom månatliga (inte januari, juni och november) möten med förvaltningschefer. 
 
I bokslut för 2019 uppvisar nämnderna en sammanlagd negativ avvikelse mot 
budget om -5 814 tkr, fördelat enligt nedan: 
-kommunstyrelsen: överskott 384 tkr 
-barn- och utbildningsnämnden:  underskott –6 535 tkr 
-socialnämnden: överskott 234 tkr 
-bygg- och miljönämnden: överskott 103 tkr 
 
 
I kommunstyrelsens fall återfinns både över- och underskott. Överskott redovisas 
inom ks-enheter pga. outnyttjad buffert/återhållsamhet för att täcka upp 
prognostiserat underskott hos samhällsbyggnadsverksamheten, personalkostnader 
pga. sjukskrivningar samt intäkt från Migrationsverket som ej kunnat förutses. 
Samhällsbyggnad (skattefinansierat) redovisar ett underskott på -2 154 tkr. Orsak är 
bl.a. kostnader för färdtjänst, flexlinjen, masshantering av Långesand, 



 
 

 

parkeringsdäck Framnäs och Vindkraftverket. Kommunstyrelsens överskott föreslås 
lämnas utan åtgärd. 
  
 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Nämndens underskott uppgår till -6 535 tkr. Underskottet förklaras dels av förskola 
(-5 730 tkr) som består av personalkostnader samt köpt förskoleverksamhet från 
fristående förskolor, grundskola (-3 180 tkr) med högre personalkostnader än 
budgeterat samt gymnasieskola (-2 010 tkr) som hade högre kostnader än 
budgeterat för skolskjutsar och köpta gymnasieplatser för kommunens egna elever. 
Underskotten reduceras av förvaltningens buffert om 4 160 tkr. Under året har 
6 400 tkr omfördelats från fördelningsposter till nämndens budgetram. 
Underskottet föreslås lämnas utan åtgärd.  
 
 
Socialnämnden  
Socialnämndens redovisar överskott på 234 tkr. IFO/FH har ett underskott på  
-3 196 tkr. Högre kostnader för köpta platser har varit en utmaning samt köpt 
verksamhet för LSS-insatser. Äldreomsorgen visar ett överskott på 433 tkr. Under 
året har 8 000 tkr omfördelats från fördelningsposter till nämndens budgetram. 
Överskottet föreslås lämnas utan åtgärd.  
 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Bygg- och miljönämnden visar överskott med 103 tkr. Inom nämnden finns endast 
budget för arvoden vilket överskottet förklaras med. Överskottet föreslås lämnas 
utan åtgärd.  
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
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Innehållsförteckning

Vår vackra kommun i den yttre skär-
gården har under året berikats med 
flera nya fastigheter. Framförallt har 
vi kunnat se nya Solhöjden växa fram. 
Vi har även varit med och överlämnat 
inför ny skola på Björkö. 

I övrigt har underhållsarbetet fortsatt 
parallellt med andra projekt. Något 
som varit i fokus i den folkliga debatten 
har varit Öckerö nya centrum. Ännu 
är inget slutligen bestämt kring det. 
Framförallt är inte Öckerö Fastigheter 
drivande i den frågan, även om vi  är en 
av markägarna. 

Styrelsen har till stora delar varit ny 
sedan förra året. Det tar ett tag för 
nya att komma in i ett styrelsearbete 
och lära sig om verksamheten. Därför 
uppmuntrar jag alltid till att göra besök 
i verksamheten.
 
En god princip vid tillsättningar av 
styrelser är kontinuitet och förnyelse 

i lagom takt. Nu är även Miljöpartiet 
representerat. Det är partierna som 
utser vem de vill ska representera dem 
i styrelsen. Men för ett kommunalt 
bolag gäller inte samma uppdrag som 
i nämndernas arbete. Som styrelsele-
damot i ett kommunalt bolag ska du 
inte bedriva ditt partis agenda, utan ha 
fokus på bolagets bästa. På Öckerö har 
vi även valt att adjungera både kom-
munstyrelsens ordförande och oppo-
sitionsråd till mötena. Detta för att 
underlätta informationen om bolaget 
till kommunstyrelsen, som represente-
rar ägaren. 

Under året har några förändringar i 
styrelsens arbetssätt införts. Löpande 
information biläggs skriftligen inför 
mötena, så att vi istället kan ägna oss 
åt strategiskt viktiga diskussioner. 
Huvudarbetet hittills har då legat på att 
göra en strategisk fastighetsöversyn. 
Alltså fundera över vad som är Öckerö 
Fastigheters huvuduppgift och hur 

arbetet med befintliga fastigheter ska 
se ut i framtiden. Eftersom vi är en liten 
kommun har vi bara ett fastighetsbo-
lag, som hyser såväl hyreslägenheter 
som kommersiella fastigheter och 
kommunala servicelokaler. Det kräver 
i sin tur ett mycket brett kunnande hos 
personalen. Förglöm inte heller att 
Öckerö Fastigheter även ansvarar för 
Öckerö Nät. Det är många projekt att 
hålla igång. 

Allt gott, 

Ordförande har ordet

Öckerö Fastighets AB
Lammholmsvägen 8A
Box 1046 • 475 22 Öckerö 
031-764 56 00
www.ockerofast.se

Detta är en populärversion av den 
officiella årsredovisningen som 
registreras hos Bolagsverket.

Produktion:
Franz media
Form: Sofia Franzén
Foto: Niklas Olsson
www.franzmedia.se

ÖCKERÖ BOSTADS AB
ÖCKERÖ FASTIGHETS  AB
ÖCKERÖ NÄT

www.ockerofast.se

Annika Westh
Ordförande
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”
Om Öckerö Fastigheter

Inom affärsområdet bostäder ska koncernen:
 9 främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun 

genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda 
bostäder

 9 verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda 
och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt 
avfallshantering

 9 på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommun-
invånare som anvisas av kommunen och som behöver 
speciellt stöd för sitt boende

Inom affärsområdet lokaler ska koncernen:
 9 bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommer-

siella lokaler i Öckerö kommun
 9 skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av  

lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, 
energisnålt och miljömässigt hållbart

 9 sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att 
inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning   

Inom affärsområdet Öckerö nät ska koncernen:
 9 bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i 

Öckerö kommun

 9 erbjuda framtidssäkra fiberanslutningar till privata  
villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer

 9 ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och 
mångfaldigt tjänsteutbud    

Värdegrund
Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på vårt uppdrag 
som samhällsbyggare. Vi brinner för att skapa en bättre 
vardag för alla som bor och arbetar på våra vackra öar.  För 
oss är trygghet, service, omtanke och tillgänglighet viktiga 
ledord. Därför har vi definierat vår värdegrund med orden 
Trygghet & Service. 

Trygghet:
 9 Hyresgäster ska känna sig trygga i våra områden
 9 Hyresgäster ska känna sig trygga med oss som hyres-

värd

 Service:
 9 Hela bolagets verksamhet ska genomsyras av att leva 

upp till vår servicegaranti
 9 Alla som tar kontakt med oss ska kunna förvänta sig en 

snabb återkoppling med relevant svar
 9 Vi ska känna stolthet över hela bolagets verksamhet.

Koncernens bolag ska vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar 
utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga 
och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur. 
  Öckerö Fastigheters vision 

Affärsidéer 
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Om Öckerö Fastigheter

Under 2019 installerades 
solceller på ishallens tak. 
Med 12 stora sjok av solcells-
moduler alstrar nu taket en 
femtedel av hallens totala 
behov av el. 

Ishallens tak är väldigt väl lämpat för 
solcellsinstallation med sin lutning och 
sitt läge med sol nästan hela dagen. 

– Att sätta solceller på ishallen var 
på tapeten redan för några år sedan, 
men då var bidrag och skatteregler 
med mera så oklara att vi beslutade 
oss för att avvakta, säger Ola Rybo, 
energi- och vvsingenjör på Öckerö 
Fastigheter. 

Men med tydligare regler för bidrag 
blev en installation intressant inte 
bara från ett miljöperspektiv utan 
också ur ekonomisk synvinkel. 

– Vi sökte och fick beviljat bidrag 
från Länsstyrelsen där Länsstyrelsen 
gick in med 30 % av kostnaden. 

Projektet har gått bra och anlägg-
ningen började generera el i december 
2019.  Solceller är en enkel och stabil 
teknik som inte kräver mycket under-
håll. 

– I dag är solceller också mycket mer 
effektiva. Förr blev produktionen låg 
om det var mulet eller fel årstid, men 
idag krävs inte så mycket sol för att det 
ska ge rejält med el. 

Ishallen har en förbrukning på runt 
1 miljon kWh om året. Solcells-
taket  ger ungefär 200 000 kWh/år 
som antingen går ut i fastigheten eller 
ut på elnätet.  

– Vi räknar med en återbetalnings-
tid på mellan fem och tio år beroende 
på solinstrålning och förbrukning i 
hallen. Det är väldigt roligt att vi fått 
en sådan här rejäl anläggning som pi-
lotprojekt för solcellsinstallation. Och 
det kommer att bli fler anläggningar 
framöver, framförallt kommer vi att 
titta på den här tekniken vid våra ny- 
och ombyggnader.

Solceller på ishallens tak ger miljövänlig el

En fossilfri allmännytta senast år 2030. Det är målet i 
Allmännyttans klimatinitiativ som Öckerö Fastigheter 
deltar i.  Att satsa på elbilar är en del i detta arbete.  
Sedan oktober 2019 kör vi servicebilar som till  100 % 
drivs med el. Elen vi använder kommer i huvudsak från 
vårt egna vindkraftverk.

Nu kör vi servicebilar 
med 100 % eldrift

Publika laddstolpar för elbilar på flera ställen
Under 2019 har Öckerö Fastigheter 
fortsatt satsningen på laddstolpar för 
laddning av elbilar. Totalt finns nu 54 
stycken laddpunkter på Öckerö och Hönö,  
de flesta är till för kommunens verksam-
hetsbilar. Men  under hösten breddades 
satsningen och nu finns även 8 publika 
laddpunkter där privatpersoner kan ladda 
sina elbilar. 

De publika laddstolparna är placerade 
på besöksparkeringarna på Heinövallen, 

Börshuset på Öckerö, kommunhuset och 
på Öckerö Fastigheters kundparkering. 

– Allt fler köper elbilar, och vi ser ett 
ökat intresse för att ladda elbilar på 
våra publika laddstolpar, säger Johan 
Berglund, service- och utvecklingschef på 
Öckerö Fastigheter. 

Enklast laddar och betalar man via en 
app till mobiltelefonen. 

Ytterligare två laddpunkter planeras 
att installeras på Björkö. 
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Om Öckerö Fastigheter

Solceller på ishallens tak ger miljövänlig el

Följ oss på vår hemsida 
och på sociala medier!

f
Få aktuella tips, nyheter och 
information från oss – vi upp-
daterar ständigt vår hemsida med 
vad som är på gång. Följ oss också 
gärna på sociala medier. Vi finns 
idag på Facebook, LinkedIn och 
Instagram. 

Familjecentralen Navet invigdes 
I början av 2019 färdigställdes Öckerö Fastigheters  arbete 
med att bygga om hörsalen i Öckerö bibliotek till familje-
central.  Förutom ny hörsal har familjecentralen fått nya 
samtal- och konferensrum och nya lekytor utomhus.  
Öckerö kommuns nya familjecentral invigdes den 26  
februari. Efter en namntävling fick familjecentralen nam-
net Navet som nu är  samlingsnamn för hela huset. I huset 
finns förutom familjecentral även bibliotek, utställnings-
hall och föreläsningssal. 

Enkel felanmälan i nya appen
I slutet av 2019 lanserade Öckerö Fastigheter en 
lättanvänd app till iOS och Android. I appen kan 
hyresgäster enkelt göra felanmälningar och följa 
pågående ärenden. Här kan man också läsa nyheter, 
anmäla sig till bostadskön och få notiser och andra 
driftmeddelanden. Appen laddas ner på Appstore 
eller Google Play. 

in

Renovering av Träskolan klar
Under våren 2019 genomförde Öckerö Fastigheter ett 
omfattande underhållsarbete av Träskolan på Bergagårds-
skolan.  Hela byggnaden har setts över, men störst fokus 
låg på undervåningen som rivits ut helt och fått ett helt 
nytt bjälklag med ventilerad torpargrund, nya golv och ny 
belysning.  Verksamheten med träslöjd, syslöjd och bild 
kunde flytta in igen lagom till skolstarten på höstterminen. 
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Om Öckerö Fastigheter

 9 Aktivt söka samordningsfördelar med övrig kom-
munal verksamhet. Verksamheten ska präglas av en 
helhetssyn för kommunkoncernen.

 9 Skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av 
lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, 
energisnålt och miljömässigt.

 9 Tillse att de av bolaget ägda fastigheterna under-
hålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov, ut-
över normal planenlig avskrivning, inte uppkommer. 
För detta ska bolaget årligen internvärdera bestån-
det samt vart tredje år genomföra en desktop- 
värdering via extern part.

 9 Sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och 
att inte någon stängs ute från kommunal verksam-
het på grund av lokalens utformning. 

 9 Utveckla fastighetsinnehavet så att det stämmer 
överens med den från kommunen kommunicerade, 
nuvarande och framtida efterfrågan. 

 9 Medverka till att samutnyttjande kan ske av bola-
gets fastigheter i syfte att använda kommunens 
resurser effektivt och att öka integration mellan 
olika verksamheter. 

I sin verksamhet ska bolaget särskilt ansvara för att: 

Koncernorganisation 2019
Öckerö kommun

Öckerö Fastighets AB
(Moderbolag/lokaler) tidigare 

Öckerö Bostads AB

Öckerö Fastighetsservice AB
(Holdingbolag)

Öckerö Fastighetsutveckling AB
(Exploateringsbolag)

Öckerö Bostads AB
(Bostäder)

Öckerö Fastigheter är Öckerö kommuns bostadsbolag.
Som helägt kommunalt bostadsbolag, är vårt uppdrag 
att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av 
boendemiljön på Öckeröarna, med en ökning av ett 
hundratal nya invånare varje år. Vi äger och förvaltar 
idag 400 lägenheter, samt kommunala fastigheter, 
affärs- och industrifastigheter. Våra skolor, industribygg-
nader, affärshus och inte minst vår nya idrottshall, är alla 
byggda och planerade för dagens och framtidens behov.

Öckerö Bostadsstiftelse bildades 1962 men verksam-
heten påbörjades framför allt under slutet av 1970-talet. 
1982 färdigställs de första bostäderna och under 80-talet 
byggs flera bostadsområden ut. 1993 övertas aktierna 
och fastigheterna i dåvarande FÖRAB-bolagen Hedens 
by och Bohus-Björkö. 1995 skapas Öckerö Bostads AB 
och 1997 överflyttas stiftelsens och kommunens bostä-
der in i det nya aktiebolaget.

År 2004 sålde Öckerö kommun flertalet av sina fastighe-
ter till Öckerö Bostads AB. 2013 togs beslut att dela upp 
bolaget i en koncern med separerade bolag för lokaler 
och bostäder. Lokalbolaget, som är moderbolag, heter 
från 2014 Öckerö Fastighets AB och bostadsbolaget 
Öckerö Bostads AB. Från 2017 bedrivs verksamheten 
under det gemensamma namnet Öckerö Fastigheter.

Verksamhet, ändamål och inriktning anges i ägardirektiv 
antagna av Öckerö kommuns fullmäktige och av bolags-
stämma.

Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsord-
ningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte 
täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 
Bolaget ska skapa möjligheter för kommunens kärnverk-
samheter att arbeta i effektiva lokaler genom att förvär-
va, äga, förvalta, förhyra, förädla, avyttra och optimera 
lämpliga fastigheter. 
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Nyckeltal koncernen

Nyckeltal koncernen
Enhet 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Omsättning mnkr 133,0 129,0 122,3 103,5 98,0 94,1

Resultat efter finansiella poster mnkr 10,9 4,0 14,1 27,9 -11,1 -36,3

Årets resultat mnkr 9,1 3,1 11,0 21,7 -8,7 -28,3

Balansomslutning mnkr 1 179,9 1 176,7 1 220,8 1 180,6 1 001,9 884,4

Bokfört värde byggnader och mark mnkr 1 100,4 1 034,4 1 043,5 893,4 741,4 740,2

Marknadsvärde byggnader och mark mnkr 1 581,0 1 579,2 1 571,6 1 325,5 943,8 930,8

Eget kapital mnkr 154,6 145,4 148,9 107,8 75,6 73,9

Driftnetto mnkr 69,4 67,2 62,6 50,7 50,7 45,2

Direktavkastning på marknadsvärde % 4,4 4,3 4,0 3,8 5,4 4,9

Direktavkastning på bokfört värde % 6,3 6,5 6,0 5,7 6,8 6,1

Avkastning på eget kapital % 5,9 2,2 7,4 20,2 -11,5 -38,3

Avkastning på totalt kapital (exkl. värdeför) % 1,4 0,5 1,6 4,0 -3,1 -10,7

Extern upplåning mnkr 948,3 951,3 1 002,6 1 004,8 866,3 766,3

Belåningsgrad % 60,0 60,2 63,8 75,8 91,8 82,3

Genomsnittlig ränta % 1,82 1,93 1,98 1,98 2,49 2,80

Borgensavgift % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Lån säkrade med räntederivat tkr 765,0 565,0 605,0 605,0 605,0 605,0

Över-/undervärde (+/-) tkr -37,0 -52,3 -65,4 -81,7 -70,4 -84,1

Synlig soliditet inkl obeskattade reserver % 13,10 12,36 12,20 9,13 7,54 8,35

Kassalikviditet % 7,66 8,13 21,14 26,31 12,35 17,59

Självfinansieringsgrad av investeringar % 57,89 63,09 48,40 35,56 20,63 58,63

Yta förvaltade bostäder kvm 29 600 29 600 29 600 26 153 26 153 26 153

Yta förvaltade lokaler kvm 55 984 57 472 58 877 58 784 57 982 58 567

Antal förvaltade lägenheter st 438 438 438 386 386 386

Vakansgrad bostäder % 1,3 1,3 0,1 0,2 0,0 0,0

Vakansgrad lokaler % 0,4 0,7 3,5 3,9 2,4 0,8

Omflyttningsgrad bostäder % 9,1 7,3 8,9 10,1 8,5 8,1

Antal personer i bostadskön st 2 111 1 637

Underhåll per kvm bostäder kr/kvm 432 611 294 309 272 312

Underhåll per kvm kommunala lokaler kr/kvm 382 196 268 120 133 114

Underhåll per kvm kommersiella lokaler kr/kvm 95 187 225 69 277 557

Genomsnittligt anställda st 20,1 19,2 20,3 19,9 22,4 22,3

Antal anställda personer per siste dec. st 21 17 19 19 18 20

Antal anställda kvinnor per siste dec. st 3 2 3 3 2 4

Antal mottagna felanmälningar st 2 564 3 385 2 374 2 681 2 624 2 747

Total konsumerad elenergi MWh 6 327 6 653 6 460 6 680 6 496 6 043

Total producerad elenergi MWh 4 307 3 888 4 027 4 377 5 423 3 580

Andel av elenergi som är egenproducerad % 68,1 58,4 62,3 65,5 83,5 59,2

Antal anslutna kunder till Öckerö nät st 2 974 2 397 2 025 1 690 1 505 1 364
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning inom Öckerö kommun. Öckerö kommun innehar 37 745 aktier (100 %) i Öckerö 
Fastighets AB. Detta är bolagets tjugofemte förvaltningsår. Öckerö Fastighets AB äger Öckerö Fastighetsutveckling AB 
och Öckerö Fastighetsservice AB. Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt koncernen (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 132 955 128 952 122 271 106 510 98 031

Resultat efter finansiella poster 10 938 4 037 14 080 27 870 -11 094

Nettomarginal (%) 8 3 12 26 -11

Balansomslutning 1 179 874 1 176 734 1 220 834 1 180 596 1 001 925

Soliditet (%) 13 12 12 9 8

Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 100 955 98 156 95 568 82 619 74 590

Resultat efter finansiella poster 10 955 4 835 11 061 1 536 -12 792

Nettomarginal (%) 11 5 12 2 -17

Balansomslutning 1 158 592 1 156 434 1 190 663 1 149 866 980 657

Soliditet (%) 12 11 11 8 7

Styrelse och revisorer
Styrelsen har följande sammansättning: 
Annika Westh, ordförande 
Tommy Wallhult, 1:e vice ordförande 
Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande 
Fredrik Gustavsson 
Lennart Samuelsson 
Robertho Settergren 
Anna Skrapste  
Hans Andreasson, VD  
   
Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts: 
Johan Rasmusson, auktoriserad revisor (KPMG)
Paul Magnusson, lekmannarevisor
Annelie Sundling, lekmannarevisor  

Bolagsinformation    
Namn: Öckerö Fastighets AB 
Organisationsnummer: 556495-9665 
Säte: Öckerö kommun    

Information om verksamheten   

Bolagets vision 
Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark 
och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt 
engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruk-
tur.

Affärsplan 
Koncernledningen har i affärsplanen formulerat en affärsidé 
för var och ett av de tre affärsområdena bostäder, lokaler och 
Öckerö nät. 

Resultat och finansiell ställning   
För 2019 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett 

överskott om 10,9 mnkr. Av dessa utgör 5,6 mnkr redovisat 
realisationsresultat vid avyttringen av aktierna i Björkö Skola 
AB som ägde den avstyckade delen av Västergårdsskolan. 
Driftnettot har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år 
samtidigt som av- och nedskrivningar ökat med 2,7 mnkr. 

De nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar påverkar 
årets skattekostnad negativt vilket också medför att bostads-
bolaget redovisar ett underskott. Central administration 
minskar även i år framför allt beroende på lägre kostnader för 
konsulter. 

Under våren 2019 genomfördes en översyn av bolagets derivat 
med dels omstrukturering av befintliga derivat samt inför-
skaffande av totalt 200 mnkr nya. Detta, tillsammans med 
fortsatt låga räntor och pressade marginaler, gör att de finan-
siella kostnaderna är 0,8 mnkr lägre än 2018. Under året har 
lån amorterats med totalt 3 mnkr.  

Fastighetsförvaltning
Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB 
utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 56 000 kvm lokalyta och 
ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. Fastig-
heterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. Fordon, 
maskiner, redskap, inventarier och lager är försäkrade till 
betryggande belopp.

Underhållsprojekt och investeringar
Under året har flera större underhålls- och renoveringsprojekt 
genomförts. Träskolan på Bergagårdsskolan återställdes och 
den nyrenoverade skolan togs i bruk under sommaren. Famil-
jecentralen i biblioteket på Öckerö färdigställdes och en större 
satsning på elbilsladdare slutfördes under året. Dessutom 
installerades en solcellsanläggning på ishallen på Öckerö.  

Under året vann bolaget en hyresupphandling av nytt 
gruppboende på Hässlavägen Hönö vars byggnation kommer 
påbörjas under 2020. Under 2020 påbörjas också byggnation 
av ny förskola på Hedenområdet. Byggnationen av fiber har 
fortsatt och under 2019 genomfördes bland annat större delen 
av Hälsö. Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och 

Förvaltningsberättelse 
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Förvaltningsberättelse

Hyppeln har kraftigt fördyrats jämfört med budget. Projekten 
har särskilt utretts av VD samt av biträden till de förtroendeval-
da revisorerna.       

Uppfyllelse av ägardirektiv
Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige 
och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte specificerade i 
siffror utan ska jämföras med andra likvärdiga bolag. Då avkast-
ningskrav på fastighetsmarknaden normalt avser totalavkastning 
där värdeutveckling ingår i resultatet är jämförelser svåra att göra. 

Direktavkastningen totalt har ökat under 2019 och uppgår till 
4,4 % på bedömt marknadsvärde. Då ungefär 75 % av fastighets-
beståndet består av lokaler och en absolut övervägande andel av 
dessa är kommunala lokaler kan man anse att direktavkastningen 
borde vara något högre än i många andra allmännyttiga fastig-
hetsbolag. Vi kan dock konstatera att direktavkastningen ökat 
under ett flertal år. 

Bolaget dedikerar i sin underhållsplan medel för att genomföra 
energiåtgärder för att minska bolagets klimatpåverkan i enlighet 
med ägardirektivet. Bolagets bedömning är därför att man levt upp 
till de mål som stipuleras i respektive ägardirektiv.  
      

Marknad – uthyrningsläget 
Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen låga. 
Vakanser består av enskilda kontor i kontorshotell och vakanser i 
samband med renovering av lägenheter vid omflyttningar. Under 
året kan vi dock konstatera att lägenheter på framförallt Rörö och 
Heinövallen varit svårare än vanligt att hyra ut. Detta har innebur-
it vissa tomhyror under året.      
   

Hyresjusteringar 
Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse 
med Hyresgästföreningen om att hyrorna för  bostadshyresgäster 
för 2019 höjs med 1,75 % i snitt gällande från 1 januari. För de 
med kallhyra blev hyresökningen 1,5 % och för de med varmhyra 
1,9 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt 
respektive avtal. Hyresavtal för lokaler indexregleras vanligen 
med KPI för oktober som bas vilken ökade med 2,3 % jämfört med 
föregående år. 

I Hyresgästföreningens undersökning ökar bolaget mest av alla 
bolag i området från en poäng på 52 år 2016 till 62 år 2019. Bolaget 
hamnar därmed på plats 10 av 16 allmännyttiga bolag kring Göte-
borg.        

Personal 
Företaget hade vid årets utgång 19 tillsvidareanställda varav 3 
kvinnor och 16 män. Av de tillsvidareanställda är 11 tjänstemän 
och 8 kollektivanställda. Genomsnittligt antal anställda under 
året var med säsongsanställda 20,1 st att jämföra med 19,2 st 
2018. Sjukfrånvaron var under året 2 % vilket var något lägre än 
2018. 

Under året arbetades en värdegrund fram bland personalen 
vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden sammanfattas i ledor-
den Trygghet och service. 
 

Finansiering
Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella stra-
tegi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapitalförsörjning, 
samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. Räntebindning och ka-
pitalbindning har frikopplats från varandra för de enskilda lånen. 
Detta ger möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningen 
och bättre möta förändringarna på räntemarknaden. 
För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditav-
tal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i kreditmargina-

ler mellan korta och långa kapitalbindningstider har dock föranlett 
bolaget att teckna korta kreditavtal. Med rådande osäkerhet på 
räntemarknaden behöver räntebindningstiden förlängas vilket 
uppnåtts via köp av ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (ge-
nomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen uppnås genom 
användandet av ränteswappar. Utestående ränteswappar uppgick 
vid bokslutet till 765 mnkr (565 mnkr). Genomsnittlig räntebind-
ningstid uppgick då till 4,07 år och genomsnittsränta inklusive 
effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift uppgick 
då till 1,65 %. Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid bokslutet 
till 37,0 mnkr (52,3 mkr). Undervärdet representerar den kostnad 
som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle 
motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå 
om långa räntebindningstider valts istället. Undervärdet elimine-
ras löpande om respektive ränteswapavtal kvarstår till respektive 
slutförfallodatum. 

Värdering av fastighetsbeståndet
Under 2018 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern 
värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvär-
derare. Ungefär 75 % av bostädernas och ungefär 90 % lokalernas 
värden värderades av den externa värderare. Under 2019 har 
samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett intern marknadsvär-
deringsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som 
inte värderats av extern värderar, och dels används den för att 
stämma av eventuella förändringar avseende de externt värderade 
fastigheterna.  
 
Direktavkastningskrav som använts av extern värderare har an-
vänts för likvärdiga fastigheter för de internt värderade objekten. 
Marknadsläget är fortsatt gott och betydande övervärde redovisas 
även i årets bokslut.     
   

Vindkraftverket i Fåleberg
Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kom-
mun. Bolagets styrelse gör bedömningen att baserat på den stra-
tegi som fanns då verket köptes och som fortsatt gäller, att verket 
i första hand ska säkra bolagets energikonsumtion och generera 
miljövänlig el snarare än en ambition att maximera avkastningen, 
så kan värdet på vindkraftverket försvaras.  
 
Förvaltning och service sker genom avtal med extern part liksom 
löpande övervakning. Vindkraftverket är försäkrad via separat 
försäkring.      

Stadsnät
Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom ramen för 
detta affärsområde. Fullmäktiges mål som beslutades 2011 anger 
att av hushållen och företagen i Öckerö kommun skall 50 % ha 
möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2015 
och 100 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s 
senast 2020.  
 
Målsättningen om minst 50 % år 2015 bedöms ha uppfyllts och 
om Grötö byggs ut under 2020 kommer även detta mål vara 
uppfyllt.  
 
Då den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde stadsnät 
i kommunens fastighetsbolag varit att säkra utbyggnaden av 
samhällsviktig infrastruktur bedömer bolaget att en ren mark-
nadsvärdering inte är applicerbar inom detta affärsområde då en 
faktisk marknad därmed inte finns. Bolaget har bruksvärderat 
stadsnätet och denna indikerar att det bokförda nettovärdet (in-
vesteringar - anslutningsavgifter) kan försvaras.   
     

Hållbarhetsupplysningar    
Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under året 
genomfördes en miljörevision vilket resulterade till fortsatt dip-
lomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en integrerad del av den 
ordinarie verksamheten.      
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Under 2019 antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk policy 
med tio övergripande mål över perioden 2019-2030. Bland an-
nat har bolaget som mål att minska sin genomsnittliga energian-
vändning med 40 % till år 2030 jämfört med 2008. Bolaget skall 
också öka sin egenproduktion av förnybar energi. Under året 
installerades solcellsanläggning på ishallen på Öckerö. Den mil-
jöstrategiska policyn fungerar också som mål inom ramen för 
Allmännyttans klimatinitiativ till vilket bolaget anslöt sig 2018. 
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom 
allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser 
genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. 
 
Vindkraftverket i Fåleberg, Mariestads kommun, producerade 
under 2019 ungefär 4 300 MWh el vilket motsvarar drygt 68 % 
av koncernens elbehov.  
 
Under året godkändes också bolaget av Kommuninvest för 
Grönt lån avseende projektet nya Bratteberg. Totala gröna lån 
uppgick vid bokslutet till 92 mnkr.  
 
I underhållsplanen öronmärks medel för upprustning av sämre 
och energislösande anläggningar. Under året har värme- och 
ventilationsarbeten genomförts på bland annat Hälsö skola och 
flera byggnader inom Hedens by.  
 
Under 2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att installe-
ra ett femtiotal laddstationer för elfordon i bolagets bestånd. I 
första steget installeras laddstationer till kommunens verksam-
heter men det finns också publika laddstationer för allmänheten 
och på Heinövallen.     

Utsikter inför framtiden
Bolaget budgeterar med resultat om 3,4 mnkr före skatt för kon-
cernen för år 2020. En central del i utsikterna för framtiden är 
hyresutvecklingen för såväl bostäder som lokaler. Riksbankens 
prognoser för korta räntor är alltjämt låga vilket gynnar bolaget 
som är relativt högt belånat.  
 
Under 2019 har styrelsen påbörjat en strategisk översyn av bola-
gets bestånd vilket kan komma att innebära avyttringar av vissa 
fastigheter. Ett flertal positiva planbesked har erhållits vilka 
om de genomförs kan innebära ett betydande tillskott av nya 
lägenheter. Efterfrågan är fortsatt mycket hög och bostadskön 
översteg vid bokslutet 2 000 personer.  
 
Finansieringen av framtida projekt liksom av större underhålls-
projekt är dock centralt och måste ses som en helhet tillsam-
mans med ägaren Öckerö kommun.  
 
Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och 
det finns en uppenbar risk att projektet inte blir färdigställt 
2020 och därmed uppnås inte fullmäktiges mål om att 100 % 
av hushållen och företagen inom kommunen senast år 2020 ska 
kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s.  

K3 och komponentredovisning 
Från 2014 redovisar bolaget enligt bokföringsnämndens all-
männa råd 2012:5, det så kallade K3-reglementet. Då bolaget 
fortfarande är att anse som mindre enligt aktiebolagslagens 
definition kan bolaget välja att redovisa antingen enligt K2, K3 
eller K4. Bolaget har tagit beslutet att från 2014 redovisa enligt 
K3. Detta innebär bland annat att samtliga fastigheter har 
delats upp i betydande komponenter och att varje komponent 
skrivs av under respektive bedömd nyttjandeperiod. 
 
Under sommaren och hösten 2013 inventerades därför samtliga 
fastigheter och betydande komponenter identifierades. Bolaget 
har valt att dela upp fastigheterna i totalt 15 exklusive mark och 
markanläggningar. Dessa skrivs av mellan 3 och 120 år baserat 
på en individuell bedömning.

Förslag till vinstdisposition  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  
(kronor):      
 

balanserad vinst 85 984 687

årets vinst 9 936 234

95 920 921

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 133 kr per aktie 5 020 085

i ny räkning överföres 90 900 836
 
    
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföl-
jande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med 
tilläggsupplysningar.     

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 
Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet 
från 12,3 procent till 11,9 %. Soliditeten är mot bakgrund av 
att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med viss lönsamhet 
tillräckligt betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hin-
drar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 
sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar på befintliga 
tillgångar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras 
med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st  (försiktig-
hetsregeln). 
       
 

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning koncernen

Not 2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
-2018-12-31

Nettoomsättning 1 132 955 338 128 951 859

Fastighetskostnader 2,3 -63 520 915 -61 731 306

Driftnetto 69 434 423 67 220 553

Av- och nedskrivningar 4 -32 669 619 -29 925 670

Bruttoresultat 36 764 804 37 294 883

Central administration 3,5 -11 753 202 -12 112 601

Försäljning av fastigheter 0 -378 470

Övriga rörelseintäkter 6 5 702 193 -212 259

Övriga rörelsekostnader -42 421 0

Rörelseresultat 30 671 374 24 591 553

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 964 6 423

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -19 740 303 -20 561 250

Resultat efter finansiella poster 10 938 035 4 036 726

Resultat före skatt 10 938 035 4 036 726

Skatt på årets resultat 9 -1 810 251 -895 066

Årets resultat 9 127 784 3 141 660

Resultaträkning koncernen
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Balansräkning koncernen

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018–12–31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10,11 1 100 350 789 1 034 442 463

Inventarier, verktyg och installationer 12 25 082 066 27 885 591

Konst 298 606 298 605

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 13 28 724 132 70 647 587

1 154 455 593 1 133 274 246

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 16 142 360 142 360

142 360 142 360

Summa anläggningstillgångar 1 154 597 953 1 133 416 606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 703 038 452 606

Skattefordringar 476 856 1 100 192

Övriga fordringar 630 196 3 033 579

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 704 503 1 976 267

4 514 593 6 562 644

Kassa och bank 18 20 761 909 36 754 771

Summa omsättningstillgångar 25 276 502 43 317 415

SUMMA TILLGÅNGAR 1 179 874 455 1 176 734 021

Balansräkning koncernen
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Balansräkning koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 19

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 37 745 000 37 745 000

Övrigt tillskjutet kapital 8 785 320 8 963 160

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 108 044 801 98 739 177

Summa eget kapital 154 575 121 145 447 337

Avsättningar

Avsättningar för skatter 20 10 045 850 8 081 342

Övriga avsättningar 21 4 500 000 4 620 000

14 545 850 12 701 342

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22, 23 649 550 000 461 800 000

Förutbetalda intäkter 24 31 274 032 24 265 871

Summa långfristiga skulder 680 824 032 486 065 871

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 422 271 19 595 822

Skulder Öckerö kommun 6 093 919 6 836 450

Skulder till kreditinstitut 22, 23 298 750 000 489 500 000

Övriga skulder 2 879 911 1 326 765

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24, 25 12 783 351 15 260 434

Summa kortfristiga skulder 329 929 452 532 519 471

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 179 874 455 1 176 734 021

Balansräkning koncernen
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa

Belopp vid årets ingång 37 745 000 8 963 160 98 739 177 145 447 337

Upplösn. uppskrivningsfond -177 840 177 840 0

Årets resultat 9 127 784 9 127 784

Belopp vid årets utgång 37 745 000 8 785 320 108 044 801 154 575 121

Förändring av uppskrivningsfonden avser avskrivning på uppskrivningar.

Eget kapital koncernen

Eget kapital koncernen
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Kassaflödesanalys koncernen

Not
2019-01-01 

-2019-12-31
2018-01-01 

-2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 938 035 4 036 726

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 26 353 974 31 893 940

Betald skatt 623 336 -439 793

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 37 915 345 35 490 873

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -250 432 661 112

Förändring av kortfristiga fordringar 1 675 147 -2 591 669

Förändring av leverantörsskulder -10 173 551 557 926

Förändring av kortfristiga skulder -1 666 468 2 096 931

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 500 041 36 215 173

Investeringsverksamheten

Investeringar i byggnader och mark -56 667 475 -59 590 282

Investeringar i inventarier och verktyg -1 675 612 0

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 100 384 -378 470

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 10 741 639 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 501 064 -59 968 752

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -3 000 000 -51 276 185

Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter 7 008 161 5 662 653

Utdelning till ägaren 0 -6 628 022

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 008 161 -52 241 554

Årets kassaflöde -15 992 862 -75 995 133

Likvida medel vid årets början 36 754 771 112 749 904

Likvida medel vid årets slut 20 761 909 36 754 771

Kassaflödesanalys koncernen
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Resultaträkning moderbolaget 

Resultaträkning moderbolaget

Not
2019-01-01 

-2019-12-31
2018-01-01 

-2018-12-31

Nettoomsättning 1 100 955 394 98 155 884

Fastighetskostnader 2,3 -43 258 340 -43 006 875

Driftnetto 57 697 054 55 149 009

Av- och nedskrivningar 4 -26 910 886 -24 031 680

Bruttoresultat 30 786 168 31 117 329

Central administration 3,5 -11 062 103 -11 364 974

Försäljning av fastigheter -392 509 -378 470

Övriga rörelseintäkter 6 6 075 724 117 961

Övriga rörelsekostnader -42 421 0

Rörelseresultat 25 364 859 19 491 846

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 328 214 5 898 395

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -19 738 119 -20 555 730

Resultat efter finansiella poster 10 954 954 4 834 511

Bokslutsdispositioner 8 277 974 -505 000

Resultat före skatt 11 232 928 4 329 511

Skatt på årets resultat 9 -1 296 694 -933 373

Årets resultat 9 936 234 3 396 138
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Balansräkning moderbolaget

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10,11 774 261 094 707 268 079

Inventarier, verktyg och installationer 12 23 658 346 26 328 876

Konst 298 606 298 606

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 13 27 138 566 69 394 757

825 356 612 803 290 318

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 66 670 000 66 670 000

Långfristiga fordringar i koncernföretag 15 243 200 000 236 030 000

Aktier och andelar 16 142 360 142 360

310 012 360 302 842 360

Summa anläggningstillgångar 1 135 368 972 1 106 132 678

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 582 151 395 557

Skattefordringar 1 171 817 1 201 576

Övriga fordringar 517 850 2 892 740

Fordringar på koncernföretag 17 2 377 424 14 249 700

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 499 766 1 838 396

7 149 008 20 577 969

Kassa och bank 18 16 073 913 29 723 748

Summa omsättningstillgångar 23 222 921 50 301 717

SUMMA TILLGÅNGAR 1 158 591 893 1 156 434 395

Balansräkning moderbolaget
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Balansräkning moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 37 745 000 37 745 000

Reservfond 249 000 249 000

Uppskrivningsfond 8 536 320 8 714 160

46 530 320 46 708 160

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 85 984 687 82 410 709

Årets resultat 9 936 234 3 396 138

95 920 921 85 806 847

Summa eget kapital 142 451 241 132 515 007

Avsättningar

Avsättningar för skatter 20 5 845 508 4 514 633

Övriga avsättningar 21 4 500 000 4 620 000

10 345 508 9 134 633

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22, 23 649 550 000 461 800 000

Förutbetalda intäkter 24 31 274 032 24 265 871

Summa långfristiga skulder 680 824 032 486 065 871

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 700 818 17 714 040

Skulder Öckerö kommun 5 631 331 6 758 437

Skulder koncernföretag 17 0 505 000

Skulder till kreditinstitut 22, 23 298 750 000 489 500 000

Övriga skulder 2 879 911 491 687

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24, 25 10 009 052 13 749 720

Summa kortfristiga skulder 324 971 112 528 718 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 158 591 893 1 156 434 395

Balansräkning moderbolaget
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Antal aktier: 37 745

Kvotvärde: 1 000

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Aktiekapital Reserv-/uppskrivningsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa

Belopp vid årets ingång 37 745 000 8 963 160 82 410 709 3 396 138 132 515 007

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 3 396 138 -3 396 138 0

Upplösn. uppskrivningsfond -177 840 177 840 0

Årets resultat 9 936 234 9 936 234

Belopp vid årets utgång 37 745 000 8 785 320 85 984 687 9 936 234 142 451 241

Förändring av uppskrivningsfonden avser avskrivning på uppskrivningar.

Eget kapital moderbolaget

Eget kapital moderbolaget
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Kassaflödesanalys moderbolaget

 
Not

2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
-2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 954 954 4 834 511

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 20 514 466 25 910 149

Betald skatt 29 759 -29 003

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 31 499 179 30 715 657

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -186 594 259 512

Förändring av kortfristiga fordringar 13 585 796 -14 463 924

Förändring av leverantörsskulder -10 013 222 7 594 650

Förändring av kortfristiga skulder -2 984 550 4 638 689

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 900 609 28 744 584

Investeringsverksamheten

Investeringar i byggnader och mark -51 782 990 -53 242 067

Investeringar i inventarier och verktyg -1 675 612 0

Förändring andelar koncernföretag -50 000 -3 570 000

Förändring utlåning koncernföretag inkl koncernbidrag -6 892 026 13 065 000

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 759 887 -378 470

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 9 082 136 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 558 605 -44 125 537

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -3 000 000 -51 276 185

Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter 7 008 161 5 662 653

Utdelning till ägaren 0 -6 628 022

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 008 161 -52 241 554

Årets kassaflöde -13 649 835 -67 622 507

Likvida medel vid årets början 29 723 748 97 346 255

Likvida medel vid årets slut 16 073 913 29 723 748

Kassaflödesanalys moderbolaget
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Tilläggsupplysningar

Fastigheter Min % Min år Max % Max år
Stomme 1,3% 80 0,8% 120

Yttertak 2,5% 40 2,0% 50

Fasad 3,3% 30 2,0% 50

Fönster 3,3% 30 2,5% 40

Inre ytskikt 4,0% 25 3,3% 30

Köksinredning och 

vitvaror

6,7% 15 2,9% 35

Våtutrymmen 3,3% 30 3,3% 30

Installationer, el 2,5% 40 2,0% 50

Installationer, rör 2,0% 50 2,0% 50

Installationer, ventilation 2,0% 50 2,0% 50

Installationer, hiss 3,3% 30 2,0% 50

Installationer, styr 3,3% 30 2,5% 40

Installationer, värme 2,0% 50 2,0% 50

Garage/car-ports etc 2,0% 50 2,0% 50

Hyresgästanpassningar 20,0% 5 10,0% 10

Vindkraftverk % År

Fundament och markanläggning 2,5% 40

Konstruktion (torn, maskinrum etc) 3,3% 30

Elektronik och styrsystem 5,0% 20

Mekanisk drivlina (generator, växellåda mm) 6,7% 15

Blad (vingar) 6,7% 15

Marknadsvärdering av fastigheter
Under februari 2018 marknadsvärderas en större del av bolagens 
bostads- och lokalfastigheter av en extern konsult vilken är av 
ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Av bostädernas bok-
förda värde har ca 75 % värderats av denne externe konsult. Bland 
lokalfastigheterna är ungefär 90 % värderad av samme externe 
värderare. 

Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels 
en avkastningsmetod. Avkastnings-metoden (som också kallas för 
nuvärdesmetoden), kan ses som samlingsnamnet för de metoder 
där man genom simulering av de beräknade framtida intäkter-
na och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på 
värderingsobjekten. För övriga fastigheter där värdering kan göras 
baserat på aktuella hyror kopplade till aktuella direktavkastnings-
krav görs en årlig desktopvärdering enligt schablonvärdering från 
värderingsprogram. 

Övriga fastigheter har värderats av tjänstemän inom koncernen 
genom en ren avkastningsmetod alternativt genom att värdera 
bedömt markvärde baserat på aktuella kända råmarkspriser inom 
kommunen. Utgångspunkten har varit att värdera enskild regis-
terfastighet men då flera olika verksamheter bedrivits på samma 
registerfastighet har separata värderingar gjorts då olika avkast-
ningskrav finns inom olika verksamheter. För varje enskilt värde-
ringsobjekt har ett avkastningskrav satts baserat på de kunskaper 
som finns om marknadens krav på avkastning för likvärda objekt. 
Avkastningskravet sätts på driftnettot vilket kallas direktavkast-
ningskrav. Till detta läggs bedömd nivå av inflation vilket ger 
bolagets så kallade yield.

Spann för yield inom respektive affärsområde presenteras nedan:

Redovisnings- och värderingsprinciper  

Allmänna upplysningar    
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och 
skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat 
anges.

Intäkter och periodisering av anslutningsavgifter
Som intäkt redovisas en ökning av ekonomiska fördelar under 
räkenskapsåret till följd av inbetalningar eller en ökning av till-
gångars värde eller en minskning av skulders värde som medför 
en ökning av eget kapital. För koncernens fastighetsförvaltning 
innebär detta att hyresintäkter redovisas i den period för vilken 
hyran avser. Förutbetalda hyror redovisas därför som en skuld i 
balansräkningen.

Intäkter från anslutningsavgifter för koncernens fibernät 
periodseras över den period vilken tjänsten bedöms levereras. I 
allmänhet är detta ofta samma period för den bedömda nyttjande-
perioden för fibernätet och därmed avskrivningstiden. 

Från 2017 redovisas den el som produceras i det av moderbola-
get ägda vindkraftverket som en intäkt istället för som tidigare en 
reduktion av elkostnaderna.

Koncernredovisning    
Öckerö Fastighets AB ägs till 100 % av Öckerö kommun. Kon-
cernredovisningen omfattar moderbolaget Öckerö Fastighets AB 
och samtliga bolag i vilket moderbolaget har rätt att utforma de 
finansiella och operativa strategierna, vilket i allmänhet följer av 
ett aktie- eller andelsinnehav om mer än hälften av röstetalet. I 
moderbolagets fall innehas 100 % röstetal i samtliga direkta eller 
indirekta innehav. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Koncerninterna mellanhavanden har eliminerats 
och koncernmässiga övervärden vid interna försäljningar av fast-
igheter skrivs av under samma individuellt bedömda återstående 
nyttjandeperiod som i juridiska personen. 

Anläggningstillgångar/komponentredovisning   
Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för even-
tuella värdehöjande förbättringsarbeten, komponentbyten och 
uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Med beaktande av det nya regelverket 
om ränteavdragsbegränsningar som gäller från 2019 har ränta ej 
aktiverats från innevarande år.

Samtliga fastigheter har inventerats under 2013 och anskaff-
ningsvärde och restvärde fördelats på bedömt värde av betydande 
komponenter. För varje fastighet och komponent har en indiviuell 
bedömning gjorts av återstående nyttjandeperiod. Avskrivnings-
tider per respektive komponent varierar och tabell till höger vi-
sar längsta avskrivningstider:    
 

Min Max

Bostäder 3,25% 5,50%

Lokaler 5,75% 10,00%

Vindkraftverk 15,00%

Tilläggsupplysningar
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Tilläggsupplysningar

att skattemässiga underskott kan avräknas mot skattemässiga 
överskott.

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskriv-
ningar. För fastigheter har temporära skillnader beräknats genom 
att jämföra bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskriv-
ningsbara värde.

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
 extraordinära intäkter och kostnader.

Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
    
 

Pågående arbeten     
Pågående arbete på egna fastigheter eller fastigheter som kommer 
att ägas och förvaltas av koncernens bolag redovisas som pågående 
arbete under rubriken Materiella anläggningstillgångar. I anskaff-
ningsvärdet inkluderas inköpspris samt utgifter som är direkt 
hänförbara utgifter. Bland sådana finns eget aktiverat arbete i form 
av nedlagd tid för egen personal. I utgiften som redovisas som 
pågående arbete ingår lönekostnad, sociala avgifter och en skälig 
andel av overheadkostnader. 

Pågående arbete på fastigheter som ska avyttras redovisas som 
exploateringsfastigheter under rubriken lager. Principer för eget 
aktiverat arbete är likalydande som för materiella anläggningstill-
gångar.  

Finansiella instrument, derivat samt säkringsredovisning 
Koncernen har avtal om så kallade ränteswappar som skyddar fö-
retaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller företaget 
en fast ränta och betalar en rörlig ränta. Skillnaden redovisas som 
en del av räntekostnaden. För det fall en ränteswap löses i förtid 
redovisas effekten av lösen omedelbart i resultaträkningen som 
finansiell intäkt eller kostnad.  

Koncernens hantering av finansiella risker regleras i Finanspo-
licy samt Policy för säkringsredovisning som beslutats av bolagens 
styrelser. Bolagens Finanspolicy är likalydande som ägaren Öckerö 
kommuns Finanspolicy vilken beslutats av fullmäktige.

Derivatinstrument där kriterier för säkringsredovisning inte är uppfyllda
Om villkoren för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda 
värderas ränteswappen till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. De värdeförändringar som uppkommer inom 
ramen för lägsta värdets princip och ändringar av negativt värde, 
redovisas omedelbart i resultaträkningen i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Företaget utnyttjar räntewappar för att hantera ränterisken som 
uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transak-
tioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen 
ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten, liksom även företagets mål för riskhante-
ringen och riskhanteringsstrategin enligt finanspolicyn avseende 
säkringen. Företaget dokumenterar också företagets bedömning, 
både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida ränteswap-
parna som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är 
effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden 
som är hänförliga till de säkrade posterna.

Koncernens övergripande strategi för innehav av derivat som 
ränteswappar är inte att vid varje givet tillfälle minimera nivån 
av räntekostnader. Säkringarna, t.ex. i form av ränteswappar, är 
en del i bolagens riskhantering för att säkra räntekostnader över 
tiden. Koncernens säkringsredovisning innebär inte att det finns 
ett direkt förhållande mellan varje derivat och underliggande 
lån utan säkringen sker i respektive bolag för bolagets portfölj av 
underliggande lån. Vid varje anskaffande av derivat dokumenteras 
förhållanden och strategiska ställningstaganden.

Skatter     
Med inkomstskatter avses skatt som baseras på företagets resul-
tat. Skattemässiga värde för en tillgång eller skuld är det värde 
som tillgången eller skulden har för skatteändamål. Skillnaden 
mellan detta värde och bokfört värde är en s k temporär skillnad. 
Uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordan är skatt som 
hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader 
och som medför eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten 
skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt 
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Moderbolaget
2019

Moderbolaget 
2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 2,85 1,87

Män 17,29 17,33

20,14 19,20

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör -1 242 421 -1 149 743

Övriga anställda -9 104 397 -8 747 349

-10 346 818 -9 897 092

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör -156 662 -151 444

Pensionskostnader för övriga 
anställda -1 113 668 -1 116 471

Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal -3 530 826 -3 369 038

-4 801 156 -4 636 953

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader -15 147 974 -14 534 045

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 29% 29%

Andel män i styrelsen 71% 71%

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare

0% 0%

Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare

100% 100%

Redovisar ej sjukfrånvaro då uppgifter om denna kan relateras till enskild individ

Not 4 Avskrivningar

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

Avskrivningar byggnader -22 622 539 -22 015 784

Avskrivningar markanläggningar -6 322 598 -4 887 111

Avskrivningar inventarier och 
transportmedel

-2 387 351 -2 552 946

Nedskrivningar och utrangerin-
gar av fastigheter

-1 337 131 -469 829

-32 669 619 -29 925 670

Moderbolaget 
2019

Moderbolaget 
2018

Avskrivningar byggnader -17 477 041 -17 060 067

Avskrivningar markanläggningar -6 006 291 -4 577 581

Avskrivningar inventarier och 
transportmedel

-2 254 356 -2 394 032

Nedskrivningar och utrangerin-
gar av fastigheter

-1 173 198 0

-26 910 886 -24 031 680

Not 2  Fastighetskostnader
Koncernen 

2019
Koncernen 

2018

El -8 560 726 -8 782 858

Olja -29 333 -475 875

Vatten -2 865 297 -2 867 550

Sophämtning -1 962 616 -2 013 238

Underhåll -21 308 028 -20 707 673

Fastighetsskatt och fastighetsavgift -3 314 177 -2 592 666

Hyror och arrenden -1 714 802 -2 020 074

Löner och sociala avgifter -7 930 699 -8 174 480

Övriga driftskostnader -15 835 237 -14 096 892

-63 520 915 -61 731 306

Moderbolaget 
2019

Moderbolaget 
2018

El -7 273 359 -7 399 101

Olja -29 333 -475 875

Vatten -1 145 335 -1 198 883

Sophämtning -897 519 -972 509

Underhåll -11 258 375 -10 847 266

Fastighetsskatt och fastighetsavgift -828 188 -845 453

Hyror och arrenden -906 631 -1 185 792

Löner och sociala avgifter -7 930 699 -8 174 480

Övriga driftskostnader -12 988 901 -11 907 516

-43 258 340 -43 006 875

Av årets fastighetskostnader utgör 0 kr (0 kr) koncerninterna poster.

Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen  

2019
Koncernen  

2018

Hyresintäkter bostäder 34 473 855 34 118 941

Hyresintäkter lokaler 83 746 327 82 714 192

Intäkter från stadsnät 5 023 663 3 711 442

Intäkter från producerad el 1 849 683 2 215 291

Bränsle, parkering, VA mm 2 463 601 2 324 463

Eget aktiverat arbete 943 800 1 470 100

Hyresförluster -284 680 -428 812

Övriga rörelseintäkter 4 739 089 2 826 242

132 955 338 128 951 859

Moderbolaget  
2019

Moderbolaget 
2018

Hyresintäkter bostäder 3 012 460 2 957 048

Hyresintäkter lokaler 81 664 936 80 680 721

Intäkter från stadsnät 5 023 663 3 711 442

Intäkter från producerad el 1 849 683 2 215 291

Bränsle, parkering, VA mm 334 635 301 088

Förvaltningsarvode 4 381 449 5 001 061

Eget aktiverat arbete 943 800 1 470 100

Hyresförluster -136 590 -207 573

Övriga rörelseintäkter 3 881 358 2 026 706

100 955 394 98 155 884

Av årets nettoomsättning utgör 4 381 449 kr (5 001 061 kr) koncerninterna poster.
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Not 6 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

 2019
Koncernen

2018

Entreprenadavkastning 0 -330 220

Avyttring av rörelsetillgångar 5 582 831 0

Övriga intäkter 119 362 117 961

5 702 193 -212 259

Moderbolaget
 2019

Moderbolaget
 2018

Entreprenadavkastning 0 0

Avyttring aktier i dotterbolag 5 975 340 0

Övriga intäkter 100 384 117 961

6 075 724 117 961

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen  
2019

Koncernen 
2018

Räntekostnader -17 359 350 -18 900 233

Borgensavgift -2 371 375 -2 428 875

Aktiverad ränta 0 783 346

Övriga finansiella kostnader -9 578 -15 488

-19 740 303 -20 561 250

Moderbolaget 
2019

Moderbolaget 
2018

Räntekostnader -17 359 350 -18 900 233

Borgensavgift -2 371 375 -2 428 875

Aktiverad ränta 0 783 346

Övriga finansiella kostnader -7 394 -9 968

-19 738 119 -20 555 730

Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

Aktuell skatt 0 0

Skattekostnad för tidigare taxering 9 492 -50 000

Förändring av uppskjuten skatt avseende under-
skottsavdrag

1 317 800 2 877 686

Förändring av uppskjuten skatt avseende tem-
porära skillnader

-3 137 543 -3 722 752

-1 810 251 -895 066

Redovisat resultat före skatt 10 938 035 4 036 726

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats (21,4 %)

-2 340 739 -888 080

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader -4 841 224 -4 787 396

Skatteeffekt av komponentbyten 972 231 2 617 276

Övriga ej avdragsgilla kostnader -78 543 -450 912

Korrigering av skattekostnad för tidigare år 9 492 -50 000

Övriga ej skattepliktiga intäkter 2 074 766 0

Konsekvens på underskott av ändrad skattesats 0 -387 290

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 6 663 921 6 774 088

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta -1 132 612 0

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på  
temporära skillnader

-3 137 543 -3 722 752

-1 810 251 -895 066

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Skattekostnad för tidigare taxering 9 492 -50 000

Förändring av uppskjuten skatt avseende under-
skottsavdrag 1 409 688 1 172 449

Förändring av uppskjuten skatt avseende tem-
porära skillnader -2 715 874 -2 055 822

-1 296 694 -933 373

Redovisat resultat före skatt 11 232 928 4 329 511

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats (21,4 %)

-2 403 847 -952 492

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader -3 740 087 -3 753 215

Skatteeffekt av komponentbyten 697 678 991 581

Övriga ej avdragsgilla kostnader -46 757 -401 451

Korrigering av skattekostnad för tidigare år 9 492 -50 000

Övriga ej skattepliktiga inkomster 1 994 594 0

Konsekvens på underskott av ändrad skattesats 0 -276 776

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 5 486 931 5 564 802

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta -578 824 0

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på temporära 
skillnader

-2 715 874 -2 055 822

-1 296 694 -933 373

Underskottsavdraget uppgår till 53 085 344 kr (46 129 248 kr)

Not 5 Central administration
Koncernen  

2019
Koncernen  

2018

Datalicenser -411 836 -724 820

Styrelsearvoden -342 695 -287 788

IT-tjänster -617 858 -547 679

Revision och revisionsnära 
tjänster

-233 233 -191 364

Konsultkostnader -694 902 -1 331 763

Inhyrd personal 0 -277 780

Löner och sociala avgifter -5 403 510 -4 664 244

Övriga kostnader -4 049 168 -4 087 163

-11 753 202 -12 112 601

Moderbolaget  
2019

Moderbolaget 
2018

Datalicenser -411 836 -724 820

Styrelsearvoden -342 695 -287 788

IT-tjänster -613 403 -547 679

Revision och revisionsnära 
tjänster

-140 448 -85 614

Konsultkostnader -633 652 -1 248 725

Inhyrd personal 0 -277 780

Löner och sociala avgifter -5 403 510 -4 664 244

Övriga kostnader -3 516 559 -3 528 324

-11 062 103 -11 364 974
Av årets kostnader för central administration utgör 0 kr (0 kr) koncerninterna poster.

Not 8 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 
2019

Moderbolaget
 2018

Erhållna koncernbidrag 307 207 0

Lämnade koncernbidrag -29 233 -505 000

277 974 -505 000
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Bokfört värde byggnader 580 912 282 583 274 209

Bokfört värde markanläggningar 156 589 361 89 476 839

Bokfört värde mark 36 759 451 34 517 031

774 261 094 707 268 079

Skattemässigt värde  
byggnader och mark

534 570 931 547 623 508

Not 11 Marknadsvärden byggnader och mark

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Bokfört värde bostadsfastigheter 328 630 404 327 688 702

Marknadsvärde bostadsfastigheter 587 500 000 586 900 000

Bokfört värde lokalfastigheter 609 565 165 611 394 759

Marknadsvärde lokalfastigheter 993 450 000 992 300 000

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Bokfört värde bostadsfastigheter 23 478 376 21 934 624

Marknadsvärde bostadsfastigheter 45 800 000 45 700 000

Bokfört värde lokalfastigheter 594 193 357 595 856 616

Marknadsvärde lokalfastigheter 967 850 000 966 700 000

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 46 834 307 46 051 244

Inköp 337 554 0

Försäljningar/utrangeringar -2 296 102 0

Omklassificeringar 1 448 693 783 063

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

46 324 452 46 834 307

Ingående avskrivningar -18 948 716 -16 395 770

Försäljningar/utrangeringar 93 681 0

Årets avskrivningar -2 387 351 -2 552 946

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-21 242 386 -18 948 716

Utgående redovisat värde 25 082 066 27 885 591

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 44 587 851 43 804 787

Inköp 337 554 0

Försäljningar/utrangeringar -2 296 102 0

Omklassificeringar 1 448 693 783 064

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 44 077 996 44 587 851

Ingående avskrivningar -18 258 975 -15 864 943

Försäljningar/utrangeringar 93 681 0

Årets avskrivningar -2 254 356 -2 394 032

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -20 419 650 -18 258 975

Utgående redovisat värde 23 658 346 26 328 876

Not 10 Byggnader och mark

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 1 258 249 099 1 240 498 064

Inköp 2 244 285 0

Försäljningar/utrangeringar -5 377 824 -548 881

Omklassificeringar/bidrag 96 225 307 18 299 916

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

1 351 340 867 1 258 249 099

Ingående avskrivningar -223 806 636 -196 982 793

Försäljningar/utrangeringar 1 761 695 79 052

Årets avskrivningar -28 945 137 -26 902 895

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -250 990 078 -223 806 636

Utgående redovisat värde 1 100 350 789 1 034 442 463

Bokfört värde byggnader 851 696 865 854 827 177

Bokfört värde markanläggningar 162 155 220 95 359 002

Bokfört värde mark 86 498 704 84 256 284

1 100 350 789 1 034 442 463

Skattemässigt värde 
 byggnader och mark

828 475 300 844 165 597

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 867 724 489 857 516 213

Inköp 2 244 285 0

Försäljningar/utrangeringar -5 175 436 0

Omklassificeringar/bidrag 91 684 257 10 208 276

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 956 477 595 867 724 489

Ingående avskrivningar -160 456 410 -138 818 762

Försäljningar/utrangeringar 1 723 241 0

Årets avskrivningar -23 483 332 -21 637 648

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -182 216 501 -160 456 410

Utgående redovisat värde 774 261 094 707 268 079
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Not 13 Pågående nyanläggningar
Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 70 647 587 30 230 084

Inköp 61 661 703 63 985 232

Överfört till byggnader -96 225 307 -18 299 916

Överfört till inventarier -1 448 693 -783 064

Projekt som kostnadsförts -5 911 158 -4 484 749

28 724 132 70 647 587

Elbilsladdare 2 433 321 1 063 352

Energiprojekt Strandvägen 35 0 1 548 740

Exploatering Ankaret/Optimisten 0 1 815 745

Exploatering Minnessten 0 982 057

Exploatering Tumlaren 0 185 088

Familjecentral 24 368 4 988 056

Framtida skollokaler Bergagård 1 397 431 1 369 870

Framtida skollokaler Hedenskolan 0 1 369 870

Hedens nya förskola 1 534 970 0

Hässlavägens gruppbostad 1 169 713 909 812

Kommunhuset 387 144 370 029

Spindeln, bostäder 642 485 642 485

Stadsnät, Björkö 0 13 979 436

Stadsnät, Fotö 0 321 854

Stadsnät, Gemensamt 0 58 123

Stadsnät, Grötö 0 77 556

Stadsnät, Hyppeln 7 496 915 386 687

Stadsnät, Hälsö 8 109 283 683 560

Stadsnät, Hönö 1 0 302 862

Stadsnät, Hönö 2 0 902 733

Stadsnät, Kalvsund 0 211 460

Stadsnät, Källö-Knippla 6 801 21 101 461

Stadsnät, Rörö 0 11 745 071

Stadsnät, Öckerö 1 0 754 785

Stadsnät, Öckerö 2 0 328 440

Underhåll energi 1 506 156 872 686

Utbyggnad kommunhuset 623 824 623 824

Öckerö Centrum 2 001 624 1 920 097

Övriga 1 390 097 1 131 849

28 724 132 70 647 587

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Ingående anskaffningsvärde 69 394 757 27 144 029

Inköp 56 252 720 57 296 820

Överfört till byggnader -91 684 257 -10 208 276

Överfört till inventarier -1 448 693 -783 064

Projekt som kostnadsförts -5 375 961 -4 054 752

27 138 566 69 394 757

Not 14 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2019–12–31
Moderbolaget

2018–12–31

Namn Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal 
andelar

Öckerö Fastighets-
utveckling AB 100% 100% 2000 10 050 000 10 050 000
Öckerö Fastighets-
service AB 100% 100% 40 000 56 620 000 56 620 000

66 670 000 66 670 000

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Öckerö Fastighets-
utveckling AB

556871-8760 Öckerö 10 009 878 -218 607

Öckerö Fastighets-
service AB

556943-5018 Öckerö 56 613 751 8 155

Not 15 Långfristiga fordringar i koncernföretag

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Reversfordran Öckerö Bostads AB 223 200 000 213 030 000

Reversfordran Öckerö Fastighets- 
utveckling AB

20 000 000 23 000 000

243 200 000 236 030 000

Not 16 Aktier och andelar
Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Netwest Sweden AB, 559028–5655
Säte:  Vänersborg

142 360 142 360

142 360 142 360

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Netwest Sweden AB, 559028–5655
Säte:  Vänersborg 142 360 142 360

142 360 142 360

Not 17 Koncernmellanhavanden
Moderbolaget

2019–12–31
Moderbolaget

2018–12–31

Fordran Öckerö Fastighetsservice AB 70 767 80 000

Fordran Öckerö Bostads AB 1 999 450 14 169 700

Fordran Öckerö Fastighetsutveckling AB 307 207 0

Skuld Öckerö Fastighetsutveckling AB 0 -505 000

2 377 424 13 744 700

Not 18 Checkräkningskredit

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Beviljat belopp på checkräknings-
kredit uppgår till

20 000 000 20 000 000

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Beviljat belopp på checkräknings-
kredit uppgår till

20 000 000 20 000 000
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Not 19 Vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Moderbolaget  
2019–12–31

Balanserad vinst 85 984 687
Årets vinst 9 936 234

95 920 921
Disponeras så att
till aktieägarna utdelas 133 kr per aktie 5 020 085
i ny räkning överföres 90 900 836

Noter

Not 21 Övriga avsättningar
Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Övriga avsättningar 4 500 000 4 620 000

Avser reservation av kostnader för tvister

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Övriga avsättningar 4 500 000 4 620 000

Avser reservation av kostnader för tvister

Not 22 Skulder till kreditinstitut

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Förfaller inom 1 år 298 750 000 489 500 000
Förfaller inom 1 till 5 år 649 550 000 461 800 000
Förfaller efter 5 år 0 0

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Förfaller inom 1 år 298 750 000 489 500 000
Förfaller inom 1 till 5 år 649 550 000 461 800 000
Förfaller efter 5 år 0 0

Not 23 Räntederivat
Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Antal derivat 12 10
Nominellt värde 765 000 000 565 000 000
Över–/undervärde (+/–) -37 036 515 -52 346 550

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Antal derivat 12 10
Nominellt värde 765 000 000 565 000 000
Över–/undervärde (+/–) -37 036 515 -52 346 550

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Förutbetalda hyresintäkter 2 943 498 3 236 526

Upplupna semesterlöner 1 490 650 1 423 589

Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt 768 121 753 387

Upplupna räntekostnader 4 166 965 7 141 495

Förutbetalda anslutningsavgifter 1 186 379 920 557

Övriga upplupna kostnader 2 227 738 1 784 880

12 783 351 15 260 434

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Förutbetalda hyresintäkter 537 450 2 092 789

Upplupna semesterlöner 1 490 650 1 423 589

Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt 768 121 753 387

Upplupna räntekostnader 4 166 965 7 141 495

Förutbetalda anslutningsavgifter 1 186 379 920 557

Övriga upplupna kostnader 1 859 487 1 417 903

10 009 052 13 749 720

Not 26 Eventualförpliktelser

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Not 27 Väsentliga händelser efter balansdagen

Koncernen  

Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms 
kunna materiellt påverka bokslutet.

Moderbolaget

Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms 
kunna materiellt påverka bokslutet

Not 24 Förutbetalda intäkter

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller inom 1 år

1 186 379 920 557

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller inom 1 till 5 år

4 745 516 3 682 228

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller efter 5 år

26 528 516 20 583 643

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller inom 1 år

1 186 379 920 557

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller inom 1 till 5 år

4 745 516 3 682 228

Periodiserade anslutningsavgifter,  
förfaller efter 5 år

26 528 516 20 583 643

Not  20 Uppskjuten skatteskuld

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Uppskjuten skattefordran hänförlig 
till underskott

-12 976 564 -11 579 848

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till 
temporära skillnader

23 022 414 19 661 190

10 045 850 8 081 342

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Uppskjuten skattefordran hänförlig 
till underskott

-11 360 263 -9 871 659

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till 
temporära skillnader

17 205 771 14 386 292

5 845 508 4 514 633
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Noter  

Annika Westh, ordförande 

Tommy Wallhult

Jan-Åke Simonsson 

Fredrik Gustavsson 

Lennart Samuelsson 

Robertho Settergren 

Anna Skrapste  

Hans Andreasson, VD  

Öckerö den 16 mars 2020

Vår revisionsberättelse har lämnats 7/4-2020
KPMG
Johan Rasmusson, auktoriserad revisor

Koncernen 
2019–12–31

Koncernen 
2018–12–31

Av- och nedskrivningar 32 669 619 29 925 670

Realisationsresultat avyttring av materiella 
anläggningstillgångar

-100 384 378 470

Realisationsresultat avyttring av finansiella 
anläggningstillgångar

-9 032 136 0

Ej kassaflödespåverkande avsättningar 2 000 000 1 500 000

Tidigare balanserade utgifter som kostnads-
förts

776 422 89 800

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 40 453 0

26 353 974 31 893 940

Moderbolaget
2019–12–31

Moderbolaget
2018–12–31

Av- och nedskrivningar 26 910 886 24 031 679

Realisationsresultat avyttring av materiella 
anläggningstillgångar

-100 384 378 470

Realisationsresultat avyttring av finansiella 
anläggningstillgångar

-9 032 136 0

Ej kassaflödespåverkande avsättningar 2 000 000 1 500 000

Tidigare balanserade utgifter som kostnads-
förts

765 722 0

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -29 622 0

20 514 466 25 910 149

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Underskrifter  

I årsredovisningen för 2018 redovisades inköp för investeringar som kostnadsförts under Investeringsverksamheten och i raderna  
Resultat efter finansiella poster och sedan återförda under rubriken Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. I årets årsredovisning 
ingår de endast under rubriken Resultat efter finansiella poster.
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Till bolagsstämman i Öckerö Fastighets AB, org. nr 556495-9665 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Öckerö Fastighets AB för år 2019.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

¾ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

¾ skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

¾ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

¾ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

¾ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

¾ inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Öckerö Fastighets AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

¾ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

¾ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Öckerö den   7/4  2020

KPMG AB 

Johan Rasmusson 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport

Till kommunfullmäktige i: 
Öckerö kommun 

Till årsstämman i Öckerö Fastighets AB 
org. nr. 556495-9695 

Granskningsrapport för 2019 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Öckerö Fastighets AB:s 
verksamhet.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för 
att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt 
kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vår granskning har utförts enligt aktiebolagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av 
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning.  

Vi har även genomfört en fördjupad lekmannarevisionsgranskning som avsett granskning av ledning 
och styrning av affärsområdet Öckerö Nät. KPMG har genomfört uppdraget. Den sammanfattande 
slutsatsen är att styrelsen inte tillräckligt tillfredsställande har lett, styrt och följt upp affärsområdet 
Öckerö Nät under 2019. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Öckerö 2020-04-06

Paul Magnusson  Anne-Lie Sundling 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor 

Bilaga: 
KPMG Rapport Granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av Öckerö Nät. 
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Våra fastigheter
Bostäder

Benämning Adress Antal lgh År Yta

Almelunden bostäder Almelunden 18 2 1957 122

Höge Köl Bergmansväg 14-16 12 2004 800

Bergmans väg Bergmansväg 17-57 21 1990 1 659

Breviksängar Breviksängar 1 -50 20 2010 1 428

Byns väg 12, fd lärarbostad Byns väg 12 A-C 3 1946 167

Byns väg 14, fd skola Byns väg 14 4 1930 297

Bäckevägen Bäckevägen 45 9 1999 630

Hedens by bostäder Hedens by 1-53 48 1990 2 865

Heinövallen Heinövallen 3-7 60 2017 3 771

Heinövägen 39 A-B Heinövägen 39 A-B 2 1998 103

Hönö vårdcentral Minkebergsvägen 3 A-F 6 2014 503

Intagsvägen Intagsvägen 13-17 8 1989 515

Koster och Korvettvägen Kosterv. 1-37, Korvettv. 2-12 29 1982 2 264

Lindeviks- och Ytterskärsv. Lindeviksv. 5, Ytterskärsv. 8 6 1989 374

Minkeberg Minkeberg 11-56 46 1989 3 515

Måbärsvägen Måbärsvägen 7-23 9 1982 788

Norgårdsvägen 4 Norgårdsvägen 4 1 1961 98

Rödvägen 21 Rödvägen 21 A-D 4 1948 200

Smörblomsvägen bostäder Smörblomsvägen 4-46 22 1991 1 292

Solhöjden lägenheter Solhöjden 2-37 65 1974 / 2008 3 946

Svanvägen Svanvägen 1-12 12 1989 764

Sörängsvägen Sörängsvägen 1 A-E 5 1983 245

Tallvägen Tallvägen 2-58 29 1984 2 057

Trålvägen Trålvägen 2-12 6 1990 382

Valenvägen 1 Valenvägen 1 A-F 6 1925 549

Valenvägen 5 Valenvägen 5 A-B 2 1940 197

Västergårdsvägen 17 Västergårdsvägen 17 1 1957 69

Summa 438 29 600

Kommersiella lokaler

Benämning Adress År Yta

Almelunden Sjöstjärnan Almelunden 16 1946 165

Björkdungen Kyrkvägen 8 1920 188

Börshuset Norgårdsvägen 6 1989 889

Börsvikshuset Norgårdsvägen 10 A-C 1984 1 162

Ekelunden Kontorshotell Ekelundsvägen 20 1995 680

Hönö vårdcentral Minkebergsvägen 3 A-F 2014 680

Närhälsan Öckerö Sockenvägen 2 2017 1 364

Västergårdsvägen 17 Västergårdsvägen 17 1957 93

Öckerö Hamnplan

Öckerövägen 94 Öckerövägen 94 1950 201

Summa 5 422

Fastighetsförteckning



33

Fastighetsförteckning

Kommunala lokaler

Benämning Adress År Yta

Allhuset Kaplanvägen 1, Bankevägen 2010 580

Bergagårdsskolan Kvarnbergsvägen 2-4 1982 4 857

Bergmans grupphem Bergmansväg 10-14 1989 2 230

Biblioteket och hörsalen Sockenvägen 4 1990 1 689

Björnhuvudsvägen 33 Björnhuvudsv 33 1910 90

Brattebergsskolan                              Brattevägen 34 1965 6 422

Centralförrådet Lammholmsvägen 6 1988 1 467

Fotö skola Egnahemsvägen 21 1953 1 177

Hedens by specialboende Hedens by 13-17 1990 374

Hedens by 54 grupphem Hedens by 54 1990 421

Hedens by servicecentral Strandvägen 35 1991 / 2002 1 771

Hedens kultur och idrottshall Heinövägen 79 2008 1 550

Hedens skola Heinövägen 89 2000 4 822

Heinövägens grupphem Heinövägen 39 C-H 1998 427

Hälsö förskola Stuvövägen 12 1989 192

Hälsö skola Brantbacken 7 1960 456

Högåsen Kaplanv 1, Bankev 1977 752

Ishallen Prästängen 1-2 1973 4 328

Kaprifolen Munkevägen 8 1980 488

Knippla föreningsgård Lökekullsvägen 12 1945 136

Kommunhuset Sockenvägen 13 2007 2 280

Kompassen Kaplanvägen 7 1991 652

Kontor Lammholmen Lammholmsvägen 8 A 2007 324

Läkarvillan fritidsgård och kontor Björnhuvudsv 54 1980 1 165

Norgårdsvägen 12 Norgårdsvägen 12 1940 100

Nästet Minkebergsvägen 7 2008 200

Prästängens idrottsplats Prästängen 2012

Räddningsstation Stranden 12 1978 1 346

Smörblomsvägen Smörblomsvägen 2 1991 299

Solhagen Västergårdsv 19 1984 487

Solhöjdens servicehus Sörgårdsvägen 63 1973 7 066

Valenvägen 9 Valenvägen 9 1959 112

Vipekärr Heinövägen 10 1975 964

Västergårdsskolans gymnastikhall Västergårdsvägen 25 1975 785

Västergårdsskolans moduler Västergårdsvägen 25 2013 233

Öckerö korttidsboende Brattevägen 34 2012 320

Summa 50 562

Exploateringsfastigheter

Benämning Adress

Ankaret Skolvägen 3

Minnessten Skärhamnsås 1

Optimisten Byalagsvägen 8

Spindeln Strandvägen 18

Tumlaren Tumlarestigen 9
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Om Ockerö Fastighets AB

Öckerö Fastigheter är Öckerö kommuns bostadsbolag.

Som helägt kommunalt bostadsbolag, är vårt uppdrag att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av
boendemiljön på Öckeröarna, med en ökning av ett hundratal nya invånare varje år. Vi äger och förvaltar idag
400 lägenheter, samt kommunala fastigheter, affärs- och industrifastigheter. Våra skolor, industribyggnader,
affärshus, och inte minst vår nya idrottshall, är alla byggda och planerade för dagens och framtidens behov.

Öckerö Bostadsstiftelse bildades 1962 men verksamheten påbörjades framför allt under slutet av 1970-talet.
1982 färdigställs de första bostäderna och under 80-talet byggs flera bostadsområden ut. 1993 övertas
aktierna och fastigheterna i dåvarande FÖRAB-bolagen Hedens by och Bohus-Björkö. 1995 skapas Öckerö
Bostads AB och 1997 överflyttas stiftelsens och kommunens bostäder in i det nya aktiebolaget.

Är 2004 sålde Öckerö kommun flertalet av sina fastigheter till Öckerö Bostads AB. 2013 togs beslut att dela

upp bolaget i en koncern med separerade bolag för lokaler och bostäder. Lokalbolaget, som är moderbolag,
heter från 2014 Öckerö Fastighets AB och bostadsbolaget Öckerö Bostads AB. Från 2017 bedrivs

verksamheten under det gemensamma namnet Öckerö Fastigheter.

Verksamhet, ändamål och inriktning anges i ägardirektiv antagna av Öckerö kommuns fullmäktige och av

bolagsstämma.

Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte
täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. Bolaget ska skapa möjligheter för kommunens
kärnverksamheter att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, förhyra, förädla, avyttra och
optimera lämpliga fastigheter.

l sin verksamhet ska bolaget särskilt ansvara för att:

a. aktivt söka samordningsfördelar med övrig kommunal verksamhet. Verksamheten ska präglas av en
helhetssyn för kommunkoncernen,

b. skapa en effektiv och väl awägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt,
energisnålt och miljömässigt,

c. tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov, utöver

normal planenlig avskrivning, inte uppkommer. För detta ska bolaget årligen internvärdera beståndet samt vart
tredje år genomföra en desktop värdering via extern part,

d. sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på
grund av lokalens utformning,

e. utveckla fastighetsinnehavet så att det stämmer överens med, den från kommunen kommunicerade,
nuvarande och framtida efterfrågan,

f. medverka till att samutnyttjande kan ske av bolagets fastigheter i syfte att använda kommunens resurser
.effektivt och att öka integration mellan olika verksamheter.rp

^
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Ordförande har ordet

Vår vackra kommun i den yttre skärgården har under
året berikats med flera nya fastigheter. Framförallt har

vi kunnat se nya Solhöjden växa fram. Vi har även varit
med och överlämnat inför ny skola på Björkö.

l övrigt har underhållsarbetet fortsatt parallellt med
andra projekt. Något som varit i fokus i den folkliga
debatten har varit Öckerö nya centrum. Ännu är inget
slutligen bestämt kring det. Framförallt är inte Ockerö

Fastigheter drivande i den frågan, även om vi är en av
markägarna.

Styrelsen har till stora delar varit ny sedan förra året. Det tar ett tag för nya att komma in i ett styrelsearbete
och lära sig om verksamheten. Därför uppmuntrar jag alltid till att göra besök i verksamheten.

En god princip vid tillsättningar av styrelser är kontinuitet och förnyelse i lagom takt. Nu är även Miljöpartiet

representerat. Det är partierna som utser vem de vill ska representera dem i styrelsen. Men för ett kommunalt
bolag gäller inte samma uppdrag som i nämndernas arbete. Som styrelseledamot i ett kommunalt bolag ska
du inte bedriva ditt partis agenda, utan ha fokus på bolagets bästa. På Öckerö har vi även valt att adjungera
både kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd till mötena. Detta för att underlätta informationen om

bolaget till kommunstyrelsen, som representerar ägaren.

Under året har några förändringar i styrelsens arbetssätt införts. Löpande information biläggs skriftligen inför
mötena, så att vi istället kan ägna oss åt strategiskt viktiga diskussioner. Huvudarbetet hittills har då legat på
att göra en strategisk fastighetsöversyn. Alltså fundera över vad som är Öckerö Fastigheters huvuduppgift och
hur arbetet med befintliga fastigheter ska se ut i framtiden. Eftersom vi är en liten kommun har vi bara ett

fastighetsbolag, som hyser såväl hyreslägenheter som kommersiella fastigheter och kommunala
servicelokaler. Det kräver i sin tur ett mycket brett kunnande hos personalen. Förglöm inte heller att Öckerö
Fastigheter även ansvarar för Ockerö Nät. Det är många projekt att hålla igång.

Allt gott,

Annika Westh

Styrelseordförande

t/
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Vision, affärsidé och värdegrunder

Bolagets vision

"Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna

genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur"

Affärsidéer

Inom affärsområdet bostäder ska koncernen:

• främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda
bostäder

• verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt
avfallshantering
• på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som
behöver speciellt stöd för sitt boende

Inom affärsområdet lokaler ska koncernen:

• bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommersiella lokaler i Ockerö kommun
• skapa en effektiv och väl awägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt,

energisnålt och miljömässigt hållbart
• sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på

grund av lokalens utformning

Inom affärsområdet Öckerö nät ska koncernen:

• bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Ockerö kommun
• erbjuda framtidsäkra fiberanslutningartill privata villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer
• ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud

^,
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Koncernorganisation
Ockerö kommun

Öckerö Fastighets AB
(Moderbolag/lokaler)

tidigare Öckerö Bostads AB

-c

Pckerö Fastighetsservicej
AB

(Holdingbolag)

i
Öckerö

Fastighetsutveckling AB
(Exploateringsbolag)

Ockerö Bostads AB

(Bostäder)

^
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Koncernens fastigheter
Bostäder

Benämning Adress Antal Igh Ar Yta
Almelunden bostäder

Höge Köl

Bergmans väg

Breviksängar

Byns väg 12, fd lärarbostad

Byns väg 14, fd skola

Bäckevägen

Hedens by bostäder

Heinövallen

Heinövägen 39 A-B

Hönö vårdcentral

Intagsvägen

Koster och Korvettvägen

Lindeviks- och Ytterskärsv.

Minkeberg

Måbärsvägen

Norgérdsvägen 4

Rödvägen 21

Smörblomsvägen bostäder

Solhöjden lägenheter

Svanvagen

Sörängsvagen

Tallvägen

Trålvägen

Valenvägen 1

Valenvägen 5

Västergårdsvägen 17

Almetunden 18

Bergmansväg 14-16

Bergmansvag 17-57

Breviksängar 1 -50

Byns väg 12A-C

Byns väg 14

Bäckevägen 45

Hedens by 1-53

Heinövallen 3-7

Heinövägen 39 A-B

Minkebergsvägen 3 A-F

Intagsvägen 13-17

Kosterv. 1-37, Korvettv. 2-12

Lindeviksv. 5, Ytterskärsv. 8

Minkeberg 11-56

Mébärsvägen 7-23

Norgérdsvägen 4

Rödvägen 21 A-D

Smörblomsvägen 4-46

Solhöjden 2-37

Svanvägen 1-12

Sörängsvägen 1 A-E

Tallvägen 2-58

Trélvägen2-12

Valenvägen 1 A-F

Valenvägen 5 A-B

Västergérdsvägen 17

2

12

21

20

3

4

9

48

60

2

6

8

29

6

46

9

1

4

22

65

12

5

29

6

6

2

1

1957

2004

1990

2010

1946

1930

1999

1990

2017

1998

2014

1989

1982

1989

1989

1982

1961

1948

1991

1974/2008

1989

1983

1984

1990

1925

1940

1957

122

800

1 659

1 428

167

297

630

2865

3771

103

503

515

2264

374

3515

788

98

200

1 292

3946

764

245

2057

382

549

197

69

438 29600

Kommersiella lokaler

Benämning Adress Ar Yta

Almelunden Sjöstjärnan

Björkdungen

Börshuset

Börsvikshuset

Ekelunden Kontorshotell

Hönö vårdcentral

Närhälsan Öckerö

Västergårdsvagen 17

Ockerö Hamnplan

Ockerövägen 94

Almelunden 16

Kyrkvägen 8

Norgårdsvagen 6

Norgérdsvägen 10A-C

Ekelundsvägen 20

Minkebergsvägen 3 A-F

Sockenvägen 2

Västergårdsvagen 17

Ockerövägen 94

1946

1920

1989

1984

1995

2014

2017

1957

165

188

889

1 162

680

680

1 364

93

1950 201

5422

^
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Yta

Allhuset

Bergagårdsskolan

Bergmans grupphem

Biblioteket och hörsalen

Björnhuvudsvägen 33

Brattebergsskolan

Centralförrådet

Foto skola

Hedens by specialboende

Hedens by 54 grupphem

Hedens by servicecentral

Hedens kultur och idrottshall

Hedens skola

Heinövägens grupphem

Hälsö förskola

Hälsö skola

Högåsen

Ishallen

Kaprifolen

Knippla föreningsgérd

Kommunhuset

Kompassen

Kontor Lammholmen

LakarvHlan fritidsgård och kontor

Norgårdsvägen 12

Nästet

Prästängens idrottsplats

Räddningsstation

Smörblomsvägen

Sothagen

Solhöjdens servicehus

Valenvägen 9

Vipekärr

Västergårdsskolans gymnastikhall

Västergérdsskolans moduler

Ockero korttidsboende

Kaplanvägen 1, Bankevägen

Kvarnbergsvagen 2-4

Bergmansväg 10-14

Sockenvägen 4

Björnhuvudsv 33

Brattevägen 34

Lammholmsvägen 6

Egnahemsvägen 21

Hedens by 13-17

Hedens by 54

Strandvägen 35

Heinövägen 79

Heinövägen 89

Heinövägen 39 C-H

Stuvövägen 12

Brantbacken 7

Kaplanv 1, Bankev

Prästängen 1-2

Munkevägen 8

Lökekullsvagen 12

Sockenvägen 13

Kaplanvägen 7

Lammholmsvägen 8 A

Björnhuvudsv 54

Norgårdsvägen 12

Minkebergsvägen 7

Prästängen

Stranden 12

Smörblomsvägen 2

Västergérdsv 19

Sörgérdsvägen 63

Valenvägen 9

Heinövägen 10

Västergårdsvägen 25

Västergérdsvägen 25

Brattevägen 34

2010

1982

1989

1990

1910

1965

1988

1953

1990

1990

1991 ,2002

2008

2000

1998

1989

1960

1977

1973

1980

1945

2007

1991

2007

1980

1940

2008

2012

1978

1991

1984

1973

1959

1975

1975

2013

2012

580

4857

2230

1 689

90

6422

1 467

1 177

374

421

1 771

1 550

4822

427

192

456

752

4328

488

136

2280

652

324

1 165

100

200

1 346

299

487

7066

112

964

785

233

320

Exploateringsfastigheter

Benämning Adress

50562

Ankaret

Minnessten

Optimisten

Spindeln

Tumlaren

Skolvägen 3

Skärhamnsäs 1

Byalagsvägen 8

Strandvägen 18

Tumlarestigen 9

g^
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Nyckeltal koncernen
2019 2018 2017 2016 2015 2014

Självfinansieringsgrad av investeringar

Yta förvaltade bostäder
Yta förvaltade lokaler

Antal förvaltade lägenheter

Vakansgrad bostäder
Vakansgrad lokaler
Omflyttningsgrad bostäder

Antal personer i bostadskön

Underhåll per kvm bostäder
Underhåll per kvm kommunala lokaler
Underhåll per kvm kommersiella lokaler

Genomsnittligt anställda
Antal anställda personer per siste dec.

Antal anställda kvinnor per siste dec.

Antal mottagna felanmälningar

Total konsumerad elenergi
Total producerad elenergi
Andel av elenergi som är egenproducerad

Antal anslutna kunder till Ockerö nät

st

st

57,89 63,09 48,40 35,56 20,63 58,63

438

2111

st 2974

438 438 386 386

1 637

2397 2025 1 690 1 505

386

1 364

2013
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Bokfört värde byggnader och mark
Marknadsvärde byggnader och mark
Eget kapital

Driftnetto
Direktavkastning på marknadsvärde
Direktavkastning pé bokfört värde
Avkastning på eget kapital
Avkastning på totalt kapital (exkl. vardeför)

Extern upplåning
Beléningsgrad
Genomsnittlig ränta
Borgensavgift
Len säkrade med räntederivat
Över-/undervärde (+/-)

Synlig soliditet inkl obeskattade reserver
Kassatikviditet

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

%
%
%
%

mnkr

%
%
%
tkr
tkr

%
%

133,0
10,9

9,1

1 179,9

1 100,4
1 581,0

154,6

69,4

4,4

6,3

5,9

1,4

948,3
60,0

1,82

0,25

765,0
-37,0

13,10
7,66

129,0
4,0

3,1

1 176,7

1 034,4
1 579,2

145,4

67,2

4,3

6,5

2,2

0,5

951,3
60,2

1,93

0,25

565,0
-52,3

12,36
8,13

122,3
14,1

11,0
1 220,8
1 043,5
1 571,6

148,9

62,6

4,0

6,0

7,4

1,6

1 002,6
63,8

1,98

0,25

605,0
-65,4

12,20
21,14

103,5

27,9

21,7
1 180,6

893,4
1 325,5

107,8

50,7

3,8

5,7

20,2

4,0

1 004,8
75,8

1,98

0,25

605,0
-81,7

9,13

26,31

98,0

-11,1

-8,7

1 001,9
741,4
943,8

75,6

50,7

5,4

6,8

-11,5

-3,1

866,3
91,8
2,49

0,25

605,0
-70,4

7,54

12,35

94,1

-36,3

-28,3

884,4
740,2
930,8
73,9

45,2

4,9

6,1

-38,3

-10,7

766,3
82,3

2,80

0,25

605,0
-84,1

8,35

17,59

83,2

-15,6

-11,1

880,4
707,1

78,7

-14,1

766,3

2,59

0,25

355,0
-26,9

8,94

10,84

29,50

kvm
kvm

29600
55984

29600
57472

29600
58877

26
58

153
784

26
57

153
982

26153
58567

25
51

701
900

381

%
%
%

1,3

0,4

9,1

1,3

0,7

7,3

0,1

3,5

8,9

0,2

3,9

10,1

0,0

2,4

8,5

0,0

0,8

8,1

0,0

1,2

6,0

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

st
st
st
st

MWh
MWh
%

432
382

95

20,1

21
3

2564

6327
4307

68,1

611
196
187

19,2

17
2

3385

6653
3888

58,4

294
268
225

20,3

19
3

2374

6460
4027

62,3

309
120
69

19,9

19
3

2681

6680
4377

65,5

272
133
277

22,4

18
2

2624

6496
5423
83,5

312
114
557

22,3

20
4

2747

6043
3580

59,2

246
96

111

20,0

20
4

2554

6538
4389

67,1

624

,J
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Styrelsen och verkställande direktören för Ockerö Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för

räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning inom Öckerö kommun. Öckerö kommun innehar 37 745 aktier (100 %) i
Öckerö Fastighets AB. Detta är bolagets tjugofemte förvaltningsår.

Öckerö Fastighets AB äger Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetssen/ice AB.

Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt koncernen (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Nettomarginal (%)

Balansomslutning

Soliditet (%)

2019 2018 2017 2016 2015

132
10

1 179

955
938

8
874

13

128
4

1 176

952
037

3
734

12

122
14

1 220

271
080

12
834

12

106
27

1 180

510
870

26
596

9

98
-11

1 001

031
094
-11

925
8

2019Flerårsöversikt moderbolaget (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Nettomarginal (%)

Balansomslutning

Soliditet (%)

Styrelse och revisorer

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, 1 :e vice ordförande

Jan-Äke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson

Lennart Samuelsson

Robertho Settergren

Anna Skrapste

HansAndreasson, VD

Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:

Johan Rasmusson, auktoriserad revisor (KPMG)

Paul Magnusson, lekmannarevisor

inelieSundling, lekmannarevisor

2018 2017 2016 2015

100
10

1 158

955
955

11
592

12

98
4

1 156

156
835

5
434

11

95
11

1 190

568
061

12
663

11

82
1

1 149

619
536

2
866

8

74
-12

980

590
792
-17

657
7

J
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Bolagsinformation

Namn Öckerö Fastighets AB

Organisationsnummer 556495-9665

Säte Öckerö kommun

Information om verksamheten

Bolagets vision

"Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom
att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur"

Affärsplan
Koncernledningen har i affärsplanen formulerat en affärsidé för var och ett av de tre affärsområdena bostäder,
lokaler och Öckerö nät.

Resultat och finansiell ställning

För 2019 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett överskott om 10,9 mnkr. Av dessa utgör 5,6 mnkr
redovisat realisationsresultat vid avyttringen av aktierna i Björkö Skola AB som ägde den avstyckade delen av
Västergårdsskolan. Driftnettot har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år samtidigt som av- och

nedskrivningar ökat med 2,7 mnkr.

De nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar påverkar årets skattekostnad negativt vilket också medför att
bostadsbolaget redovisar ett underskott. Central administration minskar även i år framför allt beroende på
lägre kostnader för konsulter.

Under våren 2019 genomfördes en översyn av bolagets derivat med dels omstrukturering av befintliga derivat
samt införskaffande av totalt 200 mnkr nya. Detta, tillsammans med fortsatt låga räntor och pressade
marginaler, gör att de finansiella kostnaderna är 0,8 mnkr lägre än 2018. Under året har lån amorterats med
totalt 3 mnkr.

Fastighetsförvaltning

Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 56 000 kvm
lokalyta och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan
angivet belopp. Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäkrade till betryggande belopp.

Underhållsprojekt och investeringar

Under året har flera större underhålls- och renoveringsprojekt genomförts. Träskolan på Bergagårdsskolan
återställdes och den nyrenoverade skolan togs i bruk under sommaren. Familjecentralen i biblioteket på
Ockerö färdigställdes och en större satsning på elbilsladdare slutfördes under året. Dessutom installerades en
solcellsanläggning på ishallen på Öckerö.

Under året vann bolaget en hyresupphandling av nytt gruppboende på Hässlavägen Hönö vars byggnation
kommer påbörjas under 2020. Under 2020 påbörjas också byggnation av ny förskola på Hedenområdet.
Byggnationen av fiber har fortsatt och under 2019 genomfördes bland annat större delen av Hälsa. Projekten
på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördyrats jämfört med budget. Projekten har särskilt
Lutretts av VD samt av biträden till de förtroendevalda revisorerna.

^̂
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Uppfyllelse av ägardirektiv

Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av fullmäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är
inte specificerade i siffror utan ska jämföras med andra likvärdiga bolag. Då avkastningskrav på
fastighetsmarknaden normalt avser totalavkastning där värdeutveckling ingår i resultatet är jämförelser svåra
att göra.

Direktavkastningen totalt har ökat under 2019 och uppgår till 4,4 % på bedömt marknadsvärde. Då ungefär 75
% av fastighetsbeståndet består av lokaler och en absolut övervägande andel av dessa är kommunala lokaler
kan man anse att direktavkastningen borde vara något högre än i många andra allmännyttiga fastighetsbolag.
Vi kan dock konstatera att direktavkastningen ökat under ett flertal år.

Bolaget dedikerar i sin underhållsplan medel för att genomföra energiåtgärder för att minska bolagets
klimatpåverkan i enlighet med ägardirektivet. Bolagets bedömning är därför att man levt upp till de mål som

stipuleras i respektive ägardirektiv.

Marknad - uthyrningsläget

Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen låga. Vakanser består av enskilda kontor i
kontorshotell och vakanser i samband med renovering av lägenheter vid omflyttningar. Under året kan vi dock
konstatera att lägenheter på framförallt Rörö och Heinövallen varit svårare än vanligt att hyra ut. Detta har
inneburit vissa tomhyror under året.

Hyresjusteringar

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för
bostadshyresgäster för 2019 höjs med 1,75 % i snitt gällande från 1 januari. För de med kallhyra blev
hyresökningen 1,5 % och för de med varmhyra 1 ,9 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt
respektive avtal. Hyresavtal för lokaler indexregleras vanligen med KPI för oktober som bas vilken ökade med
2,3 % jämfört med föregående år.

l Hyresgästföreningens undersökning ökar bolaget mest av alla bolag i området från en poäng på 52 år 2016
till 62 år 2019. Bolaget hamnar därmed på plats 10 av 16 allmännyttiga bolag kring Göteborg.

Personal

Företaget hade vid årets utgång 19 tillsvidareanställda varav 3 kvinnor och 16 män. Av de tillsvidareanställda
är 11 tjänstemän och 8 kollektivanställda. Genomsnittligt antal anställda under året var med säsongsanställda
20,1 st att jämföra med 19,2 st 2018. Sjukfrånvaron var under året 2 % vilket var något lägre än 2018.

Under året arbetades en värdegrund fram bland personalen vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden
sammanfattas i ledorden Trygghet och service.

Finansiering

Bolagets övergripande målsättning med företagets finansiella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil
kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. Räntebindning och kapitalbindning har frikopplats
från varandra för de enskilda lånen. Detta ger möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningen och

f^bättre möta förändringarna på räntemarknaden.

(•^w
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För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande
skillnader i kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindningstider har dock föranlett bolaget att teckna
korta kreditavtal. Med rådande osäkerhet på räntemarknaden behöver räntebindningstiden förlängas vilket
uppnåtts via köp av ränteswappar. En väl awägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen
uppnås genom användandet av ränteswappar.

Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 765 mnkr (565 mnkr). Genomsnittlig räntebindningstid
uppgick då till 4,07 år och genomsnittsränta inklusive effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift
uppgick då till 1,65 %. Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid bokslutet till 37,0 mnkr (52,3 mkr).
Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle
motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om långa räntebindningstider valts istället.
Undervärdet elimineras löpande om respektive ränteswapavtal kvarstår till respektive slutförfallodatum.

Värdering av fastighetsbeståndet

Under 2018 värderades delar av fastighetsbestånde av extern värderingsman vilken är av ASPECT

auktoriserad fastighetsvärderare. Ungefär 75 % av bostädernas och ungefär 90 % lokalernas värden
värderades av den externa värderare. Under 2019 har samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett intern
marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern
värderar, och dels används den för att stämma av eventuella förändringar avseende de externt värderade

fastigheterna.

Direktavkastningskrav som använts av extern värderare har använts för likvärdiga fastigheter för de internt
värderade objekten. Marknadsläget är fortsatt gott och betydande övervärde redovisas även i årets bokslut.

Vindkraftverket i Fåleberg

Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads kommun. Bolagets styrelse gör bedömningen att
baserat på den strategi som fanns då verket köptes och som fortsatt gäller, att verket i första ska säkra
bolagets energikonsumtion och generera miljövänlig el snarare än en ambition att maximera avkastningen, så
kan värdet på vindkraftverket försvaras.

Förvaltning och service sker genom avtal med extern part liksom löpande övervakning. Vindkraftverket är
försäkrad via separat försäkring.

Stadsnät

Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som
beslutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta
bredband om minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s
senast 2020.

Målsättningen om minst 50 % år 2015 bedöms ha uppfyllts och om Grötö byggs ut under 2020 kommer även

detta mål vara uppfyllt.

Då den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde stadsnät i kommunens fastighetsbolag varit att säkra
utbyggnaden av samhällsviktig infrastruktur bedömer bolaget att en ren marknadsvärdering inte är applicerbar
inom detta affärsområde då en faktisk marknad därmed inte finns. Bolaget har bruksvärderat stadsnätet och

ma indikerar att det bokförda nettovärdet (investeringar - anslutningsavgifter) kan försvaras.r^
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Hållbarhetsupplysningar

Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under året genomfördes en miljörevision vilket
resulterade till fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en integrerad del av den ordinarie
verksamheten.

Under 2019 antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk policy med tio övergripande mål över perioden 2019-
2030. Bland annat har bolaget som mål att minska sin genomsnittliga energianvändning med 40 % till år 2030
jämfört med 2008. Bolaget skall också öka sin egenproduktion av förnybar energi. Under året installerades
solcellsanläggning på ishallen på Ockerö. Den miljöstrategiska policyn fungerar också som mål inom ramen
för Allmännyttans klimatinitiativ till vilket bolaget anslöt sig 2018. Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt

upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan
och aktivt erfarenhetsutbyte.

Vindkraftverket i Fåleberg, Mariestads kommun, producerade under 2019 ungefär 4 300 MWh el vilket
motsvarar drygt 68 % av koncernens elbehov.

Under året godkändes också bolaget av Kommuninvest för Grönt lån avseende projektet nya Bratteberg.
Totala gröna lån uppgick vid bokslutet till 92 mnkr.

l underhållsplanen öronmärks medel för upprustning av sämre och energislösande anläggningar. Under året
har värme- och ventilationsarbeten genomförts på bland annat Hälsö skola och flera byggnader inom Hedens

by.

Under 2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att installera ett femtiotal laddstationer för elfordon i

bolagets bestånd, l första steget installeras laddstationertill kommunens verksamheter men det finns också
publika laddstationer för allmänheten och på Heinövallen.

Utsikter inför framtiden

Bolaget budgeterar med resultat om 3,4 mnkr före skatt för koncernen för år 2020. En central del i utsikterna
för framtiden är hyresutvecklingen för såväl bostäder som lokaler. Riksbankens prognoser för korta räntor är
alltjämt låga vilket gynnar bolaget som är relativt högt belånat.

Under 2019 har styrelsen påbörjat en strategisk översyn av bolagets bestånd vilket kan komma att innebära
avyttringar av vissa fastigheter. Ett flertal positiva planbesked har erhållits vilka om de genomförs kan
innebära ett betydande tillskott av nya lägenheter. Efterfrågan är fortsatt mycket hög och bostadskön översteg
vid bokslutet 2 000 personer.

Finansieringen av framtida projekt liksom av större underhållsprojekt är dock centralt och måste ses som en
helhet tillsammans med ägaren Ockerö kommun.

Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en uppenbar risk att projektet inte blir
färdigställt 2020 och därmed uppnås inte fullmäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom
kommunen senast år 2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s.

^
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K3 och komponentredovisning

Från 2014 redovisar bolaget enligt bokföringsnämndens allmänna råd 2012:5, det så kallade KS-reglementet.
Då bolaget fortfarande är att anse som mindre enligt aktiebolagslagens definition kan bolaget välja att
redovisa antingen enligt K2, K3 eller K4. Bolaget har tagit beslutet att från 2014 redovisa enligt K3. Detta
innebär bland annat att samtliga fastigheter har delats upp i betydande komponenter och att varje komponent

skrivs av under respektive bedömd nyttjandeperiod.

Under sommaren och hösten 2013 inventerades därför samtliga fastigheter och betydande komponenter
identifierades. Bolaget har valt att dela upp fastigheterna i totalt 15 exklusive mark och markanläggningar.
Dessa skrivs av mellan 3 och 120 år baserat på en individuell bedömning.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 85 984 687

årets vinst 9 936 234

95 920 921

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 133 kr per aktie 5 020 085

i ny räkning överföres 90 900 836

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 12,3 procent till 11,9 %. Soliditeten är mot
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med viss lönsamhet tillräckligt betryggande. Likviditeten i
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar på befintliga tillgångar. Den föreslagna

3en kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 st (försiktighetsregeln).

-J.
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Resultaträkning koncernen

Nettoomsättning
Fastighetskostnader

Driftnetto

Av- och nedskrivningar

Bruttoresultat

Central administration
Försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

^Arets resultat

Not

1
2,3

4

3,5

6

7

9

2019-01-01
-2019-12-31

132955338
-63520915

69 434 423

-32669619

36 764 804

-11 753 202
o

5702 193
-42 421

30 671 374

6964
-19740303

10938035

10938035

-1 810251

9127784

2018-01-01
-2018-12-31

128951 859
-61 731 306

67 220 553

-29 925 670

37 294 883

-12112601
-378 470
-212259

o

24 591 553

6423
-20 561 250

4 036 726

4 036 726

-895 066

3 141 660
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Balansräkning koncernen Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

Summa anläggningstillgångar

10,11
12

13

16

1

1

1

100
25

28
154

154

350
082
298

724
455

142
142

597

789
066
606

132
593

360
360

953

1

1

1

034
27

70
133

133

442
885
298

647
274

142
142

416

463
591
605

587
246

360
360

606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundford ringar
Skatteford ringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

^SUMMA TILLGÅNGAR

18

2
4

20

25

1 179

703
476
630
704
514

761

276

874

038
856
196
503
593

909

502

455

1
3
1
6

36

43

1 176

452
100
033
976
562

754

317

734

606
192
579
267
644

771

415

021
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Balansräkning koncernen Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder Öckerö kommun
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

19

e'SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
21

22,23
24

22,23

24,25

37 745 000
8 785 320

108044801
154575121

10045850
4 500 000

14545850

649 550 000
31 274 032

680 824 032

9 422 271
6093919

298 750 000
2879911

12783351
329 929 452

1 179874455

37745
8963

98739
145 447

8081
4620

12701

461 800
24265

486 065

19595
6836

489 500
1 326

15260
532 519

1 176734

000
160

177
337

342
000
342

000
871
871

822
450
000
765
434
471

021
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Förändring av eget kapital koncernen

Belopp vid årets ingång

Upplösn. uppskrivningsfond

Arets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

37 745 000

37 745 000

Övrigt
tillskjutet Balanserade

kapital vinstmedel

8963160 98739177

-177840 177840

9127784
8785320 108044801

Summa

145447337

o
o

9127784
154575121

av uppskrivningsfonden avser avskrivning på uppskrivningar

J
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Kassaflödesanalys koncernen Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark
Investeringar i inventarier och verktyg
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter

Utdelning till ägaren
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
iLikvida medel vid årets slut

2019-01-01
-2019-12-31

10938035
26 353 974

623 336

37915345

-250 432
1 675 147

-10173551
-1 666 468

27 500 041

-56 667 475
-1 675612

100384
10741 639

-47 501 064

-3 000 000
7008161

o
4008161

-15992862

36 754 771
20 761 909

2018-01-01
-2018-12-31

4 036 726
31 893 940

-439 793

35 490 873

661112
-2 591 669

557 926
2 096 931

36215173

-59 590 282
o

-378 470

o
-59 968 752

-51 276 185
5 662 653

-6 628 022
-52 241 554

-75995133

112749904
36 754 771
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Resultaträkning moderbolaget

Nettoomsättning
Fastighetskostnader

Driftnetto

Av- och nedskrivningar

Bruttoresultat

Central administration
Försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

kÅrets resultat

Not

1
2,3

4

3,5

6

7

8

9

2019-01-01
-2019-12-31

100955394
-43 258 340

57 697 054

-26910886

30786168

-11 062103
-392 509

6 075 724
-42 421

25 364 859

5328214
-19738119

10954954

277 974

11 232928

-1 296 694

9 936 234

2018-01-01

-2018-12-31

98155884
-43 006 875

55 149 009

-24 031 680

31 117329

-11 364 974
-378 470
117961

o

19491 846

5 898 395
-20 555 730

4834511

-505 000

4329511

-933 373

3396138

J
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Balansräkning moderbolaget Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar i koncernföretag
Aktier och andelar

Summa anläggningstillgångar

10,11
12

13

14
15
16

774 261 094
23 658 346

298 606

27138566
825356612

66 670 000
243 200 000

142 360
310012360

1 135368972

707 268 079
26 328 876

298 606

69 394 757
803290318

66 670 000
236 030 000

142360
302 842 360

1 106132678

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

/pUMMA TILLGÅNGAR

17

18

582
1 171

517
2377
2499
7149

16073

23222

1 158591

151
817
850
424
766
008

913

921

893

1
2

14
1

20

29

50

1 156

395
201
892
249
838
577

723

301

434

557
576
740
700
396
969

748

717

395

,/
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Balansräkning moderbolaget Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder Öckerö kommun
Skulder koncernföretag
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

(^SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

20
21

22,23
24

17
22,23

24,25

37

8
46

85
9

95

142

5
4

10

649
31

680

7
5

298
2

10
324

1 158

745
249
536
530

984
936
920

451

845
500
345

550
274
824

700
631

750
879
009
971

591

000
000
320
320

687
234
921

241

508
000
508

000
032
032

818
331

o
000
911
052
112

893

37745
249

8714
46708

82410
3396

85806

132515

4514
4620
9134

461 800
24265

486 065

17714
6758

505
489 500

491
13749

528718

1 156434

000
000
160
160

709
138
847

007

633
000
633

000
871
871

040
437
000
000
687
720
884

395

^
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Förändring av eget kapital moderbolaget

Antal aktier: 37 745

Kvotvärde: 1 000

Reserv-

/uppskrivn- Balanserat

Aktiekapital ingsfond resultat Årets resultat Summa

Belopp vid årets ingång 37745000 8963160 82410709 3396138 132515007

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma: 3396138 -3396138 O

Upplösn. uppskrivningsfond -177840 177840 O

Årets resultat 9 936 234 9 936 234

Belopp vid årets utgång 37745000 8785320 85984687 9936234 142451241

av uppskrivningsfonden avser avskrivning på uppskrivningar

^
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Kassaflödesanalys moderbolaget Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark
Investeringar i inventarier och verktyg
Förändring andelar koncernföretag
Förändring utlåning koncernföretag inkl koncernbidrag
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter
Utdelning till ägaren
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2019-01-01

2019-12-31

10954954
20514466

29759

31499179

-186594

13585796
10013222
-2 984 550

31 900 609

51 782 990
-1 675612

-50 000
-6 892 026
1 759 887
9082136

49 558 605

-3 000 000
7008161

o
4008161

13649835

29 723 748
16073913

2018-01-01
-2018-12-31

4834511
25910149

-29 003

30715657

259512
-14463924

7 594 650
4 638 689

28 744 584

-53 242 067
o

-3 570 000
13065000

-378 470

o
-44125537

-51 276185
5 662 653

-6 628 022
-52 241 554

-67 622 507

97 346 255
29 723 748

^
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1,

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäkter och periodisering av anslutningsavgifter

Som intäkt redovisas en ökning av ekonomiska fördelar under räkenskapsåret till följd av inbetalningar eller en
ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. För
koncernens fastighetsförvaltning innebär detta att hyresintäkter redovisas i den period för vilken hyran avser.
Förutbetalda hyror redovisas därför som en skuld i balansräkningen.

Intäkter från anslutningsavgifter för koncernens fibernät periodseras över den period vilken tjänsten bedöms
levereras, l allmänhet är detta ofta samma period för den bedömda nyttjandeperioden för fibernätet och

därmed avskrivningstiden.

Från 2017 redovisas den el som produceras i det av moderbolaget ägda vindkraftverket som en intäkt istället

för som tidigare en reduktion av elkostnaderna.

Koncernredovisning

Öckerö Fastighets AB ägs till 100 % av Öckerö kommun. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget
Öckerö Fastighets AB och samtliga bolag i vilket moderbolaget har rätt att utforma de finansiella och operativa

strategierna, vilket i allmänhet följer av ett aktie- eller andelsinnehav om mer än hälften av röstetalet, l
moderbolagets fall innehas 100 % röstetal i samtliga direkta eller indirekta innehav.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1,

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncerninterna mellanhavanden har eliminerats och
koncernmässiga övervärden vid interna försäljningar av fastigheter skrivs av under samma individuellt
bedömda återstående nyttjandeperiod som i juridiska personen.

Anläggningstillgångar / komponentredovisning

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten,

komponentbyten och uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Med beaktande av det nya regelverket om ränteavdragsbegränsningar som gäller från 2019

thar ränta ej aktiverats från innevarande år.

^
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Samtliga fastigheter har inventerats under 2013 och anskaffningsvärde och restvärde fördelats på bedömt
värde av betydande komponenter. För varje fastigheter och komponent har en indiviuell bedömning gjorts av

återstående nyttjandeperiod. Avskrivningstider per respektive komponent varierar och tabell nedan visar
längsta avskrivningstider:

Fastigheter

Stomme

Yttertak

Fasad

Fönster

Inre ytskikt

Köksinredning och vitvaror

Våtutrymmen

Installationer, el

Installationer, rör

Installationer, ventilation

Installationer, hiss

Installationer, styr

Installationer, värme

Garage/car-ports etc

Hyresgästanpassningar

Vindkraftverk

Fundament och markanläggning

Konstruktion (tom, maskinrum etc)

Elektronik och styrsystem

Mekanisk drivlina (generator, växellåda mm)

Blad (vingar)

Marknadsvärdering av fastigheter

Under februari 2018 marknadsvärderas en större del av bolagens bostads- och lokalfastigheter av en extern
konsult vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Av bostädernas bokförda värde har ca 75 %
värderats av denne externe konsult. Bland lokalfastigheterna är ungefär 90 % värderad av samme externs
värderare.

Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en avkastningsmetod. Avkastnings-metoden
(som också kallas för nuvärdesmetoden), kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom
simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på
värderingsobjekten. För övriga fastigheter där värdering kan göras baserat på aktuella hyror kopplade till
aktuella direktavkastningskrav görs en årlig desktopvärdering enligt schablonvärdering från

värderingsprogram.

Övriga fastigheter har värderats av tjänstemän inom koncernen genom en ren avkastningsmetod alternativt
genom att värdera bedömt markvärde baserat på aktuella kända råmarkspriser inom kommunen.
Utgångspunkten har varit att värdera enskild registerfastighet men då flera olika verksamheter bedrivits på

samma registerfastighet har separata värderingar gjorts dä olika avkastningskrav finns inom olika

^erksamheter.

Min %

1,3%

2,5%

3,3%

3,3%

4,0%

6,7%

3,3%

2,5%

2,0%

2,0%

3,3%

3,3%

2,0%

2,0%

20,0%

ia mm)

Min år

80
40
30
30
25
15
30
40
50
50
30
30
50
50

5

Max %

0,8%

2,0%

2,0%

2,5%

3,3%

2,9%

3,3%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

10,0%

%
2,5%

3,3%

5,0%

6,7%

6.7%

Max är

120
50
50
40
30
35
30
50
50
50
50
40
50
50
10

År

40
30
20
15
15

^
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För varje enskilt värderingsobjekt har ett avkastningskrav satts baserat på de kunskaper som finns om
marknadens krav på avkastning för likvärda objekt. Avkastningskravet sätts på driftnettot vilket kallas
direktavkastningskrav. Till detta läggs bedömd nivå av inflation vilket ger bolagets så kallade yield.

Spann föryield inom respektive affärsområde presenteras nedan:

Bostäder

Lokaler

Vindkraftverk

Pågående arbeten

Min

3,25%

5,75%

15,00%

Max

5,50%

10,00%

Pågående arbete på egna fastigheter eller fastigheter som kommer att ägas och förvaltas av koncernens
bolag redovisas som pågående arbete under rubriken Materiella anläggningstillgångar, l anskaffningsvärdet
inkluderas inköpspris samt utgifter som är direkt hänförbara utgifter. Bland sådana finns eget aktiverat arbete i

form av nedlagd tid för egen personal, l utgiften som redovisas som pågående arbete ingår lönekostnad,
sociala avgifter och en själig andel av overheadkostnader.

Pågående arbete på fastigheter som ska avyttras redovisas som exploateringsfastigheter under rubriken lager.
Principer för eget aktiverat arbete är likalydande som för materiella anläggningstillgångar.

Finansiella instrument, derivat samt säkringsredovisning

Koncernen har avtal om så kallade ränteswappar som skyddar företaget mot ränteförändringar. Genom
säkringen erhåller företaget en fast ränta och betalar en rörlig ränta. Skillnaden redovisas som en del av
räntekostnaden. För det fall en ränteswap löses i förtid redovisas effekten av lösen omedelbart i
resultaträkningen som finansiell intäkt eller kostnad.

Koncernens hantering av finansiella risker regleras i Finanspolicy samt Policy för säkringsredovisning som
beslutats av bolagens styrelser. Bolagens Finanspolicy är likalydande som ägaren Öckerö kommuns
Finanspolicy vilken beslutats av fullmäktige.

Derivatinstrument där kriterier för säkringsredovisning inte är uppfyllda

Om villkoren för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda värderas ränteswappen till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde. De värdeförändringar som uppkommer inom ramen för lägsta värdets
princip och ändringar av negativt värde, redovisas omedelbart i resultaträkningen i posten Räntekostnader och
liknande resultatposter.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning

Företaget utnyttjar räntewappar för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta.
För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även företagets mål för
riskhanteringen och riskhanteringsstrategin enligt finanspolicyn avseende säkringen. Företaget dokumenterar
också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida ränteswapparna som
används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i

kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Koncernens övergripande strategi för innehav av derivat som ränteswappar är inte att vid varje givet tillfälle
minimera nivån av räntekostnader. Säkringarna, t.ex. i form av ränteswappar, är en del i bolagens
riskhantering för att säkra räntekostnader över tiden. Koncernens säkringsredovisning innebär inte att det finns
ett direkt förhållande mellan varje derivat och underliggande lån utan säkringen sker i respektive bolag för
bolagets portfölj av underliggande lån. Vid varje anskaffande av derivat dokumenteras förhållanden och

/^
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Skatter

Med inkomstskatter avses skatt som baseras på företagets resultat. Skattemässiga värde för en tillgång eller
skuld är det värde som tillgången eller skulden har för skatteändamål. Skillnaden mellan detta värde och
bokfört värde är en s k temporär skillnad. Uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordan är skatt som
hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader och som medför eller reducerar skatt i
framtiden. En uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässiga

underskott kan avräknas mot skattemässiga överskott.

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivningar. För fastigheter har temporära skillnader
beräknats genom att jämföra bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivningsbara värde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

b^lansomslutning.

J
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Noter

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Intäkter från stadsnät

Intäkter från producerad el

Bränsle, parkering, VA mm

Eget aktiverat arbete

Hyresförluster

Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Intäkter från stadsnät

Intäkter från producerad el

Bränsle, parkering, VA mm

Förvaltningsarvode

Eget aktiverat arbete

Hyresförluster

Övriga rörelseintäkter

Koncernen

2019

34 473 855
83 746 327

5 023 663
1 849 683
2 463 601

943 800
-284 680

4 739 089
132955338

Moderbolaget

2019

3012460
81 664 936

5 023 663
1 849 683

334 635
4 381 449

943 800
-136590

3 881 358
100955394

Koncernen

2018

34118941
82714192
3 711 442
2215291
2 324 463
1 470 100
-428812

2 826 242
128951 859

Moderbolaget

2018

2 957 048

80 680 721
3711 442

2215291
301 088

5 001 061
1 470100
-207 573

2 026 706
98155884

Av årets nettoomsättning utgör 4 381 449 kr (5 001 061 kr) koncerninterna poster.

Not 2 Fastighetskostnader

El
Olja
Vatten

Sophämtning
Underhåll

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Hyror och arrenden

Löner och sociala avgifter

.Övriga driftskostnader

Koncernen

2019

-8 560 726
-29 333

-2 865 297

-1 962616

-21 308 028

-3314177

-1 714802

-7 930 699

-15835237

-63520915

Koncernen

2018

-8 782 858

-475 875

-2 867 550

-2013238

-20 707 673

-2 592 666
-2 020 074

-8174480

-14096892

-61 731 306

f/
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Moderbolaget

2019

30(44)

Moderbolaget

2018

El
Olja
Vatten

Sophämtning
Underhåll

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Hyror och arrenden

Löner och sociala avgifter

Övriga driftskostnader

-7 273 359

-29 333

-1 145335

-897519

-11 258375

-828188

-906 631

-7 930 699

-12988901

-43 258 340

-7399101

-475 875

-1 198883

-972 509

-10847266

-845 453

-1 185792

-8174480

-11 907516

-43 006 875

Av årets fastighetskostnader utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör

Övriga anställda

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

Pensionskostnader för övriga anställda

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Ande] män bland övriga ledande befattningshavare

Moderbolaget

2019

2,85

17,29

20,14

-1 242 421

-9104397

-10346818

-156662

-1 113668

-3 530 826

-4801 156

-15147974

29%
71%
0%

100%

Moderbolaget

2018

1,87

17,33

19,20

-1 149743

-8 747 349

-9 897 092

-151 444

-1 116471

-3 369 038

-4 636 953

-14534045

29%
71%

0%
100%

<Redovisar ej sjukfrånvaro då uppgifter om denna kan relateras till enskild individ

J
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Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar byggnader

Avskrivningar markanläggningar

Avskrivningar inventarier och transportmedel

Nedskrivningar och utrangeringar av fastigheter

Avskrivningar byggnader

Avskrivningar markanläggningar

Avskrivningar inventarier och transportmedel

Nedskrivningar och utrangeringar av fastigheter

Not 5 Central administration

Datalicenser

Styrelsearvoden

IT-tjänster

Revision och revisionsnära tjänster

Konsultkostnader

Inhyrd personal

Löner och sociala avgifter

Övriga kostnader

Datalicenser

Styrelsearvoden

IT-tjänster

Revision och revisionsnära tjänster

Konsultkostnader

Inhyrd personal

Löner och sociala avgifter

Övriga kostnader

Koncernen

2019

-22 622 539

-6 322 598

-2 387 351

-1 337131

-32669619

Moderbolaget

2019

-17477041

-6 006 291

-2 254 356

-1 173198

-26910886

Koncernen

2019

-411 836

-342 695

-617858

-233 233

-694 902

o
-5403510

-4049168

-11753202

Moderbolaget

2019

-411 836

-342 695

-613403

-140448

-633 652

o
-5403510

-3 516 559

-11 062103

Koncernen

2018

-22015784

-4887111

-2 552 946

-469 829

-29 925 670

Moderbolaget

2018

-17060067

-4 577 581

-2 394 032

o
-24 031 680

Koncernen

2018

-724 820

-287 788

-547 679

-191 364

-1 331 763

-277 780

-4 664 244

-4 087 163

-12112601

Moderbolaget

2018

-724 820

-287 788

-547 679

-85614

-1 248 725

-277 780

-4 664 244

-3 528 324

-11 364974

It^'
Av årets kostnader för central administration utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.
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Not 6 Övriga rörelseintäkter

Entreprenadavkastning

Avyttring av rörelsetillgångar

Övriga intäkter

32(44)

Entreprenadavkastning

Avyttring aktier i dotterbolag

Övriga intäkter

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader

Borgensavgift

Aktiverad ränta

Övriga finansiella kostnader

Räntekostnader

Borgensavgift

Aktiverad ränta

Övriga finansiella kostnader

Not 8 Bokslutsdispositioner

^
Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Koncernen

2019

o
5 582 831

119362
5702193

Moderbolaget

2019

o
5 975 340

100384
6 075 724

Koncernen

2019

-17359350
-2 371 375

o
-9578

-19740303

Moderbolaget

2019

-17359350

-2 371 375

o
-7394

-19738119

Moderbolaget
2019

307 207
-29 233

277 974

Koncernen

2018

-330 220

o
117961

-212259

Moderbolaget

2018
o
o

117961
117961

Koncernen

2018

-18900233

-2 428 875

783 346
-15488

-20 561 250

Moderbolaget

2018

-18900233
-2 428 875

783 346
-9968

-20 555 730

Moderbolaget
2018

o
-505 000

-505 000

^
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Not 9 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Skattekostnad för tidigare taxering

Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Redovisat resultat före skatt

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %)

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av komponentbyten

Övriga ej avdragsgilla kostnader

Korrigering av skattekostnad för tidigare år

Övriga ej skattepliktiga intäkter

Konsekvens på underskott av ändrad skattesats

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på temporära skillnader

Skattekostnad för tidigare taxering

Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Redovisat resultat före skatt

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %)

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av komponentbyten

Övriga ej avdragsgilla kostnader

Korrigering av skattekostnad för tidigare år

Övriga ej skattepliktiga inkomster

Konsekvens på underskott av ändrad skattesats

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på temporära skillnader

uppgår till 53 085 344 kr (46 129 248 kr)

Koncernen

2019

o
9492

1 317800
-3137543

-1 810251

10938035

-2 340 739

-4 841 224

972 231
-78 543

9492
2 074 766

o
6 663 921

-1 132612

-3137543

-1 810251

Moderbolaget

2019

9492
1 409 688

-2715874

-1 296 694

11 232928

-2 403 847

-3 740 087

697 678
-46 757

9492
1 994 594

o
5 486 931
-578 824

-2715874

-1 296 694

Koncernen

2018

o
-50 000

2 877 686
-3 722 752

-895 066

4 036 726

-888 080

-4 787 396

2617276
-450912

-50 000

o
-387 290

6 774 088
o

-3 722 752

-895 066

Moderbolaget

2018

-50 000

1 172449
-2 055 822

-933 373

4329511

-952 492

-3753215

991 581
-401 451

-50 000

o
-276 776

5 564 802

o
-2 055 822

-933 373

J tk
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Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar/bidrag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde markanläggningar

Bokfört värde mark

Skattemässigt värde byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar/bidrag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Bokfört värde byggnader

Bokfört värde markanläggningar

Bokfört värde mark

värde byggnader och mark

Koncernen

2019-12-31

1 258 249 099
2 244 285

-5 377 824

96 225 307
1 351 340 867

-223 806 636

1 761 695
-28945 137

-250 990 078

1 100350789

851 696 865
162155220
86 498 704

1 100350789

828 475 300

Moderbolaget

2019-12-31

867 724 489

2 244 285
-5175436

91 684 257
956 477 595

-160456410

1 723 241
-23 483 332

-182216501

774 261 094

580912282

156589361
36 759 451

774 261 094

534 570 931

Koncernen

2018-12-31

1 240 498 064
o

-548 881

18299916
1 258 249 099

-196982793

79052
-26 902 895

-223 806 636

1 034 442 463

854827177
95 359 002
84 256 284

1 034 442 463

844165597

Moderbolaget

2018-12-31

857516213
o
o

10208276
867 724 489

-138818762

o
-21 637 648

-160456410

707 268 079

583 274 209
89 476 839
34517031

707 268 079

547 623 508

^
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Not 11 Marknadsvärden byggnader och mark

Bokfört värde bostadsfastigheter

Marknadsvärde bostadsfastig heter

Bokfört värde lokalfastigheter

Marknadsvärde lokalfastigheter
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Bokfört värde bostadsfastigheter

Marknadsvärde bostadsfastig heter

Bokfört värde lokalfastig heter

Marknadsvärde lokalfastigheter

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

^Utgående redovisat värde

Koncernen

2019-12-31

328 630 404
587 500 000

609565165
993 450 000

Moderbolaget

2019-12-31

23 478 376

45 800 000

594193357
967 850 000

Koncernen

2019-12-31

46 834 307
337 554

-2296102

1 448 693
46 324 452

-18948716

93681
-2 387 351

-21 242 386

25 082 066

Koncernen

2018-12-31

327 688 702

586 900 000

611 394759
992 300 000

Moderbolaget

2018-12-31

21 934 624
45 700 000

595856616
966 700 000

Koncernen

2018-12-31

46 051 244
o
o

783 063
46 834 307

-16395770

o
-2 552 946

-18948716

27 885 591

^
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Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

^ende redovisat värde

Moderbolaget

2019-12-31

44 587 851
337 554

-2296 102

1 448 693
44 077 996

-18258975

93681
-2 254 356

-20419650

23 658 346

Moderbolaget

2018-12-31

43 804 787
o
o

783 064
44 587 851

-15864943

o
-2 394 032

-18258975

26 328 876

^
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Not 13 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Överfört till byggnader

Överfört till inventarier

Projekt som kostnadsförts

Elbilsladdare

Energiprojekt Strandvägen 35

Exploatering Ankaret/Optimisten

Exploatering Minnessten

Exploatering Tumlaren

Familjecentral

Framtida skollokaler Bergsgård

Framtida skollokaler Hedenskolan

Hedens nya förskola

Hässlavägens gruppbostad

Kommunhuset

Spindeln, bostäder

Stadsnät, Björkö

Stadsnät, Foto

Stadsnät, Gemensamt

Stadsnät, Grötö

Stadsnät, Hyppeln

Stadsnät, Hälsö

Stadsnät, Hönö 1

Stadsnät, Hönö 2

Stadsnät, Kalvsund

Stadsnät, Källö-Knippla

Stadsnät, Rörö

Stadsnät, Ockerö 1

Stadsnät, Ockerö 2

Underhåll energi

Utbyggnad kommunhuset

Öckerö Centrum
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ivriga

Koncernen

2019-12-31

70 647 587
61 661 703

-96 225 307

-1 448 693

-5911 158

28724132

2 433 321
o
o
o
o

24368
1 397 431

o
1 534 970
1 169713

387 144
642 485

o
o
o
o

7496915
8109283

o
o
o

6801
o
o
o

1 506156
623 824

2 001 624
1 390 097

28724132

Koncernen

2018-12-31

30 230 084
63 985 232

-18299916

-783 064

-4 484 749

70 647 587

1 063 352
1 548 740
1 815745

982 057
185088

4 988 056
1 369 870
1 369 870

o
909812
370 029
642 485

13979436
321 854

58123
77556

386 687
683 560
302 862
902 733
211 460

21 101 461
11 745 071

754 785
328 440
872 686
623 824

1 920 097
1 131 849

70 647 587

^
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Ingående anskaffningsvärde

Inköp
Överfört till byggnader

Överfört till inventarier

Projekt som kostnadsförts

Not 14 Andelar i koncernföretag

Kapital-

Namn andel

Ock. Fastighetsutv. AB 100%

Ock. Fastighetsservice AB 100%

Org.nr

Ock. Fastighetsutv. AB 556871-8760

Ock. Fastighetsservice AB 556943-5018

Rösträtts-

andel

100%
100%

Säte

Öckerö

Ockerö

Not 15 Långfristiga fordringar i koncernföretag

Reversfordran Öckerö Bostads AB

Reversfordran Öckerö Fastighetsutveckling AB

Not 16 Aktier och andelar

Org.nr

Netwest Sweden AB 559028-5655

Netwest Sweden AB 559028-5655

Not 17 Koncernmellanhavanden

Fordran Öckerö Fastighetsservice AB

Fordran Öckerö Bostads AB

Fordran Öckerö Fastighetsutveckling AB

Skuld Öckerö Fastighetsutveckling AB

Säte

Vänersborg

Vänersborg

Antal
andelar

2000
40000

Moderbolaget

2019-12-31

69 394 757
56 252 720

-91 684 257

-1 448 693

-5 375 961
27138566

Moderbolaget

2019-12-31

10050000
56 620 000
66 670 000

Eget kapital
10009878
56613751

Moderbolaget

2019-12-31

223 200 000
20 000 000

243 200 000

Moderbolaget

2019-12-31

142 360
142 360

Koncernen

2019-12-31

142 360
142 360

Moderbolaget

2019-12-31

70767
1 999 450

307 207

o
2 377 424

Moderbolaget

2018-12-31

27 144029
57 296 820

-10208276

-783 064

-4 054 752

69 394 757

Moderbolaget

2018-12-31

10050000
56 620 000
66 670 000

Resultat

-218607

8155

Moderbolaget

2018-12.31

213030000
23 000 000

236 030 000

Moderbolaget

2018-12-31

142360

142 360

Koncernen

2018-12-31

142360
142 360

Moderbolaget

2018-12-31

80000
14169700

o
-505 000

13744700

^
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Not 18 Checkräkningskredit Koncernen

2019-12-31
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Koncernen

2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 000 000 20 000 000

Moderbolaget Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 000 000 20 000 000

Not 19 Vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Moderbolaget

2019-12-31

balanserad vinst

årets vinst

85 984 687
9 936 234

95 920 921

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 133 kr per aktie

i ny räkning överföres

5 020 085
90 900 836

Not 20 Uppskjuten skatteskuld Koncernen

2019-12-31

Koncernen

2018-12-31

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskott

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader

-12976564

23022414
10045850

-11 579 848

19661 190
8 081 342

Moderbolaget

2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskott

iDppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader

-11 360 263

17205771
5 845 508

-9 871 659

14386292
4514633

^
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Not 21 Övriga avsättningar

Övriga avsättningar

Koncernen

2019-12-31

4 500 000
4 500 000
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Koncernen

2018-12-31

4 620 000
4 620 000

Avser reservation av kostnader för tvister

Avser reservation av kostnader för tvister

Moderbolaget

2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

Övriga avsättningar 4 500 000
4 500 000

4 620 000
4 620 000

Not 22 Skulder till kreditinstitut

Förfaller inom 1 år

Förfaller inom 1 år

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Förfaller inom 1 till 5 år

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Förfaller efter 5 år

Förfaller inom 1 år

Förfaller inom 1 år

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Förfaller inom 1 till 5 år

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

(förfaller efter 5 år

Koncernen

2019-12-31

298 750 000
298 750 000

649 550 000
649 550 000

o
o

Moderbolaget

2019-12-31

298 750 000

298 750 000

649 550 000
649 550 000

o
o

Koncernen

2018-12-31

489 500 000

489 500 000

461 800 000
461 800 000

o
o

Moderbolaget

2018-12-31

489 500 000
489 500 000

461 800 000
461 800 000

o
o

û ftfl
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Not 23 Räntederivat Koncernen

2019-12-31
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Koncernen

2018-12-31

Antal derivat 12 10

Nominellt värde

Över-/undervärde (+/-)

765 000 000
-37036515

565 000 000
-52 346 550

Moderbolaget

2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

Antal derivat 12 10

Nominellt värde

Över-/undervärde (+/-)

Not 24 Förutbetalda intäkter

Förfaller inom 1 år

Periodiseriade anslutningsavgifter, förfaller inom 1 år

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Periodiserade anslutningsavgifter, förfaller inom 1 till 5 år

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Periodiserade anslutningsavgifter, förfaller efter 5 år

Förfaller inom 1 år

Periodiseriade anslutningsavgifter, förfaller inom 1 år

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Periodiserade anslutningsavgifter, förfaller inom 1 till 5 år

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

anslutningsavgifter, förfaller efter 5 år

765 000 000

-37036515

Koncernen

2019-12-31

1 186379
1 186379

4745516

4745516

26528516
26528516

Moderbolaget

2019-12-31

1 186379
1 186379

4745516

4745516

26528516
26528516

565 000 000
-52 346 550

Koncernen

2018-12-31

920 557

920 557

3 682 228
3 682 228

20 583 643
20 583 643

Moderbolaget

2018-12-31

920 557
920 557

3 682 228

3 682 228

20 583 643
20 583 643

^
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyresintäkter

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt

Upplupna räntekostnader

Förutbetalda anslutningsavgifter

Övriga upplupna kostnader

42(44)

Förutbetalda hyresintäkter

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt

Upplupna räntekostnader

Förutbetalda anslutningsavgifter

Övriga upplupna kostnader

Not 26 Eventualförpliktelser

Koncernen

2019-12-31

2 943 498
1 490 650

768121
4166965
1 186379
2 227 738

12783351

Moderbolaget

2019-12-31

537 450
1 490 650

768121
4166965
1 186379
1 859 487

10009052

Koncernen

2019-12-31

Koncernen

2018-12-31

3 236 526
1 423 589

753 387

7 141 495
920 557

1 784 880
15260434

Moderbolaget

2018-12-31

2 092 789
1 423 589

753 387
7 141 495

920 557
1417903

13749720

Koncernen

2018-12-31

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Moderbolaget Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Not 27 Väsentliga händelser efter balansdagen

Koncernen

Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet.

Moderbolaget

^Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet.

^
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Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar

Realisationsresultat avyttring av materiella anläggningstillgångar

Realisationsresultat avyttring av finansiella anläggningstillgångar

Ej kassaflödespåverkande avsättningar

Tidigare balanserade utgifter som kostnadsförts

Övriga ej kassaflödespåverkande poster
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Av- och nedskrivningar

Realisationsresultat avyttring av materiella anläggningstillgångar

Realisationsresultat avyttring av finansiella anläggningstillgångar

Ej kassaflödespåverkande avsättningar

Tidigare balanserade utgifter som kostnadsförts

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Koncernen

2019-12-31

32669619
-100384

-9032136

2 000 000
776 422

40453
26 353 974

Moderbolaget

2019-12-31

26910886
-100384

-9032136

2 000 000
765 722
-29 622

20514466

Koncernen

2018-12-31

29 925 670
378 470

o
1 500 000

89800
o

31 893 940

Moderbolaget

2018-12-31

24 031 679
378 470

o
1 500 000

o
o

25910149

l årsredovisningen för 2018 redovisades inköp för investeringar som kostnadsförts under

Investeringsverksamheten och i raderna Resultat efter finansiella poster och sedan återförda under

rubriken Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. l årets årsredovisning ingår de endast under

[•ubriken Resultat efter finansiella poster.

^
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Revisionsöerattelse
Till bolagsstämman i Ockerö Fastighets AB, org. nr 556495-9665

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Ockerö Fastighets AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, nar så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pé
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse förvar revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

'upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga förvara uttalanden.

Revisionsberättelse Öckerö Fastighets AB, org. nr 556495-9665, 2019 1(2)



Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Öckerö Fastighets AB för er 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vert uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Ockerö den

KPM

2020

Rasmiybson

Auktoriserad revisor

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på ver professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
ger igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Till kommunfullmäktige i:

Öckerö kommun

Till årsstämman i Ockerö Fastighets AB
org.nr. 556495-9695

Granskningsrapport for 2019

Vi, av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ockerö Fastighets AB:s

verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och

beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller for verksamheten. Lekmannarevisorema ansvarar for

att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt

kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vår granskning har utförts enligt aktiebolagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av

års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Vi har även genomfört en fördjupad lekmannarevisionsgranskning som avsett granskning av ledning
och styrning av affärsområdet Ockerö Nät. KPMG har genomfört uppdraget. Den sammanfattande
slutsatsen är att styrelsen inte tillräckligt tillfredsställande har lett, styrt och följt upp affärsområdet
OckeröNätunder2019.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Öckerö 2020-04-06

Paul Magnusson U Anne-Lie Sundling
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Bilaga:Bilaga:
KPMG Rapport Granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av Öckerö Nät.
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Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Bostads AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31.

Förvaltningsberättelse

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning inom Öckerö kommun. Öckerö Fastighetsservice AB innehar 40 000
aktier (100 %) i Öckerö Bostads AB. Bolagets säte är Öckerö kommun. Detta är bolagets sjätte förvaltningsår.

Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Nettomarginal (%)

Balansomslutning

Soliditet (%)

Styrelse och revisorer

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, 1 :e vice ordförande

Jan-Äke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson

Lennart Samuelsson

Robertho Settergren

Anna Skrapste

Hans Andreasson, VD

Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:

Johan Rasmusson, auktoriserad revisor (KPMG)

Paul Magnusson, lekmannarevisor

Annelie Sundling, lekmannarevisor

Bolagsinformation

Namn Öckerö Bostads AB

Organisationsnummer 556943-4995

Säte Öckerö kommun^

^ •^A
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Information om verksamheten

Resultat och finansiell ställning

För räkenskapsåret 2019 uppgår resultat efter skatt till ett underskott om 387 tkr. Bolaget förvärvade 1 januari
2014 fastigheter från koncernmoderbolaget Öckerö Fastighets AB. Över 90 % av omsättningen kommer från
bostadsfastigheter.

Fastighetsförvaltning

Bolagets förvaltning sköts genom fön/altningsavtal med koncernmoderbolaget Öckerö Fastighets AB.
Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för den tid fastighetsskötare och administrativ personal arbetar mot

respektive bolag. Gemensamma kostnader såsom licenser, bilkostnader fördelas efter schabloner baserat på
nedlagd tid och förvaltad yta. Alla kostnader som är direkt hänförbar till respektive fastighet såsom

reparationer, underhåll eller materialinköp redovisas direkt i korrekt bolag.

Underhållsprojekt och investeringar

Under året har energiprojekt genomförts inom två byggnader på Hedens by. Flera större
lägenhetsrenoveringar har genomförts efter omflytt med relativt stor belastning på underhållsbudgeten.

Marknad - uthyrningsläget

Under 2019 har bolaget noterat en svårare marknad att hyra ut lägenheter på framför allt Rörö och

Heinövallen. Lägenheterna hyrs normalt ut men den nuvarande processen med att följa kötid innebär att vissa
lägenheter stått tomma någon månad.

Hyresjusteringar

Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för
bostadshyresgäster för 2019 höjs med 1,75 % i snitt gällande från 1 januari. För de med kallhyra blev
hyresökningen 1,5 % och för de med varmhyra 1,9 %. För lokaler har intäkterna ökat med indexreglering enligt

respektive avtal.

Finansiering

Fastigheterna som förvärvades av koncernmoderbolaget Öckerö Fastighets AB finansierades med reverser.
Reverserna skrivs årligen om baserat på faktiska förhållande per bokslutsdatum.

Värdering av fastighetsbeståndet

Under 2018 värderades delar av fastighetsbeståndet av extern värderingsman vilken är av ASPECT
auktoriserad fastighetsvärderare. Under 2019 har samtliga uthyrda fastigheter värderats i ett intern

marknadsvärderingsverktyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte värderats av extern
värderar, och dels används den för att stämma av eventuella förändring avseende de externt värderade
fastigheterna.

Direktavkastningskrav som använts av extern värderare har använts för likvärdiga fastigheter för de internt
^värderade objekten. Marknadsläget är fortsatt gott och betydande övervärde redovisas även i årets bokslut.

„/
\^>
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Väsentliga faktorer som påverkar bolaget

Bolaget redovisar i år ett negativt resultat efter skatt, dels till följd av sämre driftnetton och dels som en följd av

de nya reglerna för ränteavdragsbegränsningar.

Utsikter inför framtiden

Bolaget står inför stora utmaningar i framtiden. Dels finns en stor efterfrågan på bostäder och framför allt

hyresbostäder inom Öckerö kommun och bolagets bostadskö överstiger nu 2 000 personer.

Samtidigt finns det i likhet med andra bostadsbolag ett behov av underhåll på befintliga fastigheter. En stor
utmaning för bolaget kommer att vara att prioritera dessa samt i eventuellt samarbete och samförstånd med
Hyresgästföreningen hitta lösningar för att finansiera dessa, bland annat med hjälp av hyreshöjningar.

En finansieringsmöjlighet är också att avyttra fastigheter som inte långsiktigt ingår i bolagets strategiska
bestånd eller sådana fastigheter med goda möjligheter til] realisationsvinster.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 19 455 735
årets förlust -386 540

19069195

disponeras så att

i ny räkning överföres 1 9 069 195

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt

med tilläggsupplysningar.

\̂Aft
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Resultaträkning

Nettoomsättning
Fastighetskostnader

Driftnetto

Av- och nedskrivningar

Bruttoresultat

Central administration
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Åcets resultat

Not

1
2,3

3,5

2019-01-01-

2019-12-31

33 893 434
-21 613 801

12279633

-4 939 233

7 340 400

-2 383 743
18978

4 975 635

4589
-4 808 223

172001

172001

-558 541

-386 540

2018-01-01-

2018-12-31

33 478 954
-20 531 776

12947178

-5 074 453

7 872 725

-2 796 242
o

5 076 483

284
-5 143 894

-67127

-67127

35969

-31 158

^
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundford ringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

\SUMMA TILLGÅNGAR

8,9

10

11

283 297 268
1 423 720

1 585 566

286 306 554

283
1

1

286

562 456
556715

242130

361 301

4

4

290

31
106

4
142

427

570

876

879
035
481
395

730

125

679

4

5

291

55729
140 839
69919

266 487

918629

185116

546417

/
^
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder Ockerö kommun
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

12

^SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

14

15

16

40 000 000
40 000 000

19455735
-386 540

19069195

59069195

1 339 241

223 200 000
223 200 000

1 491 120
694 438

2 061 306
443183

o
2578196
7 268 243

290 876 679

40 000 000
40 000 000

19486893
-31 158

19455735

59 455 735

780 700

213030000
213030000

1 789 071
68215

14231 556
58520

715000
1417620

18279982

291 546417

<,1^
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Förändring av eget kapital

Antal aktier:

Kvotvärde:

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
årets årsstämma:

Årets resultat

vid årets

40
1

av

000
000

Aktiekapital

40 000 000

40 000 000

Reservfond

o

o

Balanserat

resultat

19486893

-31 158

19455735

Arets

resultat

-31 158

31 158
-386 540

-386 540

Summa

59 455 735

o
-386 540

59069195

^ ^A
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Koncernredovisning upprättas i moderbolaget Öckerö Fastighets AB (org.nummer 556495-9665)

Intäkter

Som intäkt redovisas en ökning av ekonomiska fördelar under räkenskapsåret till följd av inbetalningar eller en
ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. För
koncernens fastighetsförvaltning innebär detta att hyresintäkter redovisas i den period för vilken hyran avser.
Förutbetalda hyror redovisas därför som en skuld i balansräkningen.

Anläggningstillgångar / komponentredovisning

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten,

komponentbyten och uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Med beaktande av det nya regelverket om ränteavdragsbegränsningar som gäller från 2019
har ränta ej aktiverats från innevarande år.

Samtliga fastigheter har inventerats under 2013 och anskaffningsvärde och restvärde fördelats på bedömt
värde av betydande komponenter. För varje fastigheter och komponent har en indiviuell bedömning gjorts av

återstående nyttjandeperiod. Avskrivningstider per respektive komponent varierar och tabell nedan visar
längsta avskrivningstider:

Stomme

Yttertak

Fasad

Fönster

Inre ytskikt

Köksinredning och vitvaror

Våtutrymmen

Installationer, el

Installationer, rör

Installationer, ventilation

Installationer, hiss

Installationer, styr

Installationer, värme

Garage/car-ports etc

Hyresgästanpassningar(Knyre

Min %

1,3%

2,5%

3,3%

3,3%

4,0%

6,7%

3,3%

2,5%

2,0%

2,0%

3,3%

3,3%

2,0%

2,0%

20,0%

Min år Max %

80
40
30
30
25
15
30
40
50
50
30
30
50
50

5

0,8%

2,0%

2,0%

2,5%

3,3%

2,9%

3,3%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

10,0%

Max år

120
50
50
40
30
35
30
50
50
50
50
40
50
50
10
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Finansiella instrument och derivat

Kostnader för derivat nettoredovisas under räntekostnader och periodiseras över löptiden. Resultateffekten av
så kallade stängda derivatkontrakt vars syfte varit att säkra framtida räntebetalnignar, periodiseras över
låneportföljens genomsnittliga löptid.

Skatter

Inkomstskatter redovisas i enlighet med BFNAR 2001:1. Med inkomstskatter avses skatt som baseras på
företagets resultat. Skattemässiga värde för en tillgång eller skuld är det värde som tillgången eller skulden
har för skatteändamål. Skillnaden mellan detta värde och bokfört värde är en s k temporär skillnad.

Uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordan är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller
avdragsgilla temporära skillnader och som medför eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten
skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässiga underskott kan avräknas
mot skattemässiga överskott.

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivningar. För fastigheter har temporära skillnader
beräknats genom att jämföra bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivningsbara värde.

Koncernförhållanden

Öckerö Bostads AB ägs till 100 % av Öckerö Fastighetsservice AB (556943-5018) som ägs till 100 % av
Öckerö Fastighets AB (556495-9665) som i sin tur ägs till 100 % av Öckerö kommun (212000-1280). Samtliga
juridiska enheter inom koncernen har sina säten i Öckerö kommun.

Marknadsvärdering av fastigheter

Under februari 2018 marknadsvärderas en större del av bolagens bostads- och lokalfastigheter av en extern
konsult vilken är av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare. Av bostädernas bokförda värde har ca 90 %
värderats av denne externs konsult. Bland lokalfastigheterna är ungefär lika stor andel värderad av samme
externs värderade.

Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en avkastningsmetod. Avkastnings-metoden
(som också kallas för nuvärdesmetoden), kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom
simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på
värderingsobjekten. För övriga fastigheter där värdering kan göras baserat på aktuella hyror kopplade till
aktuella direktavkastningskrav görs en årlig desktopvärdering enligt schablonvärdering från

värderingsprogram.

Övriga fastigheter har värderats av tjänstemän inom koncernen genom en ren avkastningsmetod alternativt
genom att värdera bedömt markvärde baserat på aktuella kända råmarkspriser inom kommunen.
Utgångspunkten har varit att värdera enskild registerfastighet men då flera olika verksamheter bedrivits på
samma registerfastighet har separata värderingar gjorts då olika avkastningskrav finns inom olika
verksamheter.

För varje enskilt värderingsobjekt har ett avkastningskrav satts baserat på de kunskaper som finns om
marknadens krav på avkastning för likvärda objekt. Avkastningskravet sätts på driftnettot vilket kallas
direktavkastningskrav. Till detta läggs bedömd nivå av inflation vilket ger bolagets så kallade yield.

^r

Bostäder

Lokaler

Vindkraftverk

Min

3,25%

5,75%

9,00%

Max

5,50%

10,00%

N
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäktersamt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

c'

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Noter

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Bränsle, parkering, VA mm

Hyresbortfall
Övriga rörelseintäkter

Av årets nettoomsättning utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.

Not 2 Fastighetskostnader

El
Vatten

Sophämtning
Underhåll

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Förvaltningsarvode

Övriga driftskostnader

12(17)

2019-01-01-

2019-12-31

29250331
2 081 391
1 993 274
-148090

716 528
33 893 434

2018-01-01-

2018-12-31

28 968 099
2 033 471
1 900137
-221 239

798 486
33 478 954

2019-01-01-

2019-12-31

-1 286 752

-1719962

-1 065 097

-9 996 093

-2413260

-3174328

-1 958 309

-21613801

2018-01-01-

2018-12-31

-1 383 757

-1 668 667

-1 040 729

-9 785 921

-1 673 522

-3 491 698

-1 487 482

-20 531 776

Av årets fastighetskostnader utgör 3 174 328 kr (3 491 698 kr) koncerninterna poster.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inga anställda. Förvaltning av fastigheterna sker genom förvaltningsavtal med Öckerö Fastighets A!

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar byggnader

Avskrivningar markanläggningar

Avskrivningar inventarier och transportmedel

2019-12-31

29%
71%

0%
100%

2019-01-01-

2019-12-31

-4 341 502

-300 803

-132995

-163933

-4 939 233

2018-12-31

29%
71%

0%
100%

2018-01-01-

2018-12-31

-4151 684

-294 026

-158914

-469 829

-5 074 453

J
IM
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Not 5 Central administration

Revision och revisionsnära tjänster

Förvaltningsarvode

Konsultkostnader

Övriga kostnader

13(17)

2019-01-01-

2019-12-31

-77 035

-2 163 035

-61 250

-82 423

-2 383 743

2018-01-01-

2018-12-31

-77 000

-2 606 956

-83 038

-29 248

-2 796 242

Av årets kostnader för central administration utgör 2 163 035 kr (2 606 956 kr) koncerninterna poster.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2019-01-01-

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

-4 808 223

o
-4 808 223

-5 143 894

o
-5 143 894

Av årets räntekostnader utgör 4 806 864 kr (5 140 461 kr) koncerninterna poster

Not 7 Skatt på årets resultat 2019-01-01-

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Skatt på årets resultat

Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

o
-91188

-467 353

-558 541

o
1 705819

-1 669 850

35969

Redovisat resultat före skatt 172001 -67127

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %)

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader

Skatteffekt korrigering tidigare år

Skattemässig effekt realisationsvinst

Skatteeffekt av komponentbyte

Övriga ej skattepliktiga intäkter

Övriga ej avdragsgilla kostnader

Konsekvens på underskott av ändrad skattesats

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på temporära skillnader

-36 808

-929 081

o
o

274 552
48377

-239

o
1 050619
-498 608

-467 353

-558 541

1

1

-1

14
-913

625

-49

-47

075

669
35

768
370

o
o

695
o

373
860
959

o
850
969

jet uppgår till 7 421 885 kr (7 978 914 kr)
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Not 8 Byggnader och mark

2019-12-31

14(17)

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar/bidrag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

297 874 657
o

-202 388

4 541 050
302213319

-14312201

38455
-4 642 305

-18916051

283 297 268

290 331 898
o

-548 881

8 091 640
297 874 657

-9 945 543

79052
-4445710

-14312201

283 562 456

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde markanläggningar

Bokfört värde mark

231 993 221 231 957 606
5 348 840 5 649 643

45 955 207 45 955 207
283 297 268 283 562 456

Det skattemässiga restvärdet pä byggnader understiger det bokförda med 13 810 938 kr (11 960 045 kr).

Not 9 Marknadsvärden byggnader och mark

Bokfört värde bostadsfastigheter

Marknadsvärde bostadsfastigheter

Bokfört värde lokalfastigheter

Marknadsvärde lokalfastigheter

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

redovisat värde

2019-12-31

267 451 322
491 700 000

10497106
25 600 000

2019-12-31

2 246 457
o

2 246 457

-689 742

-132995

-822 737

1 423 720

2018-12-31

267611 855
491 200 000

10300958
25 600 000

2018-12-31

2 246 457
o

2 246 457

-530 828

-158914

-689 742

1 556 715

J
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Not 11 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde

Inköp

Överfört till byggnader

Projekt som kostnadsförts

Not 12 Vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

15(17)

2019-12-31

1 242 130
5 408 984

-4 541 050

-524 498

1 585 566

2019-12-31

2018-12-31

3 086 055
6 347 491

-8 091 640

-99 776

1242130

balanserad vinst

årets förlust

disponeras så att

i ny räkning överföres

Not 13 Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskott

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader

Not 14 Långfristiga skulder

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Förfaller inom 1 till 5 år

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Förfaller efter 5 år

Not 15 Koncernmellanhavanden

Skulder Öckerö Fastighets AB

Skulder Öckerö Fastighetsservice AB

^Skulder Öckerö Fastighetsutveckling AB

19455735
-386 540

19069195

19069195

2019-12-31

-1 616300

2 955 541
1 339 241

2019-12-31

223 200 000
223 200 000

o
o

2019-12-31

1 999 450
61 856

o
2 061 306

2018-12-31

-1 707 488

2488188
780 700

2018-12-31

213030000
213 030 000

o
o

2018-12-31

14169700
61 856

o
14231 556
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyresintäkter 2238195 1085141

Övriga upplupna kostnader 340 001 332 479

2578196 1417620

Not 17 Eventualförpliktelser
2019-12-31 2018-12-31

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet.
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RevisionsDerattelse
Till bolagsstämman i Öckerö Bostads AB, org. nr 556943-4995

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Bostads AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Öckerö Bostads ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Öckerö Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Revisionsberättelse Öckerö Bostads AB, arg. nr 556943-4995, 2019 1(2)
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ockerö
Bostads AB för år 201 9 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Öckerö Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mel beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
érsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsétgärder som utförs baseras på ver professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta förvart uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 7 april 2020

'^^
lan Rasmjlsson

(uktoriserafl revisor
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Till kommunfullmäktige i:
Ockerö kommun

Till årsstämman i Ockerö Bostads AB
org. nr. 556943-4995

Granskningsrapport för 2019

Vi, av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Öckerö Bostads AB:s

verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifiter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om

verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vår granskning har utförts enligt aktiebolagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och

av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Öckerö 2020-04-06

KM^Wj,
Paul Magnusson' ' Wnne-Lie SLndling

Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Styrelsen och verkställande direktören för Ockerö Fastighetssen/ice AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-01 -01 -201 9-12-31

Förvaltningsberättelse

Bolaget är ett rent holdingbolag och äger aktierna i Öckerö Bostads AB. Öckerö Fastighets AB innehar 40 000
aktier (100 %) i Öckerö Fastighetsservice AB.

Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

-21

56697
100

-14

56698
100

53
-14

112
100

-16

40097
100

7
40081

100

Information om verksamheten

Ägandeförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB

Styrelse och revisorer

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, 1 :e vice ordförande

Jan-Äke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson

Lennart Samuelsson

Robertho Settergren

Anna Skrapste

HansAndreasson,VD

Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:

Johan Rasmusson, auktoriserad revisor (KPMG)

Paul Magnusson, lekmannarevisor

Annelie Sundling, lekmannarevisor

Väsentliga faktorer som påverkar bolaget

Bolaget bedriver ingen verksamhet utan äger endast aktier i dotterbolaget Öckerö Bostads AB. Dotterbolaget
redovisar positiva resultat vilket gör att bokförda värden på aktier i dotterbolagen kan försvaras. Inga
väsentliga yttre faktorer påverkar idag bolagets ställning inför framtiden.

Framtidsutsikter

iSåyäl bolaget som dotterbolaget prognostiserar fortsatta överskott.

\̂\r



Öckerö Fastighetsservice AB 3(11)
Org. nr 556943-5018

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat 16605596

årets resultat 8155

16613751

disponeras så att

i ny räkning överföres 16613751

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med

tillaflflsupplvsninaar.

^
HA



Öckerö Fastighetsservice AB

Org. nr 556943-5018
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Resultaträkning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

År@ts resultat

Not

1-2

2019-01-01-

2019-12-31

-21 000
-21 000

2018-01-01-

2018-12-31

-14400
-14400

-21 000 -14400

-78

-78

21078

29233

8155

o

8155

o
o

-14400

o

-14400

o

-14400

J
\^
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

^SUJVIMA TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31 2018-12-31

56 620 000

56 620 000

56 620 000

56 620 000

^

61 856
33

61 889

15129

77018

56697018

61 856

61856

16240

78096

56 698 096

,y
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder koncernföretag
Upplupna kostnader och färutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40
40

16

16

56

56

000 000
000 000

605 596
8155

613751

613751

70767
12500
83267

697018

40
40

16

16

56

56

000
000

619
-14

605

605

80
12
92

698

000
000

996
400
596

596

000
500
500

096

^
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Förändring av eget kapital

Antal aktier: 40 000

Kvotvärde: 1 000

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
\^'

Aktiekapital

40 000 000

40 000 000

Reservfond

o

o

Balanserat

resultat

16619996

-14400

o
16605596

Arets

resultat

-14400

14400
8155
8155

Summa

56 605 596

8155
56613751

^
\v-



Öckerö Fastighetssen/ice AB
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1,

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Koncernförhållanden

Öckerö Fastighetssen/ice AB ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB (org.nummer 556495-9665, säte

Öckerö). Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till bestämmelserna i Årsredovisningslagens 7
kap §2 då bolaget ingår i upprättad koncernredovisning i moderbolaget Öckerö Fastighets AB.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Noter

Not 1 Övriga externa kostnader

Revisionsarvode

Bankkostnader

Övriga externa kostnader

2019-01-01-

2019-12-31

-13000

-250

-7750

-21 000

2018-01-01-

2018-12-31

-13000

-250

-1 150

-14 400

iAv årets externa kostnader utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.

l-/



Öckerö Fastighetssen/ice AB
Org. nr 556943-5018

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej ubetalats.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 3 Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

9(11)

2019-01-01-

2019-12-31

29%
71%

0%
100%

2019-01-01-

2019-12-31

29233
29233

2018-01-01-

2018-12-31

29%
71%

0%
100%

2018-01-01-

2018-12-31

o
o

Not 4 Andelar i koncernföretag

Namn

Ockerö Bostads AB

Öckerö Bostads AB

Kapital-

andel

100%

Org.nr

556943-4995

Rösträtts-

andel

100%

Säte

Öckerö

Antal
andelar

40000

2019-12-31

56 620 000
56 620 000

Eget kapital

59069195
Resultat

-386 540

Andelar i Öckerö Bostads AB består av 40 000 000 kr aktiekapital och 16 620 000 kr ovillkorat
aktieägartillskott.

Not 5 Vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

2019-12-31

balanserat resultat

årets resultat

16605596
8155

16613751

disponeras så att

i nv.räkninc] överföres 16613751

^
!./t
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupet revisionsarvode

Not 7 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet.

^

2019-12-31

12500
12500

2018-12-31

12500
12500

(V>
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Öckerö den 16 mars 2020

<a Westh

Drdförande

Fredrik Gustavsson

Lennart Samuelsson

Vt^-—
n-Åke Simonsson

^
TcmimyWall

^Ä ^Robertho Settergren

Anna Skrapste

Hans Andreasson

Verkställande direktör

Vår reyisfonsber^telse har lämnats ^^

/Johan RaÉmusson

Auktoriserad revisor



AB
Revisionsöerattelse
Till bolagsstämman i Öckerö Fastighetsservice AB, org. nr 556943-5018

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ockerö Fastighetsservice AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Öckerö Fastighetsservice ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Öckerö Fastighetsservice AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse förvar revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

/y^den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Öckerö
Fastighetsservice AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Öckerö Fastighetsservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 7 april 2020

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vert uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

KPM
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Till kommunfullmäktige i:
Ockerö kommun

Till årsstämman i Öckerö Fastighetsservice AB
org.nr. 556943-5018

Granskningsrapport för 2019

Vi, av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Öckerö Fastighetsservice

AB: s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om

verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vår granskning har utförts enligt aktiebolagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och

av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Öckerö 2020-04-06

Paul Magnusson Änne-Lie Sundling

Lekmannare visor Lekmannarevisor



1(17)

Årsredovisning
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Öckerö Fastighetsutveckling AB 2(17)
Org. nr 556871-8760

Styrelsen och verkställande direktören för Ockerö Fastighetsutveckling AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Förvaltningsberättelse

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning inom Öckerö kommun. Öckerö Fastighets AB innehar 2 000
aktier (100 %) i Öckerö Fastighetsutveckling AB. Detta är bolagets sjätte färvaltningsår.

Samtliga belopp i årsredovisningen redovisas i SEK om inget annat anges.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Nettomarginal (%)

Balansomslutning

Ägandeförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB.

Styrelse och revisorer

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, 1:e vice ordförande

Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson

Lennart Samuelsson

Robertho Settergren

Anna Skrapste

Hans Andreasson, VD

Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:

Johan Rasmusson, auktoriserad revisor (KPMG)

Paul Magnusson, lekmannarevisor

Annelie Sundling, lekmannarevisor

Bolagsinformation

Namn Öckerö Fastighetsutveckling AB

Organisationsnummer 556871-8760

S^äte Öckerö kommun

,/
i»ft.
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Information om verksamheten

Resultat och finansiell ställning

För år 2019 uppgår resultat efter skatt till ett underskott om 219tkr. Under 2019 har inga pågående
fastighetsutvecklingsprojekt pågått. Vissa eftermarknadsinsatser har genomförts på Brf Sandlyckan
vilka belastar resultatet.

Fastighetsförvaltning

Vid verksamhetsårets slut ägde Öckerö Fastighetsutveckling AB 1 428 kvm bostadsyta i 20
äganderättslägenheter på området Breviks ängar i Öckerö kommun. Förvaltning av lägenheterna sker

genom avtal med ägaren Öckerö Fastighets AB.

Underhållsprojekt och investeringar

Äganderätterna på Breviks ängar byggdes 2010 av dåvarande Öckerö Bostads AB (numer Öckerö
Fastighets AB) och under 2012 genomfördes garantibesiktning och 2015 femårsbesiktning.
Garantiåtgärderna avser arbeten på gemensamma ytor som förvaltas av samfällighetsföreningen.
Åtgärderna har kostnadsförts under 2016-2018.

Förvaltning av de totalt 50 äganderätterna i området sköts av Norra Breviks samfällighetsförening som

ansvarar för samtliga gemensamhetsanläggningar. Öckerö Fastighetsutveckling AB är ägare av 20 av
de 50 äganderätterna och har en röst på föreningsstämmorna utom i frågor som är av ekonomisk
betydelse då bolaget har proportionellt antal röster som motsvarar antalet ägda lägenheter.

Marknad - uthyrningsläget

Vid årets slut var alla lägenheter uthyrda. Området är mycket populärt och uthyrning sker från Öckerö
Fastighets ABs bostadskö.

Hyresjusteringar

Ockerö Fastighets AB nådde under våren en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att
hyrorna för bostadshyresgäster för 2019 höjs med 1,9 % gällande från 1 januari.

Finansiering

Fastigheterna köptes av moderbolaget Öckerö Fastighets AB till skattemässigt restvärde och

betalades via upprättade reverser.

Öckerö kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen för bolaget varför möjligheten till framtida
upplåning bedöms som mycket goda.

r(<-'
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Värdering av fastighetsbeståndet

Bedömningen är att faslig hetsbeståndets värde över tid kommer att överstiga de bokförda värdena
varför styrelsens åsikt är att en nedskrivning i årets bokslut inte är nödvändigt.

Utsikter inför framtiden

Bolagets syfte är att exploatera nya och befintliga fastigheter i koncernens bestånd. Hyrorna på
Breviks ängar höjs succecivt och amibitionen är att bolaget ska redovisa fortsatt positiva resultat.

Förslag till behandling av vinst

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst (kronor):

balanserat resultat 8 228 485

årets förlust -218607

8 009 878

behandlas så att

i ny räkning överföres 8 009 878

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar.v

,/y
^ \^
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Resultaträkning

Nettoomsättning
Fastighetskostnader

Driftnetto

Avskrivningar

Bruttoresultat

Central administration

Försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

its resultat

Not

1
2,3

3,5

6

2019-01-01-

2019-12-31

2 487 959
-1 267 427

1 220 532

-550 469

670 063

-49152
o
o

620911

2
-519724

101189

-307 207

-206018

-12589

-218607

2018-01-01-

2018-12-31

2318082
-1 069 512

1 248 570

-550 506

698 064

-61 189

o
-330 220

306 655

o
-753 882

-447 227

505 000

57773

-11422

46351

,/
w
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordringar koncernföretag 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

iSUJUlMA TILLGÅNGAR

10,

12

11 30

30

271

271

903

o

903

30822

10

30833

372

700

072

89
6

200
295

245

540

30812

008
311

o
256
575

137

712

615

2

2

33

1

505
67

574

096

670

503

320
o

000
952
272

154

426

498

/
1^
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Not 2019-12-31 2018-12-31

14

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till koncernfäretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skulder Öckerö kommun
Skulder koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

15

16
17

2 000 000
2 000 000

8 228 485
-218607

8 009 878

10009878

61633
61 633

20 000 000
20 000 000

230 333
556

19405
307 207
183603
741 104

30812615

2 000 000
2 000 000

8182134
46351

8 228 485

10228485

49044
49044

23 000 000
23 000 000

92711
33169
19493

o
80596

225 969

33 503 4981£U
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Förändring av eget kapital

Antal aktier: 2 000

Kvotvärde: 1 000

Belopp vid årets ingång

Erhållna aktieägartillskott

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:

Årets resultat

»Belgpp vid årets utgång

Aiekapital

2 000 000

2 000 000

Reservfond

o

o

Balanserat

resultat

8 182 134

46351
o

8 228 485

Arets

resultat

46351

-46 351

-218607

-218607

Summa

10228485

o

o
-218607

10009878

'.</>•
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 ,
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Koncernredovisning upprättas i moderbolaget Öckerö Fastighets AB (org.nummer 556495-9665)

Intäkter

Som intäkt redovisas en ökning av ekonomiska fördelar under räkenskapsåret till följd av inbetalningar eller en
ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. För

koncernens fastighetsförvaltning innebär detta att hyresintäkter redovisas i den period för vilken hyran avser.
Förutbetalda hyror redovisas därför som en skuld i balansräkningen.

Anläggningstillgångar / komponentredovisning

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten,

komponentbyten och uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.

Med beaktande av det nya regelverket om ränteavdragsbegränsningar som gäller från 2019 har ränta ej
aktiverats från innevarande år.

För byggnader där det råder stor säkerhet för att en rivning kommer att ske inom de närmsta fem åren har
avskrivningstiden justerats så att restvärde skrivs av under återstående tid fram tills dess att rivning bedöms
ske.

Samtliga fastigheter har inventerats under 2013 och anskaffningsvärde och restvärde fördelats på bedömt

värde av betydande komponenter. För varje fastigheter och komponent har en indiviuell bedömning gjorts av
återstående nyttjandeperiod. Avskrivningstider per respektive komponent varierar och tabell nedan visar
längsta avskrivningstider:f\^

'<f^,
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Min % Min år Max % Max år

Stomme

Yttertak

Fasad

Fönster

Inre ytskikt

Köksinredning och vitvaror

Våtutrymmen

Installationer, el

Installationer, rör

Installationer, ventilation

Installationer, hiss

Installationer, styr

Installationer, värme

Garage/car-ports etc

Hyresgästanpassningar

1,0%

1,0%

2,5%

3,3%

3,3%

4,0%

6,7%

3,3%

2,0%

2,0%

2,0%

3,3%

3,3%

2,0%

20,0%

100
100
40
30
30
25
15
30
50
50
50
30
30
50

5

0,8%

2,0%

2,0%

2,5%

3,3%

2,9%

3,3%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

10,0%

120
50
50
40
30
35
30
50
50
50
50
40
50
50
10

Finansiella instrument och derivat

Kostnader för derivat nettoredovisas under räntekostnader och periodiseras över löptiden. Resultateffekten av
så kallade stängda derivatkontrakt vars syfte varit att säkra framtida räntebetalnignar, periodiseras över
låneportföljens genomsnittliga löptid.

Skatter

Inkomstskatter redovisas i enlighet med BFNAR 2001:1. Med inkomstskatter avses skatt som baseras på
företagets resultat. Skattemässiga värde för en tillgång eller skuld är det värde som tillgången eller skulden
har för skatteändamål. Skillnaden mellan detta värde och bokfört värde är en s k temporär skillnad.
Uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordan är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller
avdragsgilla temporära skillnader och som medför eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten
skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässiga underskott kan avräknas
mot skattemässiga överskott.

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivningar. För fastigheter har temporära skillnader

beräknats genom att jämföra bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivningsbara värde.

Koncernförhållanden

Öckerö Fastighetsutveckling AB ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB (556495-9665) som i sin tur ägs till
100 % av Öckerö kommun (212000-1280). Samtliga juridiska enheter inom koncernen har sina säten i Öckerö

^kommun.

^
»'A
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

,balapsomslutning.

^ I^A
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Noter
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning

2019 2018

Hyresintäkter bostäder

Hyresbortfall

Bränsle, parkering, VA mm

Övriga rörelseintäkter

2

2

211

135
141
487

064
o

692
203
959

2

2

193

123
1

318

794
o

238
050
082

Av årets nettoomsättning utgör O kr (O kr) koncerninterna poster.

Not 2 Fastighetskostnader

2019 2018

Avgifter till samfällighetsförening

Underhåll

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Förvaltningsarvode

Övriga driftskostnader

-804 624

-53 560

-72 729

-40 279

-296 235

-1 267 427

-834 282

-74 486

-73 691

-43 604

-43 449

-1069512

Av årets fastighetskostnader utgör 40 279 kr (43 604 kr) koncerninterna poster.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inga anställda. Förvaltning av fastigheterna sker genom förvaltningsavtal med

Öckerö Fastighets AB.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 4 Avskrivningar

2019-12-31

29%
71%

0%
100%

2018-12-31

29%
71%

0%
100%

2019 2018

Avskrivningar byggnader

markanläggningar

-534 965

-15504

-550 469

-535 002

-15504

-550 506

^
Hrt.
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Not 5 Central administration

2019 2018

Revision och revisionsnära tjänster

Förvaltningsarvode

Övriga kostnader

Av årets kostnader för central administration utgör 27 460 kr (32 564 kr) koncerninterna poster.

Not 6 Övriga rörelse! ntäkter

-15750

-27 460

-5942

-49152

-15750

-32 564

-12 875

-61 189

2019 2018

o
o
o

-330 220

o
-330 220

Entreprenadavkastning

Övriga intäkter

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019 2018

Räntekostnader -519724 -753882

-519724 -753882

Av årets räntekostnader utgör 518 977 kr (751 795 kr) koncerninterna poster

Not 8 Bokslutsdispositioner

2019 2018

Lämnade koncernbidrag

\ErJ)ållna koncernbidrag

-307 207

o
-307 207

o
505 000
505 000

^
V-ft.
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Not 9 Skatt på årets resultat

2019

14(17)

2018

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt hänförlig till underskott

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader

o
-700

-11 889

-12589

o
-582

-10840

-11 422

Redovisat resultat före skatt -206018 57773

Skatteeffekt av:

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %)

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader

Övriga ej skattepliktiga intäkter

Övriga ej avdragsgilla kostnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skatteeffekt av ej avdragsgill ränta

Skatteeffekt av uppskjuten skatt på temporära skillnader

44088
114483

o
-1496

126371
-55 180

-11 889

-12589

-12710

-121111

o
-88

133327
o

-10840

-11 422

Underskottsavdraget uppgår till O kr (3 274 kr)

Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde

Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar/bidrag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Bokfört värde byggnader

Bokfört värde markanläggningar

Bokfört värde mark

2019-12-31

33 620 035
o
o
o

33 620 035

-2 797 663

-550 469

-3348132

30 271 903

26 270 838
217019

3 784 046
30 271 903

2018-12-31

33 620 035
o
o
o

33 620 035

-2247157

o
-550 506

-2 797 663

30 822 372

26 805 803
232 523

3 784 046
30 822 372

^Det skattemässiga restvärdet på byggnader understiger det bokförda med 288 005 kr (232 451 kr).

^
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Not 11 Marknadsvärden byggnader och mark

Bokfört värde bostadsfastigheter

Marknadsvärde bostadsfastig heter

Not 12 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde

Inköp
Kostnadsförda och sålda projekt

Överfört till byggnader

Not 13 Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskott

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader

Not 14 Vinstdisposition

Förslag till behandling av vinst

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst (kronor):

15(17)

2019-12-31

30 271 903
50 000 000

2019-12-31

10700

-10700

o
o

2019-12-31

o
61 633
61 633

2019-12-31

2018-12-31

30 822 372
50 000 000

2018-12-31

o
340 921

-330 221

o
10700

2018-12-31

-701

49745
49044

balanserat resultat

årets förlust

behandlas så att

i ny räkning överföres

Not15 Långfristiga skulder

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Förfaller inom 1 till 5 år

^F
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Förfaller efter 5 år

8 228 485
-218607

8 009 878

8 009 878

2019-12-31

20 000 000
20 000 000

o
o

2018-12-31

23 000 000
23 000 000

o
o

../
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Not 16 Koncernmellanhavanden

Fordran Ockerö Bostads AB

Skuld Öckerö Fastighets AB

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyresintäkter

Upplupna räntekostnader

Övriga upplupna kostnader

Not 18 Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Inga Inga

Not 19 Väsentliga händelser efter balansdagen

Jng.9 kända händelser har hänt efter balansdagen vilken/vilka bedöms kunna materiellt påverka bokslutet.

2019-12-31

o
307 207
307 207

2019-12-31

167853
o

15750
183603

2019-12-31

2018-12-31

505 000
o

505 000

2018-12-31

58596
o

22000
80596

2018-12-31

^
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Öckeröden 16 mars 2020

fika Westh

)rdförande

Lennart Samuelsson

Tommy Wallhutt

/^
Fredrik Gustavsson

•^L Sc^-
Robertho Settergren

Anna Skrapste
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RevisionsDerattelse
Till bolagsstämman i Öckerö Fastighetsutveckling AB, org. nr 556871-8760

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Fastighetsutveckling AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Öckerö Fastighetsutveckling ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Öckerö Fastighetsutveckling AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll,

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
)mständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

fden interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Öckerö
Fastighetsutveckling AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Öckerö Fastighetsutveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsår!, organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
érsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mel beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag förvart uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 7 april 2020

KPMG,
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Till kommunfullmäktige i:
Öckerö kommun

Till årsstämman i Öckerö Fastighetsutveckling AB
org.nr. 556871-8760

Granskningsrapport för 2019

Vi, av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Öckerö

Fastighetsutveckling AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorema ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om

verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vår granskning har utförts enligt aktiebolagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och

av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Öckerö 2020-04-06

Paul Magnusson

Lekmannarevisor

"A.nne-Lie Sundling

Lekmannarevisor
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Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Rederi AB avger följande årsredovisning for 
räkenskapsåret 2019. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Öckerö Rederi AB är ett helägt dotterbolag till Öckerö kommun som innehar 1 000 aktier. Detta är 
bolagets tionde förvaltningsår. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamhet 
Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö 
Kommun. 

Företaget har sitt säte i Öckerö kommun 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Fartyget har under året varit uthyrt till Barn- och Utbildningsnämnden som använder fartyget i sin 
gymnasieverksamhet, Öckerö seglande gymnasieskola 

Bolagets undersöker möjligheterna att hitta andra intressenter, förutom Barn- och Utbildningsnämnden, 
för uthyrning av fartyget och därmed öka intäkterna. För att möjliggöra övrig uthyrning togs beslut om 
ett varvsbesök i Las Palmas under december 2019 och därmed frigöra mer tid under sommaren för övrig 
uthyrning 

Under sommarens varvsuppehållet var fokus på Byssan där vi bytte ut stekbord och ugn samt reparation 
av andra delar av hushållsmaskineriet. Fokus har också legat på hytterna där slitaget är stort. Belysningen 
byter vi löpande ut till LED av miljöskäl. Av samma skäl beslutade vi också att inte köpa in PETflaskor, 
utan använda oss av kolsyrepatroner istället. Fartyget har fått fyra nya segel under varvsbesöket varav 
storseglet, som korsat Atlanten 18 gånger, var ett av de som byttes ut. 

Ekonomi 
Omsättningen ökade med 2,2%. Den svaga kronan har under året varit märkbar då drygt 30% av 
utgifterna betalas i euro eller dollar, vilket särskilt har påverkat hamnkostnaderna. Fartyget är dock i gott 
skick och underhållskostnaderna har därmed minskat. Den totala kostnaden för underhåll blev 2 499 tkr 
jämfört med 7 047 tkr (inklusive femårsklassning) föregående år. Bolaget resultatet efter avskrivningar 
blev 434 tkr jämfört med -2231 tkr föregående år. Bolaget gjorde ett underskott på 130 tkr jämfört med 
budget och har använt en del av förra årets överskott för att täcka underskottet. På grund av Skatteverkets 
bedömning av att bolaget bedriver persontransporter och inte undervisning har bolaget i december 
skickat en kreditfaktura för fyra år inklusive mervärdesskatt samt en ny faktura utan mervärdesskatt. 
Bolaget har därmed en fordran på Skattevertket för mervärdesskatt om c:a 25 mkr samt en skuld till 
Öckerö kommun på motsvarande summa. Dessa poster är reglerade i januari 2020 men påverkar 

ritIoliditeten  negativt med 4,23% vid bokslutet 
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Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 26 102 25 551 
Resultat efter finansiella poster 262 -2 390 
Soliditet (%) 5,4 9,2 

25 141 24 456 23 716 
580 947 6 

13,5 12,5 9,9 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 

kapital fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 1 900 000 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 100 000 1 900 000 

42 301 6 910 2 049 211 

6 910 -6 910 0 
9 666 9 666 

49 211 9 666 2 058 877 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

49 210 
9 666 

58 876  

disponeras så att 
i ny räkning överföres 58 876 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

tca,ssaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 
1 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning 26 102 158 25 550 910 

Övriga rörelseintäkter 9 938 11 905 
26 112 096 25 562 815  

Rörelsens kostnader 
Fartygskostnader -10 479 872 -13 209 187 
Övriga externa kostnader -457 991 -551 261 
Personalkostnader 2 -13 232 378 -12 511 887 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 479 436 -1 492 284 
Övriga rörelsekostnader -28 492 -29 131 

-25 678 169 -27 793 750 
Rörelseresultat 3 433 927 -2 230 935 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 68 160 
Räntekostnader och liknande resultatposter -172 420 -158 925 

-172352 -158765 
Resultat efter finansiella poster 261 575 -2 389 700 

Bokslutsdispositioner -270 000 2 403 000 

Resultat före skatt -8 425 13 300 

Skatt på årets resultat 18 091 -6391 

,krets resultat 9 666 6 910 



Öckerö Rederi AB 4 (9) 
Org.nr 556802-4904 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 
1  

2019-12-31 2018-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 4 22 448 082 23 927 518 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 490 000 0 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 40 211 0 
Övriga fordringar 23 809 440 519 984 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 136 835 652 186 

24 986 486 1 172 170 

Kassa och bank 6 735 777 4 895 710 
Summa omsättningstillgångar 32 212 263 6 067 880 

tSUMMÅ TILLGÅNGAR 54 660 345 29 995 398 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 
1  

2019-12-31 2018-12-31 

Aktiekapital 100 000 100 000 

Reservfond 1 900 000 1 900 000 
2 000 000 2 000 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 49 210 42 300 
Årets resultat 9 666 6 910 

58 876 49 210 

Summa eget kapital 2 058 876 2 049 210 

Obeskattade reserver 1 170 000 900 000 

Långfristiga skulder 5 
Skulder till kreditinstitut 21 375 000 21 750 000  

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 1 500 000 1 500 000 
Leverantörsskulder 1 005 181 392 465 
Skulder till koncernföretag 25 335 387 58 125 
Övriga skulder 851 569 1 996 626 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 364 332 1 348 972 
Summa kortfristiga skulder 30 056 469 5 296 188 

tUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 660 345 29 995 398 
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Kassaflödesanalys Not 
1 

Den löpande verksamheten 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Resultat efter finansiella poster 261 575 -2 389 699 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 479 436 1 492 284 

Betald skatt 18 091 -6391 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 759 102 -903 806  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete -490 000 0 
Förändring av kortfristiga fordringar -23 814 316 -219 589 
Förändring av leverantörsskulder 612 716 -218 833 
Förändring av kortfristiga skulder 24 147 565 -84 912 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 215 067 -1 427 140 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -375000 -1 500 000 

Årets kassaflöde 1 840 067 -2 927 140 

Likvida medel 
Likvida medel vid årets början 4 895 710 7 822 850 

fiLikvida medel vid årets slut 

( N 

6 735 777 4 895 710 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Tjänste- och entreprenaduppdrag 
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln. 

Avskrivning 
Tillämpade avskrivningstider: 

Fartyg 25 år 
Fasta installationer på fartyg 10-16 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Not Uppgifter om moderföretag 

Namn Org.nr Säte 
Öckerö kommun 212000-1280 Öckerö 

Not 2 Medelantalet anställda 
2019 2018 

rMedelantalet anställda 3 1 30 
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Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
2019 2018  

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 

0 % 0 % 

100 % 100 % 

Under året har borgensavgift erlagts till Öckerö kommun avseende lån hos kommuninvest med 58 125 
kr (58 125 kr) 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 2018-12-31 

36 654 699 36 654 699 
36 654 699 36 654 699 

-12 727 181 -11 234 897 
-1 479 436 -1 492 284 

-14 206 617 -12 727 181 

22 448 082 23 927 518 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 5 Långfristiga skulder 

ti_culder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen  

2019-12-31 2018-12-31 

14 250 000 15 750 000 
14 250 000 15 750 000 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

Öckerö den 13 mars 2020 

Tgoma/s Wijk 

Håkan Samuelsson 
Verkställande direktör 

Revisorspåteckning 

Vår revisionsberättelse har lämnats den  Pf/.9  2020 
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Till bolagsstämman i Öckerö Rederi AB, org. nr 556802-4904 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Rederi AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Öckerö Rederi ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Öckerö Rederi AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har in hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i  

(Ken  interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Malmö den  it,  april 2020 

KPMG A 

an Ras u on 

ktoriserad rvisor  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Öckerö Rederi 
AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Öckerö Rederi AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig het mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 60  Dnr KS 62/19  
   
Bokslut 2019 

 
Ärende 
Årsredovisning 2019.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020. 
Bilaga – Årsredovisning 2019 Öckerö kommun 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckerö-alliansen, föreslår att följande två stycken, vilka 
Öckerö Fastigheter AB beslutat lägga till sin del av årsredovisningen under sen-
aste styrelsemöte, läggs till i årsredovisning 2019 för Öckerö kommun: 
 
Sidan 27, sist i andra stycket under rubriken ”Underhållsprojekt och finansie-
ring”: 
Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördyrats 
jämfört med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av biträden till de 
förtroendevalda revisorerna.  
  
Sidan 29, sist i tredje stycket under rubriken ”Utsikter för framtiden och finansie-
ring”: 
Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en up-
penbar risk att projektet inte blir färdigställt 2020 och därmed uppnås inte full-
mäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom kommunen senast år 
2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2019 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande.  

Följande stycken läggs till årsredovisningen under Räkenskaper kommun och 
kommunkoncern, Öckerö Fastigheter AB: 
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KS § 60, fortsättning Dnr KS 62/19  
   
Bokslut 2019 

 
- Projekten på nordöarna Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt för-

dyrats jämfört med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av bi-
träden till de förtroendevalda revisorerna. 

- Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget och det finns en 
uppenbar risk att projektet inte blir färdigställt 2020 och därmed uppnås 
inte fullmäktiges mål om att 100 % av hushållen och företagen inom kom-
munen senast år 2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 



        

 
  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 2020-03-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson, Genja Thesslund  
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019  
Diarienummer: 0062/19  

Årsredovisning 2019 
 
Förslag till beslut  
Årsredovisning 2019 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande 
 
 
Ärende 
Årsredovisning 2019 
 
 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2020-03-11 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsredovisning 2019
Öckerö kommun



Grafisk form & original: Adekvat Form AB, Tollered

Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2020

Upplaga: 100 ex

Papper omslag: Multidesign smooth white 240 g

Papper inlaga: Multidesign smooth white 130 g

Typsnitt: Franklin Gothic, Georgia

Bild omslag: Annelie Pompe

Vi tackar årets fotografer

Annelie Pompe – svensk äventyrare som bor i Öckerö kommun, mest känd
för sina insatser som fridykare. Fotograferar både över och under ytan. 

Albin Andersson – hobbyfotograf bosatt på Hönö. Fotar gärna djur och natur 
men letar alltid efter intressanta motiv när kameran är med.

Julia Olsson – porträttfotograf som bor på Hönö. Fotar och filmar det mesta, 
har fokus inställt på gravida, par och familjer.



   
     2 Kommunstyrelsens ordförande
 har ordet

   3 Förvaltningsberättelse 
     4 Översikt över verksamhetens utveckling
     5 Den kommunala koncernen
     6 Viktiga förhållanden för resultat och
          ekonomisk ställning
     7 Händelser av väsentlig betydelse
     8 Styrning och uppföljning av den 
       kommunala verksamheten
     8 God ekonomisk hushållning och 
 ekonomisk ställning
   11 Balanskravsresultat
   12 Väsentliga personalförhållanden
   14 Förväntad utveckling

  15 Räkenskaper kommun
 och koncern
   16 Resultaträkning kommun 
 och koncern
   16 Kassaflödesanalys kommun
   17 Balansräkning kommun och koncern
   18 Redovisningsprinciper 
   19 Kommunens noter
   24 Koncernens noter
   25 Räkenskaper koncernbolagen
   25 Öckerö Fastighets AB
   28 Öckerö Rederi AB

  29 Verksamhetsberättelser
   30 Kommunstyrelsen
   47 Barn- och utbildningsnämnden
   56 Socialnämnden
   63 Bygg- och miljönämnden  
   66 Miljöredovisning

   70 Fakta om kommunen

  71 Revisionsberättelse,
 Öckerö kommun

Bild: Öckerö kommun



2  Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun

nisation har vi dess-
utom lyckats vända 
ett stort negativt 
balansresultat 2018 
till ett positivt balans-
resultat 2019.

Mitt första år som kommunstyrelsens ordförande har pas-
serat. Det har varit en väldigt spännande och lärorik början 
på resan som förtroendevald på heltid. Redan efter valet 
2018 startade Öckeröalliansen arbetet med att ta fram Mål 
för mandatperioden 2019–2022. Ett dokument som sedan 
fastställdes av kommunfullmäktige inför 2019. Dokumentet 
innehåller 16 ambitiösa inriktningsmål tillsammans med be-
skrivande texter och mätbara mål. Mål för mandatperioden 
2019–2022 är den politiska majoritetens vilja att utveckla 
kommunen och är nu en grund för verksamhetsstyrningen i 
hela kommunen.

FAMILJECENTRALEN NAVET
I februari invigdes Familjecentralen Navet. En mötesplats 
för alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 
6 år. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kom-
mun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan 
Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). På familje-
centralen samarbetar flera yrkesgrupper för familjens 
bästa. Ett nära samarbete finns med biblioteket genom 
boktips, sagostunder och barnteater.

FÖRETAGSKLIMATET – HÖGST I GR
Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen företags-
klimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras på 
hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun men 
även på ett antal statistiska parametrar som påverkar före-
tagen och deras förutsättningar. I rankingrapporten 2019 
placerar sig Öckerö kommun på plats 13 av totalt 290. Det 
är en förbättring från förra året med hela 19 placeringar. 
Om vi hade haft en flygplats och en tågstation i kommunen 
hade vi klättrat ytterligare ett antal placeringar.

MYNDIGHETSUTÖVNINGEN – SVENSK TOPPKLASS
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighets-
utövning mot företagare. Öckerö kommun placerar sig 
högst bland GR-kommunerna med ett index på 82. Bland 
Sveriges kommuner placerar sig Öckerö på plats 4. Jämfört 
med 2017 års resultat har indexet ökat från 79 till 82. Det 
visar på att arbetet som utförs uppskattas av näringslivet. 
Det som sticker ut positivt i mätningen inom service-
områdena är att bemötandet är högsta värdet, det andra 
som noteras är att kommunens rättssäkerhet får höga 
bedömningar.

UTÖKAD KAPACITET I RENINGSVERKET
Kapaciteten på nuvarande avloppsreningsverk börjar nå 
sitt tak. Med tanke på kommunens utbyggnadsplaner, 
bland annat Öckerö nya centrum, behövdes ett långsiktigt 
beslut fattas kring hur avloppsreningen ska lösas i fram-
tiden. I december beslutade kommunfullmäktige om en 
uppgradering av Pinans avloppsreningsverk till 25 000 
personekvivalenter i två etapper. Parallellt kommer även 
spillvattennätet att uppgraderas. När dessa investeringar 
är genomförda står kommunen väl rustad för en framtida 
expansion under många år framöver.

Jan Utbult (KD)
Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
STRUKTUR OCH ORGANISATION
Mycket arbete pågår bakom kulisserna för att utveckla och 
förbättra vår kommuns struktur och organisation. Syftet är 
att få en stabil uthållig struktur och organisation över tid. 
Vi har börjat förändra vårt arbetssätt för att bli mer lätt-
rörligt och arbetar nu mer mot ett så kallat agilt arbetssätt. 
Under året har ett trettiotal aktiviteter initierats som är 
kopplade till våra mål och styrdokument. Fokus ligger på 
vår långsiktiga verksamhetsplan som ska vara ryggraden i 
det framtida arbetet.  

FÖRÄNDRAD STYRMODELL/BUDGETPROCESS 
Under året har ett stort engagemang lagts ner i fram-
tagandet av en förändrad styrmodell och budgetprocess 
inför budget 2021. Arbetet utmynnade i ett beslut i kom-
munfullmäktige i november. Det övergripande syftet med 
förändrad budgetprocess och styrmodell är att skapa bra 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
verksamhet. De olika frågorna i styrningen ska hanteras 
på rätt nivå och processen ska bidra till att budgetbeslu-
tet får önskad effekt. I policyn beskrivs styrningens olika 
beståndsdelar, till exempel vision, mål och budget. Vidare 
beskrivs årsprocessen för att visa hur delarna hänger sam-
man och vad som är den politiska delen av processen res-
pektive tjänsteorganisationens del.

DEN KOMMUNALA EKONOMIN
Under året har alla verksamheter i kommunen haft ett 
stort fokus på ekonomi och effektivisering för att hantera 
framtida ekonomiska utmaningar. I Öckerö kommun är 
andelen äldre högre än snittet i Sverige. Samtidigt minskar 
andelen personer i arbetsför ålder i kommunen. Det gör 
att trycket på kommunala verksamheter ökar, samtidigt 
som färre bidrar med skatteintäkter. Riksdagen beslutade 
under hösten om nya beräkningsgrunder för det kommu-
nala kostnadsutjämningssystemet. Det beslutet drabbar 
kommunen negativt med cirka 16 miljoner kronor per år 
när det fått helt genomslag 2024. 
 Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare 
och politikerkollegor i kommunen. Tillsammans har vi 
gjort en gemensam resa under året med utveckling och 
förnyelse i fokus. Genom stort fokus på ekonomi och orga-
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Översikt över verksamhetens utveckling

FEM ÅR I SAMMANDRAG

 2019 2018 2017 2016 2015
Folkmängd
Folkmängd 31/12 12 916 12 945 12 923 12 773 12 682  
– antal barn: 0–5 år 735 765 762 763 780 
– antal barn: 6–15 år 1 614 1 626 1 656 1 650 1 613 
– antal ungdomar: 16–18 år 506 479 458 450 465 
– antal äldre: 65–74 år 1 790 1 802 1 777 1 774 1 734  
– antal äldre: 80 år och äldre 791 762 729 716 700  

Skattesats/kommunen, kr 21:21  21:21   21:21   20:76   20:76   

Personaluppgifter
Personalkostnader, mkr  575   571   541   512   462   
varav: pensionskostnader  32   43   32   31   30   
Antal anställda per 1/11  1 068   1 099   1 094   1 080   994   
Antal årsarbetare per 1/11  961   967   957   952   873   

Resultaträkning, mkr
Nettokostnad inklusive avskrivningar och finansnetto  769   747   722   670   657   
Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift)  773   742   723   679   653   
varav: skatteintäkter  685   664   648   605   573   
Årets resultat  5   –5   6   9   –4   
Balansresultat exklusive reavinster  2   –14   2   3   –5   

Balansräkning     
Likvida medel, mkr  68   103   105   134   110    
Tillgångar, mkr  675   647   620   620   561   
– per invånare, tkr 52  50   48   49   44  
Eget kapital, mkr  334   330   335   329   319   
Låneskuld bank, mkr  24   22   23   24   0   
Total pensionsskuld inklusive förtroendevalda*, mkr  294   300   295   295   298   
– varav ansvarsförbindelse/personal*, mkr  196   202   209   214   222   
– varav ansvarsförbindelse/förtroendevalda*, mkr  1   2   2   3   3 
Borgensförbindelser, mkr  991   1004   1057   1070   905 
– per invånare, tkr 77 78 82 84 71  

Investeringar, mkr     
Budget 71  62   65   71   53  
Utfall exklusive intäkter  54   46   49   46   40  

Nämndernas driftbudgetavvikelse, mkr –6  –9   –12   4   –2  

Nyckeltal     
Soliditet, %  49   51   54   53   57  
Soliditet, % (inklusive ansvarsförbindelse + löneskatt)  13   12   12   10   7 
Kassalikviditet, % (minimum 100%)  110   106   132   157   146
Nettokostnadsandel**, % 99 100 99 99 101  

* Exklusive löneskatt 24,26 %  

**Ett av de viktigaste nyckeltalen i den finansiella analysen utgörs av nettokostnadsandelen, vilken visar i procent hur stor del av skatter och bidrag 
som går åt till att finansiera verksamheten. Riktpunkt för begreppet god ekonomisk hushållning är enligt fullmäktiges beslut satt till 98,5%, vilket 
för Öckerö kommuns del kan översättas till ett positivt resultat på drygt 11 mkr. En sådan marginal ger kommunfullmäktige ekonomiskt handlings-
utrymme, samtidigt som egna resurser skapas för att finansiera investeringsverksamhet.

 

4  Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun

Årets resultat uppgår till 4,5 mkr. Genom att ta bort reavin-
sterna från resultatet erhålls balansresultatet. 2019 uppgår 
balansresultatet till 2,2 mkr. De senaste fem åren har resul-
tatet varierat mellan 9 mkr och –5 mkr. Motsvarande siffra 
avseende balansresultatet är mellan 3 mkr och –14 mkr. 
Resultatet har således inte levt upp till de av Kommunfull-
mäktige beslutade finansiella målen de senaste fem åren. 
Detta innebär en stor utmaning och kommunens budget-
följsamhet måste förbättras.

Avseende antalet årsarbetare så har en liten minskning 
skett i jämförelse med 2018. Det går också att se att netto-
kostnadsutvecklingen bromsats in i jämförelse med tidigare 
år. Detta påvisar en viss effekt av de ekonomiska utmaning-
arna som präglat kommunens ekonomi under året.
 2019 minskade folkmängden för första gången de senaste 
fem åren. Detta innebär en utmaning för kommunen då det 
har en direkt påverkan på skatteintäkterna.
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Valberedning

Revisorer

Över-
förmyndare

Öckerö 
Fastighets AB

Öckerö 
Rederi AB

Kommun-
fullmäktige

Kommun-
styrelsen

Bygg- 
och miljö-

nämnd

Barn- och 
utbildnings-

nämnd

Val-
nämnd

Social-
nämnd

Kommunstyrelsen ska årligen till Kommunfullmäktige 
sammanfatta årets verksamhet och ekonomi i en årsredo-
visning. Årsredovisningen i Öckerö kommun innehåller 
även den redovisning, som nämnderna enligt kommunal-
lagen ska göra till fullmäktige, över hur de under året har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.
 Öckerö kommuns styr- och ledningsmodell bygger på 
att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss 
riktning och därför delar ut uppdrag till nämnder samt att 
chefer och medarbetare inom kommunförvaltningen ska 
använda sin profession i utförande av uppdragen.
 Styrningen kännetecknas av att alla i organisationen – 
politiker, chefer och medarbetare – tar ansvar för helheten 
i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet 
och engagemang i styrprocessen. En viktig gemensam 
värdegrund är att alla som verkar i organisationen ser verk-
samheten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och 
kundens/brukarens perspektiv.
 Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller 
förutom en ekonomisk analys även en redovisning av mål-
uppfyllelsen för de finansiella och verksamhetsmässiga 
målen och fullmäktiges tolkning av begreppet god ekono-
misk hushållning samt personalredovisning. I nämndernas 
verksamhetsberättelser finns mer utförlig redovisning av de 
verksamhetsmässiga målen som är kopplade till god ekono-
misk hushållning samt övriga nämndsmål.

KONCERNENS ORGANISATION 
Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild 
av såväl kommunens som dess dotterbolags ekonomiska 
ställning och resultat. Vidare skall den koncernredo-
visningen belysa det totala ekonomiska åtagandet samt 
underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i 
vilken form de driver sina verksamheter. Koncernens redo-
visningen är ett sammandrag av kommunens och dotter-
bolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns 
koncernbokslut omfattar kommunen samt de helägda dotter-
bolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. 
Öckerö Fastighets AB äger samtliga aktier i Öckerö Bostads 
AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighets-
service AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning 
per 2019-12-31 finns i bolagens egna årsredovisningar.
 
Koncernen Öckerö kommun
Årets resultat för koncernen Öckerö kommun är 12 mkr 
(föregående år –6 mkr)

Den kommunala koncernen

Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun  5
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA 
och kan sägas motsvara anställdas och förtroendevaldas vid 
mättillfället ”inarbetade” pensionsmedel med vissa förut-
sättningar. Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförplik-
telse viktig att beakta eftersom den ska finansieras många år 
framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2019-12-31 
till 365 mkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 
8 mkr jämfört med året innan. Av dessa redovisas 99 mkr 
som en avsättning i balansräkningen och 245 mkr som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Bild: Sandra Osberg

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antal äldre: 80 år och mer, förändring 1 år

 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  791 765 762 729 716 700 683
  +26 +3 +33 +13 +16 +17 +16

Antal barn 0–5 år, förändring 1 år

 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  735 765 762 763 780 799 819

  –30 –1 –17 –19 –20 –11 –20

Antal barn 6–12 år, förändring 1 år

 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 1 093 1 120 1 148 1 156 1 140 1 148 1 141

  –27 –28 –8 +16 –8 +7 +3

Antal barn 13–15 år, förändring 1 år

 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013

  521 506 508 494 473 463 455

  +15 –2 +14 +21 +10 +8 +5

Antal gymnasieelever: 16–18 år, förändring 1 år 

 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  506 490 479 458 450 465 457
  +16 +11 +21 +8 –15 +8 –76

Befolkningsförändring 2019: Minskning med 29 pers. 

 År 2019  Födda Döda Saldo Inflytt Utflytt Saldo Just S:a
 Kvartal 1  24 31 –7 107 129 –22 –2 –31

 Kvartal 2  20 29 –9 156 142 14 3 8

 Kvartal 3  33 29 4 175 162 13 0 17

 Kvartal 4  29 41 –12 129 142 –13 2 –23  

 Summa  106 130 –24 567 575 –8 3 –29 

Befolkningsutveckling 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
 –29 +22 +150 +91 +37 +71 +35

Pensionsskuld

mkr  2019 2018

Individuell del 17 18
Avsättning anställda (efter 1998) 78 69
Avsättning förtroendevalda 2 9
Ansvarsförbindelse anställda (före 1998) 196 202
Ansvarsförbindelse förtroendevalda  1 2

Summa personalkostnader 294 300

Löneskatt 24,26% 71 73

Summa skuld pensioner och löneskatt 365 373
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Händelser av väsentlig betydelse
2019 har präglats av en ansträngd ekonomi och åtgärds-
planer har tagits fram inom samtliga nämnder förutom 
bygg och miljönämnden. Samtidigt har kassalikviditeten 
minskat och kommunens kassa uppgick vid årskiftet 2019 
till cirka 68 mkr. Detta innebär en minskning med 36 mkr 
i jämförelse med året innan. Minskningen beror främst på 
höga investeringsnivåer i förhållande till uppnådda ekono-
miska resultat. På sikt behöver kommunens resultat stärkas 
för att möjliggöra framtida behov av investeringar.
 Kulturen att följa budgeten behöver stärkas i kommunen. 
Även långsiktigheten behöver stärkas, dels inom olika verk-
samheter men också i ett helhetsperspektiv, där ekonomi 
och verksamhet tydligare knyts samman.
 En ny styrmodell inklusive budgetprocess är framtagen 
och nästa steg är att implementera och anpassa arbetssätt 
och kultur till modellen. Ekonomiska ställningstaganden 
och tuffa beslut kommer att behöva tas inom olika områden 
och på samtliga verksamhetsnivåer och är ett ständigt på-
gående arbete.
 Årets nettokostnadsutveckling uppgick 2,9 procent (in-
klusive finansiella kostnader) samtidigt som skattenettot 
utvecklades med 4,2 procent, vilket betyder att intäkterna 
ökade mer än kostnaderna för 2019. Kan kommunen hålla i 
detta finns goda förutsättningar att skapa en ekonomi som 
är hållbar på lång sikt.

KONJUNKTURLÄGET
SKR:s konjunkturprognos påvisar ihållande svag BNP-
tillväxt. Vikande sysselsättning prognostiseras, inte minst 
utifrån den trendmässigt svaga produktivitetstillväxten. 
Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas komma att 
innebära nedjusteringar i bemanningen, och att den totala 
sysselsättningen minskar något 2020. Sysselsättnings-
graden beräknas därför sjunka något. Andelen arbetslösa 
beräknas fortsätta stiga under 2020. Konjunkturen för-
svagas och mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskri-
vas som ”mild lågkonjunktur”.

SKATTEUNDERLAG OCH SKATTEINTÄKTER

Skatteunderlagsprognos, förändring, %
jämfört med året innan

  2018 2019 2020 2021 2022
 SKR – februari 3,3 2,9 2,9 3,8 4,0
 SKR – april/maj 3,3 3,0 3,1 3,1 3,7
 SKR – augusti 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7
 SKR – december 3,6 3,2 2,5 3,2 3,9

SKR presenterar fem skatteunderlagsprognoser under året. 
De senaste prognoserna för skatteunderlaget har varit rela-
tivt stabila och i princip har enbart marginella justeringar 
gjorts.
 För 2019 väntas ingen ökning av arbetade timmar, vilket 
ger en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det mot-
verkas dock av att timlönerna ser ut att öka mer än 2018. 
Dessutom bidrar inkomster från såväl pensioner som 
arbetsmarknadsersättningar mer till skatteunderlaget än 
föregående år.
 Prognosen för 2020 visar på en fortsatt inbromsning. 
Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. 
Kalkylen för 2021 och framåt tyder på att en ekonomisk 
återhämtning sker 2021 och att svensk ekonomi från och 
med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att 
antalet arbetade timmar åter stiger och att löneöknings-
takten tilltar något.

Källa: SKR

INFLATION*

I december 2019 var inflationstakten 1,8% på ett års basis. 
Parallellt med KPI mäts också inflation rensad för ränte-
förändringar, s.k. underliggande inflation. Inflationstakten 
med fast ränta (KPIF) var 1,7% i december. 

Källa: SCB

KPI, Konsumentprisindex, %

 dec 18–19 dec 17–18 dec 16–17 dec 15–16 dec 14–15
 1,8 2,0 1,7 1,7 0,1

* Riksbankens inflationsmål för penningpolitiken är 2 %, mätt som 
den årliga ökningstakten av KPI

RÄNTEUTVECKLING
Vid det penningpolitiska mötet den 19 december beslutade 
Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 % till 
0,00%.
Riksbanken skriver: ”Inflationen har varit nära Riksbankens infla-
tionsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken be-
dömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara 
nära målet framöver. Direktionen har därför, i linje med bedöm-
ningen i oktober, beslutat att höja reporäntan från –0,25 till noll 
procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas 
ligga kvar på noll procent de närmaste åren.”

Ränteutveckling, %

 datum 191219 190109 160217 150708
 Reporänta 0,00 –0,25 –0,50 –0,35 
 Förändring i % 0,25 0,25 –0,15 –0,10 
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Syftet med en styrmodell är dels att det finns ett sätt för 
kommunens politiska ledning att kunna styra kommunen 
och få en uppföljning på om det blir som planerat eller ej, 
men också en struktur för kommunens chefer att planera 
och följa upp verksamhet och ekonomi.
 Under vårprocessen tar förvaltningar och nämnder fram 
underlag för budgetarbetet. Partierna tar fram förslag som 
beslutas i kommunfullmäktige. Med budgetbeslutet som 
utgångspunkt tar förvaltningarna fram förslag på föränd-
ringar i uppdraget, dvs. uppgift och satsningar på målen. 
Nämndernas uppdrag beslutas i nämnd och slutgiltigt av 
kommunfullmäktige. Uppdragen bryts ner på de olika orga-
nisationsnivåerna. Höstprocessen innehåller också slut-
giltigt budgetbeslut och framtagande av detaljbudget.
 Uppföljning görs av ekonomi, mål och uppgift enligt fast-
ställd plan. Slutgiltig uppföljning sker i årsredovisningen.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

till ca 15 mkr. På kommunnivå ligger kostnaderna i paritet 
med budget. Detta beror på en nettoeffekt av lägre pen-
sionskostnader ( ca 7 mkr), ökade timlönekostnader, samt 
högre personalkostnader för Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden) än budgeterat.
 Verksamhetens kostnader exklusive personalkostnader 
har ökat med ca 13 mkr i jämförelse med föregående år. 
I jämförelse med budget är avvikelsen negativ med cirka 
–12 mkr. Avvikelsen förklaras bland annat av underskott 
avseende köpta platser inom Barn- och utbildningsnämn-
den, kostnader inom samhällsbyggnadsverksamheten samt 
kostnadsföring av delar av projekt ny kretsloppspark.
 
EKONOMISK STÄLLNING 
Det är viktigt för bedömningen av kommunens finan-
siella situation att notera och analysera graden av nämn-
dernas budgetföljsamhet/ekonomisk styrning. Nämnder-
nas underskott uppgår till –5,8 mkr (–9,2 mkr 2018). De 
nämnder som under året har antagit åtgärdsplaner för att 
begränsa/undvika underskott har endast delvis uppnått 
avsedd effekt. Det är strategiskt för kommunens fram-
tida ekonomi och verksamhet att nämnderna förmår att 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Årets resultat: 4,5 mkr 
Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kost-
nader, uppgår för år 2019 till 4,5 mkr. Jämfört med budget 
så innebär resultatet en negativ avvikelse med –3,3 mkr.
 Årets skatteintäkter, 685,4 mkr, nådde inte upp till bud-
geterad/preliminär siffra: 3,4 mkr i lägre utfall. Jämfört 
med 2018 ökade skatteintäkterna med 21,8 mkr. Summan 
av definitiv slutavräkning av 2018 års skatteintäkter och 
preliminär slutavräkning av 2019 års skatteintäkter på-
verkar resultatet negativt med –5,2 mkr.
 Kommunalekonomisk utjämning/statsbidrag redovisas 
till 87,7 mkr, vilket var 3,3 mkr mer än budget och 9,8 mkr 
mer än utfall 2018.
 Intäkterna exklusive skatter är i princip oförändrade 
mot föregående år. I jämförelse med budget så överstiger 
utfallet budget med cirka 7 mkr. Huvudsakligen beror det 
på redovisade realisationsvinster, högre intäkter från mig-
rationsverket samt Skolverket än budgeterat. Realisations-
vinsterna uppgick till 2,2 mkr och ingår i resultatet.
 Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader 
har ökat med knappt 4 mkr i jämförelse med föregående 
år. Räknas pensionskostnaderna bort så uppgår ökningen 

Bild: Albin Andersson
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Samlad bedömning 
Sammantagen bedömning på beslutade mål är att ”god 
ekonomisk hushållning”, enligt fullmäktiges definition, inte 
uppnås i årsbokslut med anledning av att det ekonomiska 
resultatet är för lågt samt att målet ”frisknärvaron bland 
kommunens medarbetare ska öka” inte helt uppnås.

Soliditet och eget kapital

År 2019 2018 2017 2016 2015

Utveckling av eget kapital, mkr 334 330 335 329 319

Soliditet*, % 49 51 54 53 57

Soliditet
Soliditeten – långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten bru-
kar tolkas som ett mått på finansiell styrka. Måttet ställer 
det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna och 
anger i vilken grad kommunen finansierat sina tillgångar 
med egna medel. En fallande soliditet över tiden är ett 
tecken på att åtgärder behövs för att stabilisera ekonomin. 
Detta kan åstadkommas genom att vidta åtgärder för en 
förbättrad resultatutveckling.
 Värdet på kommunens tillgångar har mellan åren ökat 
med 26 mkr. Det egna kapitalet har ökat med 5 mkr, vilket 
motsvarar årets resultat. En liten ökning av det egna kapi-
talet kombinerat med en ökning av värdet på tillgångarna 
medför minskad soliditet: 49% år 2019 jämfört med 51% år 
2018. Om pensionsskulden inarbetad före 1998, ansvars-
förbindelsen, lyfts in i balansräkningen (det egna kapitalet 
minskar) uppgår soliditeten till 13 %.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

anpassa sina kostnader till kommunfullmäktiges budget-
beslut. Underskott i nämndernas verksamheter påverkar 
inte enbart 2019 års resultat utan även möjligheterna att 
bedriva verksamhet i enlighet med budget 2020 och på-
följande år. Risken får bedömas som stor att nämnderna 
går in i det nya budgetåret med en större verksamhet än 
vad budget tillåter.
 Kommunstyrelsens redovisar sammantaget ett resultat 
i paritet med budget. Inom nämnden redovisar dock 
Samhällsbyggnadsverksamheten ett underskott som främst 
vägs upp av outnyttjade reserver inom kommunstyrelsen 
som helhet. Barn- och utbildningsnämndens underskott 
finns främst inom förskolan men även grundskola och gym-
nasieskola redovisar underskott. Socialnämnden redovisar 
ett resultat på 0,2 mkr. Inom nämnden redovisas under-
skott avseende individ/familjeomsorg och funktionshinder. 
Detta underskott vägs främst upp av en obudgeterad reserv 
förvaltningscentralt.
 Under året har nämnderna tilldelats medel ur fullmäkti-
ges budgeterade s.k. fördelningsposter med totalt 17,4 mkr 
(se Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse sid 43)

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2019 
beslutat om såväl definition av ”god ekonomisk hushåll-
ning” samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga 
mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. 
verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar ”god eko-
nomisk hushållning” när kommunfullmäktiges finansiella  
och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse.

Nämndernas budgetavvikelser

mkr 2019 2018

Kommunstyrelsens enheter exkl 
centrala poster 1,9 3,8 
Kommunstyrelsen fritid och kultur 0,1 0,3
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad –1,6 0,2
Barn- och utbildningsnämnden –6,5 –9,1
Socialnämnden 0,2 –4,6
Bygg- och miljönämnden 0,1 0,2 

Summa nämndernas budgetavvikelser –5,8 –9,2 
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FINANSIELLA MÅL
Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skatte-
netto sett över en period av fem år
2019 skulle ett resultat på 1,5 % av budgeterat skattenetto 
motsvarat drygt 11 mkr. Årets resultat uppgår till 5 mkr.
 Sett över de fem senaste åren uppgår resultatet till 
ca 0,3 % av skattenettot. Målet uppnås därmed inte.

Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggnings-
tillgångar, skall finansieras med egna medel

Detta likviditetsmål är uppfyllt. Investeringsverksamheten 
har finansierats med egna medel/kassan.

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

Andelen arbetad tid som utförs av                  
tillsvidareanställda skall öka

Samtliga förvaltningar har under året tagit fram handlings-
planer för hur man ska gå från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation och arbetar aktivt med införandet. Inom 
Socialförvaltningen, där antalet deltider är flest, har man 
startat två pilotprojekt inom äldreomsorgen och inom funk-
tionshinder. Projekten kommer pågå under året och ska sedan 
utvärderas innan fler enheter går in i heltidsorganisation. 
Att arbetet redan fått effekt kan vi se på andelen anställda 
med heltidstjänst som ökat med 6 procentenheter under året 
från 55% till 61%.
 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat 
från 88,5% till 89,8% för år 2019.

Frisknärvaron bland kommunens                 
medarbetare skall öka

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året 
i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för att 
förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med 
företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabili-
teringsverktyget Adato.

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetar-
engagemang) visar ett totalt HME-index på 80, vilket mot-
svarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommu-
ner. Respektive chef arbetar vidare med sina resultat för att 
tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och 
aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen.
 Ett arbete pågår inom verksamhetsområde Samhällsbygg-
nad utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för 
att minska administrationen för chefer/specialister. Viss 
förändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering 
av processer.

Andelen nyanlända som arbetar eller 
studerar efter etableringsperiodens 
slut skall uppgå till minst 60%

Efter augusti är ca 60% av de nyanlända som lämnat etable-
ringsperioden i aktivitet/arbete och självförsörjande. Med-
räknat är endast individer som är kvarboende i kommunen.
Beräkning av målet blir ej tillförlitligt under 2019, då antalet 
individer i målgruppen som lämnat kommunen ökat under 
hösten. Vid en generell bedömning framkommer dock att det 
är ett lågt antal individer som har behov av att ansöka om 
ekonomiskt bistånd vid etableringsperiodens slut. Fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser, studier och arbete gör att många av 
de som är kvarboende i kommunen blir självförsörjande.

Självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan skall öka

Arbete pågår och följer plan enligt satsning.

Målkompassens färg innebär:

Röd = Ej uppfyllt

Gul = Delvis uppfyllt

Grön = Uppfyllt

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Bild: Albin Andersson

Balanskravsresultat

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS         
BALANSKRAV
Redovisade realisationsvinster på 2 mkr skall exkluderas 
från årets resultat när det s.k. balansresultatet räknas fram. 
Balansresultatet är positivt för 2019 med 2 mkr. Balans-
resultatet för 2018 var negativt med –14 mkr och med årets 
positiva balansresultat på 2 mkr återstår knappt –12 mkr att 
regleras inom de två närmaste åren. Enligt lagen om kom-
munal redovisning skall ett negativt balanskravsresultat 
regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige 
skall anta en åtgärdsplan för hur regleringen skall ske. Full-
mäktige har inte antagit någon plan på hur balanskravet ska 
regleras.

Årets resultat/Balansresultat

 Mkr 2019 2018 2017 2016 2015

 Årets resultat 5 –5 6 9 –4
 Justering 
 reavinster –3 –9 –4 –6 1
 Balansresultat 2 –14 2 3 –5
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Väsentliga personalförhållanden

PERSONALSTRATEGI
Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållnings-
sättet i såväl det långsiktiga som också det kortsiktiga perso-
nalarbetet. Pensionsavgångarna beräknas att bli fortsatt höga 
de närmaste åren vilket, i kombination med ökad rörlighet 
på arbetsmarknaden, ställer särskilt höga krav på en aktiv 
och målmedveten kompetensförsörjning. De största utma-
ningarna är att stärka arbetsgivarvarumärket, kvalitetssäkra 
rekryteringarna, behålla samt utveckla våra medarbetare.
 Öckerö kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Kommunen vill uppfattas som en välkom-
nande arbetsgivare med gott renommé, en arbetsgivare 
som såväl medarbetare som medborgare talar gott om. En 
av de viktigaste förutsättningarna till att uppnå framgångs-
rik försörjning av kompetens är det goda och synliga ledar-
skapet.
 Öckerö kommun värdesätter en tydlig och målinriktad 
utveckling av verksamheten och medarbetarna. Arbets-
klimatet skall präglas av dialog, delaktighet och resultat, 
vilket förutsätter samverkan mellan chef, medarbetare och 
fackliga organisationer. Detta sker i medarbetarsamtal, på 
arbetsplatsträffar, i de förvaltningsspecifika samverkans-
grupperna och i den centrala samverkansgruppen.
 Det personalstrategiska arbetet utgår bland annat ifrån 
arbetsgivarens policy för chefskap och medarbetarskap i 
Öckerö kommun. Policyn har sin utgångspunkt i kommu-
nens styr- och ledningsmodell samt grunderna i vår parts-
gemensamma samverkans- och dialogmodell.

ÅRET SOM GÅTT
En viktig roll för personalenheten är att stödja kommunens 
chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar 
för att de ska känna sig trygga i sin roll som ledare. Under 
året har enheten arbetat med att utveckla och förbättra 
chefsstödet bland annat genom ett mer riktat HR-stöd per 

förvaltning, medverkan i verksamhetens ledningsgrupper 
och kontinuerliga nyhetsbrev. Genom nya mötesformer 
har enheten arbetat för att få ett mer enhetligt HR-stöd till 
verksamheterna.
 För att ytterligare stärka chefernas förutsättningar har 
ett internt chefsutbildningsprogram tagits fram. Program-
met omfattar områdena arbetsmiljö, rehabilitering, arbets-
rätt, löneöversyn, kompetensförsörjning, likabehandling 
och samverkan.
 Kommunen har under hösten ansökt och fått beviljat 
medel från omställningsfonden för kompetensutveckling 
för en rad arbetsgrupper och yrkeskategorier. Öckerö har 
därmed nyttjat alla pengar man hade möjlighet att söka 
från fonden.
 Under maj månad genomfördes en HME-undersökning 
(hållbart medarbetarengagemang) bland kommunens med-
arbetare. Kommunens totala HME-index för året uppgår till 
80, vilket ligger i medelnivå med övriga kommuner i landet. 
Respektive chef har därefter arbetat med sin grupps resultat 
och tillsammans med sina medarbetare tagit fram mål för 
områden man behöver arbeta vidare med.
 För att få en ännu tydligare bild av hur medarbetarna upp-
lever sin roll och sin arbetsmiljö kommer en mer omfattande 
medarbetarenkät att genomföras under nästa år.
 Sjukfrånvaron i kommunen är som i regionens övriga kom-
muner fortsatt hög även om den glädjande nog minskat något 
sedan föregående år. Genom ett tätt samarbete med före-
tagshälsovården arbetar personalenheten tillsammans med 
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron genom bland 
annat personalvårdsronder, hälsosamtal och riktade hälso-
undersökningar. En rutin för att minska korttidsfrånvaron 
håller på att tas fram och ska implementeras under nästa år.
 Som ett led i framtida kompetensförsörjning och arbetet 
med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke deltog 
Öckerö kommun i samarbete med Göteborgsregionen på 
Future Skills-mässan i Göteborg. Mässan riktar sig till 
14–15- åringar och syftet är att öka mässbesökarnas kunskap 
om vilka yrken som finns inom kommunens verksamheter. 
Intresset från våra verksamheter att delta var stort och nio 
personer som representerade olika yrken bemannade vår 
gemensamma monter under mässans tre dagar.
 Flera nya personalsystem har under året implementerats, 
bland annat system för rehabilitering och löneöversyns-
arbetet. Systemen möjliggör ett effektivare arbete samt en 
bättre dokumentation av framförallt rehabiliteringsärendena.

PERSONALREDOVISNING
Personalredovisningen nedan avser statistikuppgifter per 
den 1/11 2019, vilket är den av Sveriges Kommuner och 
Regioners rekommenderade mättidpunkten.

Antal anställda
Öckerö kommun hade den 1 november totalt 1 068 månads-
avlönade vilket är en minskning med 31 personer jämfört 
med 2018.

Bild: Peter Alphede
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Totalt utgör de 1 068 anställda 961 helårsarbetare, en 
minskning med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 5 personer och är 
nu 971, varav 61% är heltidsanställda vilket motsvarar en 
ökning med 6%. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
har ökat från 88,5% till 89,8% för år 2019.

Genomsnittsålder
Personalens genomsnittsålder är oförändrad 46 år för män 
och 47 år för kvinnor.
 Andelen kvinnor anställda i kommunen är betydligt 
högre än andelen män, 79,7% kvinnor och 20,3% män.

Personalomsättning
Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal som 
avslutat sin anställning hos arbetsgivaren, den så kallade 
externa rörligheten, var 13,3 % under 2018 att jämföras 
med 10,3 % under 2019. Om man exkluderar de som avgått 
med pension blir omsättningen för 2019 istället 6,8 % jäm-
fört med 2018 då den var 9,7 %.
 Personalomsättningen definieras här som antal avslutade 
i förhållande till genomsnittligt antal anställda under mät-
perioden.

Pensionsavgångar
Av kommunens tillsvidareanställda är nästan hälften 
(47 %) 50 år eller äldre. Till och med år 2029 kommer 
ca 30 % av arbetstagarna att avgå med pension.
 Nedan följer pensionsavgångarna per förvaltning med 
avgång inom 2 år, 5 år och tom 2029 beräknat i procent uti-
från antal anställda vid respektive förvaltning.

 KS BUF SF

>2 år                      5,6 4,8 4,0

>5 år 12,6 13,8 13,8

t o m 2029 28,4 26,7 30,4

Beräkningarna bygger på avgång vid 65 års ålder. 

Pensionskostnader 
Av den totala pensionskostnaden som uppgick till 32,3 mkr, 
utbetalades ca 13,5 mkr till kommunens pensionstagare. 
Detta är en ökning med 0,7 mkr i jämförelse med 2018.

Personalkostnader
Personalkostnaderna för år 2019 (inkl avsättning till pen-
sionsskuld) uppgick till 574,6 mkr. Detta är en total ökning 
med 4,7 mkr eller ca 0,8 % jämfört med år 2018. Ökningen 
för löner arbetad tid samt för ej arbetad tid har varit unge-
fär densamma historiskt sett. Dock är ökningen något 
större mellan 2018 och 2019 om man jämför med ökningen 
mellan 2017 och 2018. Störst skillnad utgör den totala pen-
sionskostnaden. Se tabell 1 nedan.
 Antalet sparade semesterdagar för månadsavlönade har 
minskat. År 2019 utgjorde de sparade dagarna 10 513, jäm-
fört med 10 865 dagar år 2018. Vid årsskiftet var den totala 
semesterlöneskulden 30,3 mkr.

Frånvaro
Öckerö kommuns totala sjukfrånvaro har under 2019 
minskat något jämfört med 2018. Exklusive timavlönade är 
sjukfrånvaron 8,2 % jämfört med 8,4 % för år 2018.
 Tabell 2 nedan visar sjukfrånvaron, i relation till den till-
gängliga ordinarie arbetstiden, uppdelad i tre olika ålders-
intervall under åren 2018 och 2019.
 Korttidssjukfrånvaron, dag 1–59, har ökat något under 
året. Den är nu 5,1 % jämfört med 2018 då den var 4,9 %.
Andelen långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar, har mins-
kat. 2019 utgjorde den 37,38 % av total sjukfrånvaro, vilket 
motsvarar 3,1 % av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.
Den totala sjuklönekostnaden var 8,7 mkr eller 7 911 kr 
per anställd för år 2018, jämfört med totalt 8,6 mkr eller 
8 029 kr per anställd för år 2019.

Personalkostnader 2019

mkr  2019 2018

Löner arbetad tid 344,5 332,2
Löner ej arbetad tid bl.a. semester, 
sjuklön 62,5 60,7
Kostnadsersättningar 1,5 1,6
Sociala avgifter 133,8 132,4
Pensionskostnader 32,3 43

Summa personalkostnader 574,6 569,9

Sjukfrånvaro i kommunen tot (åldersintervall) 2019/18

2019 % av tillgänglig  Varav sjuktillfällen 60 dagar el mer
Ålder arbetstid Timmar % av total sjukfrånvaro

–29 5,88 612 6,80

30–49 7,34 18 738 32,00

50– 9,32 36 260 44,65 

Total 8,16 55 610 37,38

2018 % av tillgänglig Varav sjuktillfällen 60 dagar el mer
Ålder arbetstid Timmar % av total sjukfrånvaro

–29 6,72 1 538 14,14

30–49 7,94 29 727 45,93

50– 9,07 32 153 41,42

Total 8,36 63 417 41,39

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förväntad utveckling

Kommunen har trots historiskt goda år med en förhållande-
vis hög positiv utveckling av skatteintäkterna haft svårt att 
klara av en ekonomi i balans. Nu spås en tuffare utveckling 
av landets prognosmakare vilket kommer att innebära stora 
utmaningar för kommunen.
 Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ökar be-
hoven av välfärdstjänster under kommande år beroende av 
den demografiska utvecklingen. Detta gäller generellt i lan-
dets kommuner och kanske särskilt för Öckerö kommun. 
Prognoser visar på större andel äldre i förhållande till andel 
personer i arbetsför ålder.
 De senaste årens kostnadsökningar inom offentlig sek-
tor är delvis en följd av demografiska förändringar, men 
även en följd av ökade krav från brukare. Historiskt har 
kostnaderna i kommuner ökat väsentligt snabbare än vad 
som följer av den demografiska behovsutvecklingen. Höjd 
ambitionsnivå kan också initieras av såväl staten som kom-
munerna själva. Problemet är att skatteunderlaget inte 
ökar i den omfattning som krävs för att betala för ökade 
välfärdstjänster.
 Förändringen i kostnadsutjämningssystemet påverkar 
Öckerö kommuns skattenetto negativt med knappt 3 mkr 
för 2020 samtidigt som ett trendbrott i befolkningsutveck-
lingen syns under 2019. Detta innebär att befolkningen 
minskat något under 2019.
 VA-verksamheten har högst troligt ett antal år framför 
sig med eftersatta områden som måste åtgärdas. Ofta som 

en förutsättning för andra kommunala satsningar. Samma 
sak gäller delvis också för Kretsloppsenheten. Projekten 
är så stora för kommunen att nyupplåning blir ett måste. 
Belåningen måste ses i ett koncernperspektiv utifrån att 
många kreditgivare ser på helheten vid finansiella be-
dömningar. Detta innebär att prioriteringar ur ett låne-
perspektiv kan behöva att göras mellan kommunen och 
dess dotterbolag i syfte att fortsätta skapa en god utveckling 
för Öckerö kommun som helhet.
 Demografins utveckling, investeringsbehov, fortsatta 
utvecklingsprojekt inom skola/sociala ställer krav på 
långsiktig planering av kommunens verksamhet kopplad 
till finansiella resurser som en given förutsättning. Högst 
troligt krävs prioriteringar i den politiska agendan för att 
motsvara kraven på en god ekonomisk utveckling över tid.
 Kopplingen mellan det ekonomiska resultat och inves-
teringsnivåerna behöver stärkas och sambanden måste 
förtydligas och förklaras. Vi behöver också stärka budget-
följsamheten så budget blir styrande och används för att 
prioritera vilka frågor vi ska arbeta med. Samtidigt behöver 
den långsiktiga planeringen stärkas och prioriteringar ske.
 Implementeringen av ny styrmodell och budgetprocess är 
ett verktyg för att förbättra styrningen, men parallellt behövs 
också en kulturförändring. En god kommunikation internt 
och externt behövs för gemensam bild och delaktighet.

Bild: Julia Olsson



Räkenskaper kommun och koncern

Bild: Annelie Pompe
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Kassaflödesanalys kommun

Resultaträkning kommun och koncern

mkr 2019 2018 Not

1. Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter 246 246
Verksamhetens kostnader, inklusive nedskrivningar exploateringar –990 –974
Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader 0 –9 7

Verksamhetens nettokostnader –744 –737

Skatteintäkter/kommunalekonomisk utjämning 773 742
Finansiella intäkter 2 4 
Finansiella kostnader –3 –2 
Justering för rörelsekapitalets förändring –16 31 8 

Verksamhetsnetto 12 38

2. Investeringar
Inköp av materiella tillgångar –54 –46
Avyttrade materiella tillgångar 4 10
Inköp av aktier och andelar 0 –3 

Investeringsnetto –50 –39

3. Finansiering
Ökning långfristiga lån 2 0
Minskning långfristiga lån 0 –1

Finansieringsnetto 2 –1
 
Förändring av likvida medel (= 1+2+3) –36 –2 9

Likvida medel vid årets början 103 105
Likvida medel vid årets slut 68 103

mkr Kommun Kommun Not  Koncern   Koncern  Not
 2019 2018  2019 2018

  
Verksamhetens intäkter 246 246 1 295 289 1
Verksamhetens kostnader –990 –974 2 –979 –965 2
Avskrivningar –23 –21 3 –59 –54 3

Verksamhetens nettokostnader –767 –749  –743 –730

Skatteintäkter 685 664 4 685 663
Generella statsbidrag och utjämning 88 78 4 88 78

Verksamhetens resultat 6 –7  30 11

Finansiella intäkter 2 4 5 2 3 4
Finansiella kostnader –3 –2 5 –20 –20 5

Resultat efter finansiella poster 5 –5  12 –6
Extraordinära intäkter 0 0  0 0
Extraordinära kostnader 0 0  0 0
Årets skattekostnad 0 0  0 0

Årets resultat 5 –5 6 12 –6
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Balansräkning kommun och koncern
mkr Kommun Kommun Not Koncern   Koncern  Not
 2019 2018  2019 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ledningsrätter 3 2 10 3 2 6

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 2  3 2

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 277 230 10 1 328 1 210 6
Maskiner och inventarier 77 72 10 126 125 6
Pågående arbete 7 28 10 28 98 6 

Summa materiella anläggningstillgångar 361 330  1 482 1 433

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 118 124 11 6 12
Långfristig fordran 2 2 11 2 2

Summa finansiella anläggningstillgångar 120 126  8 14

Summa anläggningstillgångar 484 458  1 493 1 449

Omsättningstillgångar   
Förråd, lager, exploateringsfastighet 8 7 12 8 6 
Kortfristiga fordringar 115 79 13 114 80 7
Likvida medel 68 103 14 95 145  

Summa omsättningstillgångar 191 189  217 231
  

SUMMA TILLGÅNGAR 675 647  1 710 1 680

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 334 330 15 324 312 8
Därav årets resultat 5 –5  12 –6

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 0 0  10 8
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 80 78 16 80 79
Beräknad skuld löneskatt 19 19 16 19 19
Övriga avsättningar 0 1 16 5 5

Summa avsättningar 99 98  114 111

Långfristiga skulder
Banklån 24 0 17 695 484 9
Långfristiga skulder 44 40 17 75 64 9 

Summa långfristiga skulder 68 40  770 548

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 174 179 18 502 709 10 

Summa kortfristiga skulder 174 179  502 709

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 675 647  1 710 1 680

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 991 1 004 19 991 1 004
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder inklusive löneskatt 244 253 20 244 253
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Redovisningsprinciper

Kommunen har i samband med nya LKBR anpassat års-
redovisningen efter denna.
 Kommunen avviker delvis från RKRs rekommendation R4 
Anläggningstillgångar och R5 Leasing. Komponentavskriv-
ning tillämpas från och med 2014 på nya objekt men inte 
på anläggningar anskaffade 2013 och bakåt. Alla kommu-
nens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klassificerats som 
operationell leasing.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde. Årets anskaffning avser ledningsrätter. Dessa 
kommer skrivas av på 70 år.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Defi-
nitionen för investering i Öckerö kommun är att det ska 
överstiga ett basbelopp samt ha en ekonomisk livslängd på 
minst 3 år. Aktivering sker när investeringen ianspråktas 
och aktivering påbörjas månaden efter ianspråktagandet. 
Kommunen har RKR:s skrift om avskrivningstider som 
utgångspunkt vid varje bedömning. Vi tar även hänsyn till 
erfarenhet och kunskap för att bedöma nyttjandeperioden.
 Fr.o.m. 2019 redovisas pågående investeringsprojekt 
på aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, t.o.m. 
2018-12-31 särredovisades dessa på ett eget konto.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Exploateringsfastigheter redovisas under omsättnings-
tillgångar och avser bl.a. Varvet/Knippla, projekt Öckerö 
centrum och Tärnvägen Heden.

PENSIONSSKULD
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS* 07. 
* Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
 Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löne-
skatt) uppgick 2019-12-31 till 294 mkr. Under avsättningar 
finns 80 mkr och under kortfristiga skulder finns de pen-
sioner, 17 mkr, som tjänats in av de anställda under 2019. 
Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförplik-
telser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och 
förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och 
pensionärer uppgick till 196 mkr och förtroendevalda med 
1 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder 
uppgick till totalt 71 mkr. Total pensionsskuld inklusive 
löneskatt per 2019-12-31 är 365 mkr. Se tabell sidan 6.

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte redo-
visade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, 
enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa 
förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att 
jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen 
räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Föränd-
ringen under året är en minskning med 7 mkr. Från och 
med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtro-
endevalda.

Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998 redovisas som 
en s.k. avsättning (= skuldföring) i balansräkningen och 
som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. 
Den del som avser den s.k. individuella delen av pensions-
avsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom 
den kommer att betalas ut i mars månad året efter det s.k. 
intjänandeåret.
 Pensionsförmåner som intjänats fr.o.m. 1998 och som 
inte kan betalas ut som individuell del, kompletterande 
ålderspension och efterlevandepension, redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Räntan redovisas som en 
finansiell kostnad. From 2015 redovisas även avsättning till 
förtroendevalda.
 
VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER
Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs 
överuttaget som en förutbetald intäkt både gällande VA- 
och renhållningsavgifter.

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden vilket innebär att kommunens bokförda värde 
på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens 
egna kapital vid förvärvstillfället. De obeskattade reser-
verna elimineras, 78,6% till eget kapital och 21,4% till upp-
skjuten skatt. Interna transaktioner har eliminerats mellan 
kommunen och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.

Bild: Albin Andersson 
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Kommunens noter
NOT 1  Verksamhetens intäkter  

tkr 2019 2018

Försäljningsmedel 866 944
Taxor och avgifter 93 353 91 718
Hyror och arrenden 16 756 18 778
Bidrag 73 111 74 459
Försäljning verksamhet och entreprenad 56 596 53 216
Övrigt 5 291 7 157

Summa verksamhetens intäkter 245 973 246 272

 
NOT 2  Verksamhetens kostnader

tkr 2019 2018 

Lönekostnader 408 509 395 075
Sociala avgifter 133 783 132 638
Avsättning pensionsskuld, 
   individuell/avgiftsbestämd 17 019 17 515
Avsättning pensionsskuld, övriga 1 565 12 579
Utbetalda pensioner, ålders- 13 546 12 785
Förvaltningsavgifter pensioner 150 128

Summa personalkostnader 574 572 570 720 

 
Anläggnings- och underhållsmaterial 1 799 1 709
Inköp för försäljning 4 096 3 985
Bidrag och transfereringar 21 055 19 774
Entreprenader, köp av verksamhet 163 828 155 877
Hyror 90 620 88 219
Fastighetskostnader 6 323 6 197
Bränsle, energi, vatten 4 387 4 146
Hyra/leasing anläggningstillgångar 2 362 1 568
Förbrukningsinventarier, material 25 444 25 663
Kontorsmaterial och trycksaker 703 870
Reparation och underhåll 
maskiner och inventarier 5 474 5 126
Tele- och datakommunikation, porto 2 594 3 113
Transportmedel 5 799 5 866
Transporter 14 382 13 306
Försäkringspremier, riskkostnader 3 969 4 090
Övriga främmande tjänster* 53 664 53 484
Övrigt 9 142 10 031

Summa övriga kostnader 415 641 403 024

Summa verksamhetens kostnader 990 213 973 744

* varav räkenskapsrevision 307 269

NOT 3  Avskrivningar  

tkr 2019 2018

Avskrivning, immateriella tillgångar 31 17
Avskrivningar, byggnader 12 678 11 398
Avskrivningar, inventarier 10 554 9 405
Nedskrivning 110 167

Summa avskrivningar 23 373 20 987

NOT 4  Skatteintäkter, generella statsbidrag o. utjämning

tkr 2019 2018

Skatteintäkter
Kommunalskatt 690 629 666 262
Slutavräkning 306 –1 871
Preliminär slutavräkning –5 574 –787

Summa skatteintäkter 685 361 663 604

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 35 111 34 980
Fastighetsavgift 28 758 27 446
Kostnadsutjämningsbidrag 4 029 2 322
Bidrag för LSS-utjämning 7 224 4 397
Generellt bidrag från staten 3 523 6 813
Regleringsavgift 9 098 2 030

Summa generella statsbidrag
och utjämning 87 743 77 988

NOT 5  Finansiella intäkter och kostnader

tkr 2019 2018
Finansiella intäkter
Utdelning 1 933 1 832
Försäljning finansiella 
   anläggningstillgångar 0 1 645
Ränteintäkter, banktillgodohavanden 57 67
Övriga ränteintäkter 28 39

Summa finansiella intäkter 2 018 3 583

Finansiella kostnader
Räntekostnader 664 2
Räntekostnad pensioner 2 263 1 907
Övriga finansiella kostnader 57 56

Summa finansiella kostnader 2 984 1 965

NOT 6  Årets resultat

tkr 2019 2018

Enligt balanskravet   
Årets resultat 4 527 –5 248
Avgår reavinst –2 248 –8 925

Balansresultat 2 279 –14 173
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NOT 7  Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader

tkr 2019 2018

Reavinster –2 248 –8 924
Övrigt 1 933 0

S:a ej rörelsekapitalpåverkande poster –315 –8 924

NOT 8  Justering för rörelsekapitalets förändring

tkr 2019 2018

Minskning/ökning av exploaterings-
fastigheter, lager m m +/– –1 230 –1 709
Minskning/ökning av kortfristiga 
fordringar, +/– –35 558 –1 410
Ökning/minskning pensions-
avsättning, +/– 1 945 16 131
Ökning/minskning övriga 
kortfristiga skulder, +/– 19 119 18 413

Summa rörelsekapitalets förändring –15 724 31 425

NOT 9  Förändring av likvida medel

 2019 2018

Ökning/minskning av kassa och bank, +/– –35 678 –2 074

Bild: Julia Olsson

Kommunens noter
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NOT 11  Finansiella anläggningstillgångar

tkr 2019 2018

Aktier och andelar
Öckerö Fastighets AB 109 906 109 906
Öckerö Rederi AB 2 000 2 000
Renova AB 76 76
Kommentusgruppen AB 1 1
Soltak AB 0 2
Tolkförmedling 13 13
AB Jönköpingsbostäder 23 23
Inera AB 43 43
Kommuninvest andelskapital/
insatsemission 5 646 11 631

Summa aktier och andelar 117 708 123 695

Långfristig fordran  
Kommuninvest ekonomiska förening 2 000 2 000

Summa långfristig fordran 2 000 2 000

S:a finansiella anläggningstillgångar 119 708 125 695

  

NOT 12  Förråd, lager, exploateringsfastigheter

tkr 2019 2018

Exploateringsfastigheter 7 056 5 826
Övrigt, anläggningsavgift Öckerö 2:620 746 746

Summa 7 802 6 572

NOT 13  Kortfristiga fordringar

tkr 2019 2018

Kundfordringar 18 971 16 356
Fordran Öckerö Fastighets AB (netto) 6 116 5 841
Fordran Öckerö Rederi AB 25 277 0
Diverse kortfristiga fordringar 43 833 38 839
Förutbetalda kostnader 15 502 12 900
Upplupna intäkter 6 178 5 468

Summa kortfristiga fordringar 115 877 79 404

 

NOT 14  Likvida medel

tkr 2019 2018

Kassa 36 36
Plusgiro 0 86
Bank 67 743 103 335

Summa likvida medel 67 779 103 457 

Kommunen har en checkkredit på 20 mkr 
som var outnyttjad vid bokslutstillfället.

 

NOT 15  Eget kapital

tkr 2019 2018

Eget kapital vid årets början 329 556 334 804
Årets resultat 4 527 –5 248

Summa eget kapital 334 083 329 556

NOT 10  Immateriella och materiella anläggningstillgångar

tkr Immateriella Allmän Verksam- Fastigh. Publika Övr. fast. Maskiner, Pågående Summa
  anläggnings- mark- hetsfast- för affärs- fastig- o. fast. för inventarier investerings-
  tillgångar reserv igheter verksamhet heter annan vht fordon projekt

Anskaffningsvärde 2 172 14 079 9 519 260 099 144 711 684 164 716 27 632 623 612
Ackumulerade avskrivningar –34 0 –3 327 –129 471 –66 295 –339 –92 393  –291 859
Ingående bokfört värde 2 138 14 079 6 192 130 628 78 416 345 72 323 27 632 331 753
         
Årets investeringar 480 2 217 1 151 35 558 27 616 0 16 484 0 83 506
Årets försäljningar/utrangeringar 0 –35 0 0 0 0 0 0 –35
Årets avskrivningar –31 0 –405 –7 287 –4 963 –22 –10 553 0 –23 261
Årets nedskrivning 0 0 0 –110 0 0   –110
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0  –27 632 –27 632

Utgående bokfört värde 2 587 16 261 6 938 158 789 101 069 323 78 254 0 364 221

Varav pågående projekt   1 152 2 269 2 396  1 419  7 236

Avskrivningstid 70 år avskrivs 15–70 år 10–70 år 15–70 år 15–70 år 3–33 år avskrivs
   ej      ej

Fr.o.m. 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt balans-
konto som de ska aktiveras på, t.o.m. 2018-12-31 särredovisades 
dessa på ett eget konto. 

RÄKENSKAPER KOMMUN OCH KONCERN
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NOT 17  Långfristiga skulder

tkr 2019 2018

Banklån* se not kortfristiga skulder 23 750 *
Genomsnittlig ränta 0,25% –0,03%
Genomsnittlig räntebindningstid 90 dagar 90 dagar
Lån förfaller inom 3 år 23 750 22 750

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år   
Gatukostnadsersättning 4 952 5 091
återstående antal år 33 33
Anläggningsavgifter VA 22 609 20 482
återstående antal år 48 48
Investeringsbidrag 11 752 9 882
återstående antal år 25 25
Överlåtelse markanläggning 3 411 3 531
återstående antal år 32 32

Övriga långfristiga skulder  

Investeringsfond VA 1 598 1 738

Summa långfristiga skulder 68 072 40 724

NOT 18  Kortfristiga skulder

tkr 2019 2018

Kortfristig del av banklån 1 000 22 750
Diverse kortfristiga skulder 12 6 000
Leverantörsskulder 25 558 29 477
Momsskuld, skuld energiskatt 1 866 785
Personalens källskatt 8 951 9 078
Skuld till staten 27 646 717
Upplupna timlöner avseende december 8 572 5 931
Upplupen semesterlöneskuld och 
okompenserad övertid 23 191 22 988
Upplupna sociala avgifter 34 772 33 236
Upplupen pension individuell del 17 404 17 178
Förutbetalda skatteintäkter 6 051 5 256
Skuld VA-kollektivet 2 856 4 935
Skuld Kretslopp 179 507
Övrigt 15 853 19 886

Summa kortfristiga skulder 173 911 178 724

NOT 16  Avsättningar

tkr 2019 2018

Specifikation avsatt till pensioner, 
anställda  
Förmånsbestämd ÅP 64 822 63 274
Särskild avtalspension 1 277 347
Pension till efterlevande 1 329 1 035
PA-KL Pensioner 10 667 4 653

Summa avsatt till pensioner, anställda 78 095 69 309

Avsatt till pensioner, förtroendevalda 1 835 9 056
Löneskatt 19 391 19 011

S:A avsatt till pensioner inkl löneskatt 99 321 97 376

Pensionsskuld anställda   
Ingående avsättning pensionsskuld 69 309 57 601
Nyintjänad pension 6 107 9 622
Intjänad PA-KL 1 531 2 779
Utbetalningar –3 188 –2 373
Nya efterlevnadspensioner 779 204 
Ränteuppräkning, basbelopps-
uppräkning, övriga poster 3 557 1 476
Utgående avsättning
pensionsskuld anställda 78 095 69 309

Pensionsskuld förtroendevalda   
Ingående avsättning pensionsskuld* 9 056 8 185
Nyintjänad pension –371 1 163
Överfört till ordinarie beräkning –7 348 –566
Utbetalningar 0 0 
Ränteuppräkning, basbelopps–
uppräkning, övriga poster 498 274
Utgående avsättning pensionsskuld
förtroendevalda 1 835 9 056

Löneskatt, totalt  
Ingående avsättning löneskatt 19 011 15 960
Årets avsättning löneskatt 2 132 2 840
Löneskatt på pensionsskuld 
förtroendevalda –1 752 211
Utgående avsättning löneskatt 19 391 19 011

Summa avsättningar pension 99 321 97 376

Beräkningsgrund för pensioner framgår under 
avsnittet Pensionsskuld i Redovisningsprinciper 
på sidan 18.

Övriga avsättningar  
Avsättning i väntan på beslut från 
skatteverket. Avser ansökt bidrag 
avseende momsersättning LSS 0 500
Summa övriga avsättningar 0 500

Summa avsättningar 99 321 97 876

Kommunens noter
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RÄKENSKAPER KOMMUN OCH KONCERN

NOT 19  Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

tkr 2019 2018

Borgensförbindelser   
Öckerö Fastighets AB 968 300 971 300
Öckerö Rederi AB 22 875 23 250
ÖMC 0 8 989
Renova 224 220

Summa borgensförbindelser 991 399 1 003 759

Förlustansvar egna hem
SBAB 14 21

Summa förlustansvar 14 21

Öckerö kommun har i maj 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida för-
pliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-
31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Öckerö kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 
kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 1 079 450 611 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 083 050 938 kronor. Källa: Kommuninvest

NOT 20  Ansvarsförbindelser

tkr 2019 2018

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar 
Ingående pensionsförpliktelser 201 701 209 319
Utbetalningar –10 378 –9 962
Ränteuppräkningar, basbelopps-
uppräkningar, övriga poster 4 369 2 344
Utgående pensionsförpliktelser 195 692 201 701
  
Ingående pensionsförpliktelser 
förtroendevalda 1 516 1 515
Inkomstsamordnad visstidspension 193 411
Utbetalningar 0 0
Nyintjänande –70 –343
Överfört till ordinarie beräkning –1064 –114
Ränteuppräkningar, basbelopps-
uppräkningar, övriga poster 65 47
Utgående pensionsförpliktelser 
förtroendevalda 640 1 516

Ingående löneskatt totala 
pensionsförpliktelser 49 300 51 148
Årets löneskatt totala pensionsförpliktelser –1 670 –1 848
Utgående löneskatt totala 
pensionsförpliktelser 47 630 49 300

Summa ansvarsförbindelser 243 962 252 517

Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnitt Pensionsskuld 
i Redovisningsprinciper på sid 18.

Antal personer som omfattas av: 2019 2018
Avgiftsbestämd ålderspension 1 550 1 576
Ålderspension varav ett lokalt avtal 602 612
Pension till efterlevande 25 29
Visstidsförordnande, förtroendevalda 4 6

Senast avlästa aktualiseringsgrad är 94%. KPA är pensionsförvaltare.

Bild: Albin Andersson
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NOT 1  Verksamhetens intäkter

tkr 2019 2018

Hyresintäkter 53 136 57 003
Taxor och avgifter 85 752 84 134
Bidrag 73 111 74 459
Försäljning verksamhet och entreprenad 56 636 53 228
Övriga intäkter 26 361 20 220

Summa verksamhetens intäkter 294 996 289 044

NOT 2  Verksamhetens kostnader

tkr 2019 2018

Personalkostnader 602 952 596 070
Övriga kostnader 375 552 369 154

Summa verksamhetens kostnader 978 504 965 224

NOT 3  Avskrivningar

tkr 2019 2018

Immateriella tillgångar 31 17
Byggnader och mark 43 342 40 019
Inventarier 14 420 13 450
Nedskrivning fastigheter 1 447 637

Summa avskrivningar 59 240 54 123

NOT 4  Finansiella intäkter

tkr 2019 2018

Utdelning 1 933 1 832
Försäljning finansiella anläggn.tillgångar 0 1 645
Ränteintäkter 92 112

Summa finansiella intäkter 2 025 3 589

NOT 5  Finansiella kostnader

tkr 2019 2018

Räntekostnader 18 194 19 003
Räntekostnader, pensionsskuld 2 263 1 907
Övriga finansiella kostnader 9 –712

Summa finansiella kostnader 20 466 20 198

NOT 6  Immateriella o. materiella anläggningstillgångar

tkr 2019 2018

Immateriella anläggningstillångar 2 588 2 138

Mark, byggnader, tekniska anläggningar  
Anskaffningsvärde 1 791 042 1 633 126
Ackumulerade avskrivningar –463 244 –423 240

Bokfört värde 1 327 798 1 209 886

Maskiner och inventarier  
Anskaffningsvärde 264 478 248 932
Ackumulerade avskrivningar –138 395 –124 498

Bokfört värde 126 083 124 434
 
Pågående arbete 28 481 98 280

Summa immateriella och materiella

anläggningstillgångar 1 484 950 1 434 738

NOT 7  Kortfristiga fordringar

tkr 2019 2018

Kundfordringar 19 714 17 399
Förutbetalda kostnader och 
   upplupna intäkter 25 521 20 996
Övriga kortfristiga fordringar 68 753 41 460

Summa kortfristiga fordringar 113 988 79 855

NOT 8  Eget kapital

tkr 2019 2018
Ingående eget kapital 311 633 317 996
Öckerö kommun, justering eget kapital* 0 –672
Årets resultat 11 916 –5 691

Utgående eget kapital 323 549 311 633

*Reglering avsättning pensionsförpliktelser förtroendevalda

NOT 9  Långfristiga skulder

tkr 2019 2018

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år  
Gatukostnadsersättning 4 952 5 091
Anläggningsavgifter VA 22 609 20 482
Investeringsbidrag 11 752 9 882
Överlåtetelse markanläggning 1 598 3 531

Övriga långfristiga skulder  
Investeringsfond VA 3 411 1 738
Förutbetalda intäkter 31 274 24 266
Lån från kreditinstitut 694 675 483 550

Summa långfristiga skulder 770 271 548 540 

NOT 10  Kortfristiga skulder

tkr 2019 2018

Leverantörsskulder 35 985 49 465
Skuld till kreditinstitut 301 250 513 750
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 104 137 100 970
Övriga kortfristiga skulder 61 140 45 071

Summa kortfristiga skulder 502 512 709 256

Koncernens noter
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Öckerö Fastighets AB

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
För 2019 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett 
överskott om 10,9 mkr. Av dessa utgör 5,6 mkr redovisat 
realisationsresultat vid avyttringen av aktierna i Björkö 
Skola AB som ägde den avstyckade delen av Västergårds-
skolan. Driftnettot har ökat med 2,2 mkr jämfört med före-
gående år samtidigt som av- och nedskrivningar ökat med 
2,7 mkr.
 De nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar påver-
kar årets skattekostnad negativt vilket också medför att 
bostadsbolaget redovisar ett underskott. Central adminis-
tration minskar även i år framför allt beroende på lägre 
kostnader för konsulter.
 Under våren 2019 genomfördes en översyn av bolagets 
derivat med dels omstrukturering av befintliga derivat samt 
införskaffande av totalt 200 mkr nya. Detta, tillsammans 
med fortsatt låga räntor och pressade marginaler, gör att 
de finansiella kostnaderna är 0,8 mkr lägre än 2018. Under 
året har lån amorterats med totalt 3 mkr.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB 
utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 56 000 kvm lokalyta 
och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. 
Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäk-
rade till betryggande belopp.

UNDERHÅLLSPROJEKT OCH INVESTERINGAR
Under året har flera större underhålls- och renoverings-
projekt genomförts. Träskolan på Bergagårdsskolan åter-
ställdes och den nyrenoverade skolan togs i bruk under 
sommaren. Familjecentralen i biblioteket på Öckerö färdig-
ställdes och en större satsning på elbilsladdare slutfördes 
under året. Dessutom installerades en solcellsanläggning 
på ishallen på Öckerö.
 Under året vann bolaget en hyresupphandling av nytt 
gruppboende på Hässlavägen Hönö vars byggnation kom-
mer påbörjas under 2020. Under 2020 påbörjas också 
byggnation av ny förskola på Hedenområdet. Byggnationen 
av fiber har fortsatt och under 2019 genomfördes bland 
annat större delen av Hälsö. Projekten på nordöarna Rörö, 
Källö-Knippla och Hyppeln har kraftigt fördyrats jämfört 
med budget. Projekten har särskilt utretts av VD samt av 
biträden till de förtroendevalda revisorerna.  

UPPFYLLELSE AV ÄGARDIREKTIV 
Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av full-
mäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte 
specificerade i siffror utan ska jämföras med andra likvär-
diga bolag. Då avkastningskrav på fastighetsmarknaden 

normalt avser totalavkastning där värdeutveckling ingår i 
resultatet är jämförelser svåra att göra.
 Direktavkastningen totalt har ökat under 2019 och upp-
går till 4,4 % på bedömt marknadsvärde. Då ungefär 75% 
av fastighetsbeståndet består av lokaler och en absolut 
övervägande andel av dessa är kommunala lokaler kan man 
anse att direktavkastningen borde vara något högre än i 
många andra allmännyttiga fastighetsbolag. Vi kan dock 
konstatera att direktavkastningen ökat under ett flertal år.
 Bolaget dedikerar i sin underhållsplan medel för att 
genomföra energiåtgärder för att minska bolagets klimat-
påverkan i enlighet med ägardirektivet. Bolagets bedöm-
ning är därför att man levt upp till de mål som stipuleras i 
respektive ägardirektiv.

MARKNAD – UTHYRNINGSLÄGET 
Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfal-
len låga. Vakanser består av enskilda kontor i kontorshotell 
och vakanser i samband med renovering av lägenheter vid 
omflyttningar. Under året kan vi dock konstatera att lägen-
heter på framförallt Rörö och Heinövallen varit svårare 
än vanligt att hyra ut. Detta har inneburit vissa tomhyror 
under året.

HYRESJUSTERINGAR 
Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskom-
melse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bo-
stadshyresgäster för 2019 höjs med 1,75 % i snitt gällande 
från 1 januari. För de med kallhyra blev hyresökningen 
1,5 % och för de med varmhyra 1,9 %. För lokaler har in-
täkterna ökat med indexreglering enligt respektive avtal. 
Hyresavtal för lokaler indexregleras vanligen med KPI för 
oktober som bas vilken ökade med 2,3 % jämfört med före-
gående år.
 I Hyresgästföreningens undersökning ökar bolaget mest 
av alla bolag i området från en poäng på 52 år 2016 till 
62 år 2019. Bolaget hamnar därmed på plats 10 av 16 allmän-
nyttiga bolag kring Göteborg.

Bild: Albin Andersson

Räkenskaper koncernbolagen
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PERSONAL 
Öckerö Fastighets AB hade vid årets utgång 19 tillsvidare-
anställda varav 3 kvinnor och 16 män. Av de tillsvidare-
anställda är 11 tjänstemän och 8 kollektivanställda.  
Genomsnittligt antal anställda under året var med säsongs-
anställda 20,1 st att jämföra med 19,2 st 2018. Sjukfrånva-
ron var under året 2%, vilket var något lägre än 2018.
 Under året arbetades en värdegrund fram bland persona-
len, vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden samman-
fattas i ledorden Trygghet och service.

FINANSIERING 
Bolagets övergripande målsättning med företagets finan-
siella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil 
kapitalförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finans-
netto. Räntebindning och kapitalbindning har frikopplats 
från varandra för de enskilda lånen. Detta ger möjligheter 
att, när som helst, förändra räntebindningen och bättre 
möta förändringarna på räntemarknaden.
 För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa 
kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i 
kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindnings-
tider har dock föranlett bolaget att teckna korta kredit-
avtal. Med rådande osäkerhet på räntemarknaden behöver 
räntebindningstiden förlängas vilket uppnåtts via köp av 
ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (genomsnittlig ränte-
bindningstid) i skuldportföljen uppnås genom användandet 
av ränteswappar.
 Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 
765 mkr (565 mkr). Genomsnittlig räntebindningstid upp-
gick då till 4,07 år och genomsnittsränta inklusive 
effekter av ränteswapparna men exklusive borgensavgift 
uppgick då till 1,65 %. Undervärdet på ränteswapparna 
uppgår vid bokslutet till 37,0 mkr (52,3 mkr). Under-

värdet representerar den kostnad som skulle uppstå om 
man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande 
undervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om långa 
räntebindningstider valts istället. Undervärdet elimineras 
löpande om respektive ränteswapavtal kvarstår till respek-
tive slutförfallodatum.

VÄRDERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET
Under 2018 värderades delar av fastighetsbeståndet av 
extern värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad 
fastighetsvärderare. Ungefär 75 % av bostädernas och unge-
fär 90 % lokalernas värden värderades av den externa 
värderare. Under 2019 har samtliga uthyrda fastigheter 
värderats i ett intern marknadsvärderingsverktyg. Denna 
värdering används dels för fastigheter som inte värderats 
av extern värderar, och dels används den för att stämma 
av eventuella förändringar avseende de externt värderade 
fastigheterna.
 Direktavkastningskrav som använts av extern värderare 
har använts för likvärdiga fastigheter för de internt vär-
derade objekten. Marknadsläget är fortsatt gott och bety-
dande övervärde redovisas även i årets bokslut.

VINDKRAFTVERKET I FÅLEBERG
Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads 
kommun. Bolagets styrelse gör bedömningen att baserat på 
den strategi som fanns då verket köptes och som fortsatt 
gäller, att verket i första hand ska säkra bolagets energikon-
sumtion och generera miljövänlig el snarare än en ambition 
att maximera avkastningen, så kan värdet på vindkraftver-
ket försvaras.
 Förvaltning och service sker genom avtal med extern part 
liksom löpande övervakning. Vindkraftverket är försäkrad 
via separat försäkring.

STADSNÄT
Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom 
ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som be-
slutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö 
kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta bredband om 
minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att 
ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020.
 Målsättningen om minst 50 % år 2015 bedöms ha upp-
fyllts och om Grötö byggs ut under 2020 kommer även 
detta mål vara uppfyllt.
 Då den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde 
stadsnät i kommunens fastighetsbolag varit att säkra ut-
byggnaden av samhällsviktig infrastruktur bedömer bolaget 
att en ren marknadsvärdering inte är applicerbar inom 
detta affärsområde då en faktisk marknad därmed inte 
finns. Bolaget har bruksvärderat stadsnätet och denna 
indikerar att det bokförda nettovärdet (investeringar – 
anslutningsavgifter) kan försvaras.

Bild: Albin Andersson

Räkenskaper koncernbolagen
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Resultat Öckerö Fastighets AB

mkr 2019 2018

Nettoomsättning 132,9 128,96
Fastighetskostnader –63,5 –61,7

Driftnetto 69,4 67,2

Av- och nedskrivningar –32,6 –29,9

Bruttoresultat 36,8 37,3

Central administration –11,8 –12,1
Försäljning av fastigheter 0 –0,4
Övriga rörelseintäkter 5,7 –0,2

Rörelseresultat 30,7 24,6
  
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader –19,8 –20,6

Resultat efter finansiella poster 10,9 4

Skatt –1,8 –0,9

Årets resultat 9,1 3,1

Resultat m m Öckerö Rederi AB

mkr 2019 2018

Intäkter 26,1 25,5  

Kostnader
Kostnader  
Drift- och underhållskostnader –10,5 –13,2
Personalkostnader –13,2 –12,5
Övriga kostnader –0,5 –0,5
Avskrivningar –1,5 –1,5

Resultat före finansiella poster 0,4 –2,2  
Ränteintäkter 0,0 0,0
Räntekostnader –0,2 –0,2

Resultat efter finansiella poster 0,3 –2,4

Överavskrivning fartyg –0,3 2,4  

Skatt 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,0

Balansomslutning, mkr 54,7 30,0
Soliditet, % 5 9

Personal 
Antal anställda 31 30
varav kvinnor 10 10
varav män 21 20

Uppgiftsmått Öckerö Fastighets AB

 2019 2018

Balansomslutning, mkr 1 180 1 177
Soliditet, % 13 12

Personal  
Antal anställda 21 17
varav kvinnor 3 2
varav män 18 15  

Verksamhetsmått  
Antal lägenheter 438 438
Antal nybyggda lägenheter 0 0

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under 
året genomfördes en miljörevision vilket resulterade till 
fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en inte-
grerad del av den ordinarie verksamheten.
 Under 2019 antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk 
policy med tio övergripande mål över perioden 2019–2030. 
Bland annat har bolaget som mål att minska sin genom-
snittliga energianvändning med 40 % till år 2030 jämfört 
med 2008. Bolaget skall också öka sin egenproduktion av 
förnybar energi. Under året installerades solcellsanläggning 
på ishallen på Öckerö. Den miljöstrategiska policyn fung-
erar också som mål inom ramen för Allmännyttans klima-
tinitiativ vill vilket bolaget anslöt sig 2018. Allmännyttans 
klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmän-
nyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser 
genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhets-
utbyte.
 Vindkraftverket i Fåleberg, Mariestads kommun, produ-
cerade under 2019 ungefär 4 300 MWh el vilket motsvarar 
drygt 68 % av koncernens elbehov.
 Under året godkändes också bolaget av Kommuninvest 
för Grönt lån avseende projektet nya Bratteberg. Totala 
gröna lån uppgick vid bokslutet till 92 mkr.
 I underhållsplanen öronmärks medel för upprustning 
av sämre och energislösande anläggningar. Under året har 
värme- och ventilationsarbeten genomförts på bland annat 
Hälsö skola och flera byggnader inom Hedens by.
 Under 2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att 
installera ett femtiotal laddstationer för elfordon i bolagets 
bestånd. I första steget installeras laddstationer till kom-
munens verksamheter men det finns också publika ladd-
stationer för allmänheten och på Heinövallen.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Bolaget budgeterar med resultat om 3,4 mkr före skatt för 
koncernen för år 2020. En central del i utsikterna för fram-
tiden är hyresutvecklingen för såväl bostäder som lokaler. 
Riksbankens prognoser för korta räntor är alltjämt låga 
vilket gynnar bolaget som är relativt högt belånat.
 Under 2019 har styrelsen påbörjat en strategisk översyn 
av bolagets bestånd vilket kan komma att innebära avytt-
ringar av vissa fastigheter. Ett flertal positiva planbesked har 
erhållits vilka om de genomförs kan innebära ett betydande 
tillskott av nya lägenheter. Efterfrågan är fortsatt mycket 
hög och bostadskön översteg vid bokslutet 2 000 personer.
 Finansieringen av framtida projekt liksom av större un-
derhållsprojekt är dock centralt och måste ses som en hel-
het tillsammans med ägaren Öckerö kommun.
 Investeringsbeslut för fiberprojektet på Grötö är inte taget 
och det finns en uppenbar risk att projektet inte blir färdig-
ställt 2020 och därmed uppnås inte fullmäktiges mål om att 
100 % av hushållen och företagen inom kommunen senast 
år 2020 ska kunna ansluta bredband om minst 100 Mbit/s.

RÄKENSKAPER KOMMUN OCH KONCERN
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Öckerö Rederi AB
VERKSAMHET
Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga 
och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö Kommun. Fartyget 
har under året i huvudsak varit uthyrt till Barn- och utbild-
ningsnämnden, som använder fartyget i sin gymnasieverk-
samhet Öckerö seglande gymnasieskola.
 Bolaget undersöker möjligheterna att hitta andra in-
tressenter, förutom Barn- och utbildningsnämnden, för 
uthyrning av fartyget och därmed utöka intäkterna. För att 
möjliggöra övrig uthyrning togs beslut om ett varvsbesök i 
Las Palmas under december 2019 och därmed frigöra mer 
tid under sommaren för övrig uthyrning.

ÖRAB
ÖCK E RÖ
R E D E R I
AKTIEBOLAG

Bild: Albin Andersson

Under sommarens varvsuppehåll var fokus på Byssan där 
vi bytte ut stekbord och ugn samt reparation av andra delar 
av hushållsmaskineriet. Fokus har också legat på hytterna 
där slitaget är stort. Belysningen byter vi löpande ut till 
LED av miljöskäl. Av samma skäl beslutade vi också att inte 
köpa in PET-flaskor, utan använda oss av kolsyrepatroner 
istället. Fartyget har fått fyra nya segel under varvsbesöket 
varav storseglet, som korsat Atlanten 18 gånger, var ett av 
de som byttes ut.

EKONOMI
Omsättningen ökade med 2,2 %. Den svaga kronan har 
under året varit märkbar då drygt 30% av utgifterna betalas 
i Euro eller dollar, vilket särskilt har påverkat hamnkost-
naderna. Fartyget är dock i gott skick och underhållskost-
naderna har därmed minskat. Den totala kostnaden för 
underhåll blev 2,5 mkr mot 7 mkr 2018. Bolagets resultat 
efter avskrivningar redovisas till  0,4 mkr jämfört mot 
–2,2 mkr 2018. Bolaget gjorde ett underskott med 0,1 mkr 
jämfört med budget och har använt en del av förra årets 
överskott för att täcka underskottet.

Räkenskaper koncernbolagen
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Kommunstyrelsen
VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

STYR & STÖD

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom 
områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv och 
kvalitet

Ge service till kommunens politiska organ

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt 
kan få kontakt med kommunen

Leda och samordna kommunens strategiska planering

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna

Samordna kommunens digitala utveckling

Tillhandahålla konsumentupplysning

Resultat för 2019 saknas för vissa mått på grund av fördröjning av     
rapporteringen. Utfall gäller angivet år.

Resultatmått

2019 2018 2017

Andel som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får ett direkt svar på en 81 78 78

Andel som får svar på e-post inom en 
dag, andel i % 100 91 78

Gott bemötande vid kontakt med kom-
mun, andel av maxpoäng, % 85 91 83

Statistikmått

2019 2018 2017

Medborgarnas upplevelse av möjlighet 
till insyn och inflytande över kommunens 
verksamhet? 45% 45% –

Medborgarnas värdering av hur trygg och 
säker man känner sig i kommunen 84% 84% –

Sjukfrånvaro kommunalt anställda         
totalt, % 8,2% 8,4% 8,6%

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex 80 – –

SAMHÄLLSBYGGNAD

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och 
bostadsförsörjning

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), 
kartverksamhet och fastighetsregister

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafik-
system och trafiksäkerhet

Samordna strategiskt miljöarbete

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering

Tillhandahålla förutsättningar för ett 
kretsloppssamhälle

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och 
dagvatten

Ordförande: Jan Utbult (KD)
Förvaltningschef: Gull-Britt Eide
Antal årsarbetare: 221,5

UPPGIFT
Verksamheten skall bidra till:

• Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle
anpassat för alla. Barn och unga ska ges möjlighet till en 
aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklig-
het ska genomsyra verksamheten.

• Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktig-
 het och engagemang i samhället och där invånare och
 besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg
 och mellan öarna.

• Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun.
Åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer ska 
finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska beva-
ras och utvecklas. Vidare ska kommunen ha ett positivt 
företagsklimat och besökare känner sig välkomna.

• Organisationen har engagerade medarbetare, effektivt 
resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och 
att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbets-
marknaden.

För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att 
Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall 
kommunstyrelsen:

Bild: Julia Olsson



Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun  31

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden

Tillhandahålla stöd till föreningar

Resultatmått

2019 2018 2017

Hur många procent av fritidsgårdens    
besökare upplever att de har inflytande, 
är delaktiga och själva tar ansvar i fritids-
gårdens verksamhet? 52% 51% 51%

Andel högstadieelever i Öckerö kommun 
som inte druckit sig berusade under året 86% 87,3% 82,9%

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av 
trygghet och bemötande (index) 90 91 92

Statistikmått

2019 2018 2017

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv 5,8 6,6 6

Hur nöjda är bibliotekets användare med 
biblioteket? (skala 1–5) – 4,4 4,4

Enkät ej genomförd 2019. Undersöker nya former.

Antal öppetkvällar – Öckerö fritidsgård 238 239 247

Totalt antal sammankomster i bidrags-
berättigade föreningar 0–20 år 10 399 10 007

ETABLERING & ARBETSMARKNAD

Ansvara för etableringsinsatser av nyanlända personer 
med uppehållstillstånd samt ensamkommande unga

Leda och samordna arbetsmarknadsåtgärder

Resultatmått

2019 2018 2017

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera (status efter 90 
dagar), andel i % – 74 % –

Efter augusti är ca 60% av de nyanlända som lämnat etablerings-
perioden i aktivitet/arbete och självförsörjande. Medräknar endast 
individer som är kvarboende i kommunen. 

Beräkning av målet blir ej tillförlitligt under 2019, då antalet indi-
vider i målgruppen som lämnat kommunen ökat under hösten.Vid 
en generell bedömning framkommer dock att det är ett lågt antal 
individer som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid 
etableringsperiodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier 
och arbete gör att många av de som är kvarboende i kommunen blir 
självförsörjande.

Arbetslöshet 16–24 år i kommunen,   
andel i % av befolkningen 2,2% 1,8% 1,9%

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och 
lokalvård

Resultatmått

2019 2018 2017

Medborgarnas bedömning av renhåll-
ningen av gator och vägar i kommunen 74% 69% 69%

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på 
gatan där man bor? 20% 20% 20%

Hur stor andel av medborgarna anser att 
belysningen i kommunen är bra? 64% 64% 64%

Optimalt underhållsvärde på kommunens 
vägar 87% 90% 87%

Hushållsavfall som samlats in för mate-
rialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel i % 44 31 43

Ekologiska livsmedel i kommunens verk-
samhet under hela året enligt Ekomat- 
centrum, andel i % 28 37

Statistikmått

2019 2018 2017

Medborgarnas värdering av kommunen 
som plats att bo och leva i 74% 74% –

Medborgarnas bedömning av snöröjning 
och halkbekämpning i kommunen 44% 65% 65%

Beläggning, antal kvm 13249 24000 22 063

Totalt antal resor med buss till och från 
Göteborg (avrundat till tusental) 280 244 375

Kundräkningssystem installerade på fordon under 2019.

Antal resor med buss på Björkö (avrundat 
till tusental) 33 29 41

Hur nöjda är medborgarna med hur       
avfallshanteringen fungerar i kommunen? 81% 73% 73%

Andel insamlat matavfall av total mängd 
matavfall 72% 75% 75%

Utsorteringsbart material som andel av 
hushållsavfall, enligt plockanalys 70% 74,4% 70,3%

Andel (%) försålt av inköpt vatten 72% 65% 72%

Andel miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar, andel i % 54,7% 52,4% 44,4%

FRITID & KULTUR

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet

Bedriva fritidsgårdsverksamhet

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete        
inklusive drogförebyggande arbete

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Statistikmått

2019 2018 2017

Antal mottagna personer med uppehålls-
tillstånd under året 31 46 51

Andel (%) mottagna av anvisade ny-
anlända personer 100% – –

Andel (%) nyanlända personer som     
stannar kvar i kommunen efter etable-
ringsperiodens slut 50% – –

Av de individer som avslutat etableringsperioden under 2019 bor    
ca 50% kvar i Öckerö kommun. Ett antal individer i pågående etable-
ringsperiod har flyttat till annan ort tidigare. Flera i samband med 
upphörandet av det kollektiva boendet på Västra vägen, Hönö.

Arbetslöshet 18–64 år i kommunen, 
andel i % av befolkningen 2,2% 2,1% 2,4%

Antal ferieplatser 16–17 år som           
administreras av KS/AME 53 72 62

2019 fördelades samtliga feriejobb till kommunala verksamheter.

BESÖK & NÄRINGSLIV

Utveckla näringsliv och besöksnäring

Resultatmått

2019 2018 2017

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) –        
Totalt, NKI 82 79

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, 
ranking 13 32 23

Statistikmått

2019 2018 2017

Omsättning för samtliga aktiebolag 
i  Öckerö kommun, exklusive de två 
största företagen

2 581 
mkr

2 389 
mkr

2 531 
mkr

Andel (procent) av företag i Öckerö kom-
mun med omsättning över 10 miljoner 
kronor 4,85% 5,9%

Antal gästnätter på boendeanläggningar 
(ej privatboende) 9 400 15500 12 173

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i     
gästhamnar 35 000 35000 26 859

KVALITETSREDOVISNING
Styr och stöd
Verksamhetsområdet styr och stöd bildades under 2018, 
vilket innebär att det först nu, efter 2019 års utgång, finns 
ett första sammanhängande år att summera. Effektivare 
resursanvändning, minskad sårbarhet och en riktad kom-
petensutveckling är syftet med organisationsförändringen 
tillsammans med grunduppdraget att förvaltningarna kan 
utföra sina uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
och att politik och verksamhet kan fatta väl underbyggda 

Kommunstyrelsen

beslut, i enlighet med lagar och avtal. Utformning och iord-
ningställandet av verksamhetsområdet  är en process och 
förändringsledning som fortgår. Arbetet har resulterat i ett 
antal nya väl inarbetade specialistkompetenser såsom jurist, 
IT arkitekt, kommunikatör och upphandlare.
 Verksamhetsområdets kompetenser nyttjas i mycket 
hög grad av såväl förvaltningarna som politiken vilket är 
en tydlig indikation i rätt riktning. Det finns mycket som 
pekar på att denna centrala organisationsform av styr- och 
stöd funktioner bidrar till en ökad kvalitativ verksamhets-
utövning.
 Vid halvårsskiftet lanserade Öckerö kommun en ny upp-
daterad webbplats, som idag har en betydligt högre aktivi-
tet och proaktivitet än föregående år. Under senare delen 
av året lanserade Öckerö kommun en e-tjänsteplattform 
för både interna som externa tjänster. Målsättningen är att 
förenkla vardagen för både invånare som för anställda. För 
att tydligare kunna precisera digitaliseringsarbetet har ett 
förslag på arbetsmodell tagits fram, som beskriver hur vi 
ska arbeta framledes med IT och digitalisering strategiskt, 
taktiskt och operativt.
 Revidering av nämndernas reglementen är ett arbete som 
pågått under året och som fortskrider 2020. Detta är viktigt 
för att verksamheterna och politikerna ska kunna fatta be-
slut utifrån laglighet och lämplighet.
 Under året har arbetet med att utveckla och förbättra 
chefsstödet bland annat genom mer riktat HR-stöd per för-
valtning prioriterats samt ett internt chefsutbildnings-
program.
 Under 2019 har en förändrad styrmodell och budget-
process tagits fram. Arbetet med budget 2021 utgår från 
den nya processen.

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året 
arbetat tillsammans med övriga förvaltningar och politiken 
för att hitta lösningar avseende bostäder till anvisade ny-
anlända. Samtliga anvisade har kunnat erbjudas en bostad 
och det finns en plan för mottagandet under nästkom-
mande år.
 Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året 
utrett behovet av utveckling och förändring inom arbets-
marknadsenheten inkluderat enhetens naturvårdslag. 
Bedömningen är att verksamheten behöver anpassas bättre 
till behovet hos målgruppen arbetssökande.
 Etablerings- och arbetsmarknadsenheten förändrade 
under året upplägget kring feriejobben för ungdomar. 
53 ungdomar fördelades enbart till kommunala arbets-
platser, till skillnad från tidigare år då även privata arbets-
platser kunnat erbjudas. Förändringen genomfördes med 
hänvisning till kommunallagen och arbetsmiljölagen. Kom-
munens arbetsplatser antog utmaningen och lyckades er-
bjuda önskat antal platser. Arbetsplatserna har efteråt fått 
ett gott omdöme av ungdomarna.
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Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året 
märkt av och påverkats av Arbetsförmedlingens föränd-
ringar och aktuella ostabila läge. Konsekvensen för kom-
munen blir att processer stannar av och kommuninvånares 
väg mot självförsörjande tar längre tid.

Besöks- och näringslivsenhet
Goda resultat i Insiktsmätningen och Svenskt näringslivs 
totalranking visar på ett gott företagsklimat i Öckerö kom-
mun.
 Samarbetet inom kommunen har under året fungerat väl. 
Dels genom lotsfunktionen men också med skolan genom 
Fokus Öckerö, där Arena arbetsliv genomfördes med god 
uppslutning och nöjda deltagare.
 Kompetensutveckling för kommunens företagare sker 
utifrån programmet Kompetens Öckerö. Genom de tre 
kategorierna kan alla företag tillgodogöra sig kompetens-
förstärkning.
 Företagarfrukostar, företagsbesök av kommunledningen 
och ett nära samarbete med företagsföreningen bidrar till 
nätverk och relationsbyggande som är viktiga i närings-
livsutvecklingen.
 Besöksnäring och maritim industri är enligt strategin till-
växtområden för kommunen. Satsningen och utvecklingen 
inom besöksnäringen de tre senaste åren har gett resultat 
och satsningen mot maritim näring påbörjades 2019.
 Under 2019 påbörjades arbetet med kommunens närings-
livsstrategiska program.

Fritid- och kulturverksamhet
Fokus för fritid och kultur är att ge möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid; att erbjuda en mångfald av aktivite-
ter som attraherar många olika målgrupper. Under året har 
hela verksamheten HBTQ+ certifierats.

Bibliotek och kultur
Under början av året slutfördes renoveringen av delar av 
biblioteket med fokus på att bättre kunna nyttja lokalerna 
för familjecentral/öppen förskola. Verksamheten bedrivs 
av personal från barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen i nära samarbete med fritid och kultur 
och startade under februari månad. 2019 har inneburit 
ett aktivt arbete för att hitta fungerande arbetsformer och 
samarbeten i huset.
 Samarbetet mellan de två skolbibliotekarier inom barn- 
och utbildningsförvaltningen och folkbibliotekets barn- och 
ungdomsbibliotekarier har under året förfinats.
 För medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek har vi ge-
nomfört uppsökande verksamhet i olika former, bl.a. iPad-
kurser, sagostunder och bokcirklar på Björkö, deltagande i 
Öckerö Pride- och kulturkalas, Boken kommer m.m. Utöver 
det har biblioteket arrangerat olika läsfrämjande verksam-
heter såsom författarbesök, bokcirklar, babyrytmik, sago-
stunder, bokprat m.m. för olika målgrupper.
 Under året har det visats ett varierat utbud i utställnings-
hallen och en mängd filmvisningar, teaterföreställningar, 
workshops m.m. har arrangerats. Under hösten genom-
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vilka nådde fler än 400 deltagare.
 Under året har vi samverkat med externa aktörer såsom 
SISU, Suicid Zero, Samkrafter och Hembygd 2.0 för att nå 
och hjälpa fler av våra föreningar att utbildas i och utveckla 
föreningarna ytterligare i bl.a. värdegrundsfrågor. Arbete 
med samsynsdokument fortgår.
 Fritidsbanken och dess material var en bidragande orsak 
till att våra sommarlovsaktiviteter blev så bra och välbe-
sökta. Under 2020 kommer fokus att vara att hitta en lång-
siktig lösning när den externa finansieringen tar slut.

Ungdom
2019 har varit första året i egna lokaler. Detta har lett till 
nya möjligheter för både mindre och större grupper och 
verksamheten kan varieras och anpassas efter behov och 
önskemål. Förutom öppen verksamhet på kvällar och 
helger har fritidsgården använts av skolor för gruppverk-
samhet, ofta i samarbete med fritidsgårdens personal.  
Samarbete har inletts med kulturskolan.

Kommunstyrelsen

fördes ”Arena Öckerö” i samarbete med Västarvet; en 
temavecka med fokus på natur- och kulturarv. Samtliga 
kommuner i GR (utom Göteborg) deltog i det urbana konst-
projektet ”Artscape Saga”. En muralmålning finns på Heden-
hallen. Konstrundan Konstvågen genomfördes åter med   
ca 100 deltagande konstnärer och en stor mängd besökare.

Anläggning
Under 2019 färdigställdes projektet med solpanelsanlägg-
ning på ishallens tak. En investering i solpaneler ger oss en 
lägre del köpt energi och är också ett sätt att arbeta med 
förnybar energi.
 Personalen i verksamheten är duktiga på att återbruka 
materiel och själva bygga istället för att köpa nytt eller köpa 
tjänster. Exempel på detta är bryggor och flottar på våra 
badplatser som kräver ständig översyn och underhåll.
 Översyn och underhåll av exempelvis bryggor är en stor 
del av arbetet. Verksamheten står ändå inför stora reno-
veringsbehov kommande år, på främst toalettbyggnader. 
Nya och tydligare samarbeten med andra kommunala verk-

samheter och enheter är något som 
utvecklas.
 En sak som oroar är den ökande 
skadegörelsen på våra öar. Buskör-
ning med bil är ett stort problem 
som orsakar skador på markområ-
den, naturområden och badplatser. 
En stor del av budgeten går åt till 
att reparera och återställa efter 
skadegörelse.

Förening
I ett samarbete mellan SISU (idrot-
tens folkbildningsförbund) och 
folkhälsa har två grupper med     
Senior Sport School träffats regel-
bundet och nått ca 50 personer 
i åldern 60 år och äldre. Utifrån 
projektet har en seniorförening  bil-
dats, där man fortsätter att träffas 
med fokus på hälsa och sociala 
aktiviteter.
 Fortsättningen av förra årets 
hembygdsprojekt ”Hembygd 2.0 
– Öckerö berättar” blev ett gene-
rationsmöte vid namn ”Berättelser 
från de tio öarna”. Projektet har 
resulterat i att 27 klipp finns på 
YouTube med berättelser från och 
om kommunen historia.
 Under sommaren arrangerades 
avgiftsfria sommaraktiviteter, 
finansierade med bidrag från 
Socialstyrelsen. Under tre veckor 
arrangerades en mängd aktiviteter, Bild: Annelie Pompe
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Politikerluncherna har flyttats till fritidsgården och under 
året har tre luncher genomförts. Denna verksamhet är 
mycket uppskattad av såväl ungdomar som politiker.
 Fritidsledare har fungerat som aktivitetsledare i och runt 
skateparken under sommarverksamhet vid Prästängs-
området.
 Verksamheten under året haft färre besökare än föregå-
ende år. En medveten satsning på tjejer har dock bidragit 
till att andelen tjejer ökat, vilket är glädjande. Vår stora ut-
maning under 2020 är att, bland annat genom uppsökande 
verksamhet, öka besöksantalet.

Folkhälsa
En jämställdhetsstrategi för kommunen har tagits fram. 
Den börjar gälla under 2020 och uppdateras i slutet av 
mandatperioden. Den centrala jämställdhetsgrupp som 
arbetat fram strategin kommer fortsatt vara ett stöd för 
förvaltningarna i att uppfylla strategin.
 Nya prioriterade folkhälsomål beslutades i kommun-
styrelsen i juni.
 Vad gäller ungdomsinflytande har flera aktiviteter genom-
förts för att öka delaktighet och inflytande bland barn och 
unga genom möten med politiker.
 Inom Föräldrar Emellan har ett antal föreläsningar 
arrangerats.
 En samarbetsgrupp kring arbete mot våld i nära relatio-
ner har träffats. Kommunen uppmärksammade ”En vecka 
fri från våld” genom information, utbildning och en före-
läsning om härskarteknik.
 Folkhälsoutvecklaren har ihop med föreningssamordnare 
startat och drivit satsningen Senior sport school med fokus 
på äldres hälsa och sociala aktiviteter.

Drogförebyggande arbete
Kommunens drogförebyggande arbete syftar till att skapa 
en helhetsbild av drogkonsumtionen och dess skadeverk-
ningar i kommunen, starta en dialog mellan politiker, 
tjänstemän och kommuninvånare om risk- och friskfakto-
rer, stimulera till ökad samverkan i det drogförebyggande 
arbetet mellan olika aktörer i Öckerö kommun samt minska 
drogkonsumtionen i alla åldrar. Under året har det drog-
förebyggande arbetet, förutom det ordinära arbetet med 
tobak och alkohol, alltmer ägnats åt cannabisfrågan.
 Öckerö kommun finansierar 60% av en heltidstjänst för 
att arbeta med drogförebyggande arbete. Genom externa 
medel som motsvarande ca 140% tjänst har vi möjlighet 
att ha två drogförebyggare heltidsanställda. Under året har 
vi operativt ansvarat för det drogförebyggande arbetet i 
sju kommuner och hjälper dessutom ett tiotal andra kom-
muner med årliga drogvaneundersökningar m.m. Allt fler 
kommuner visar sitt intresse.
 Vad gäller effektmål är dock inte 2019 så bra. Det som 
sticker ut positivt är att andelen restriktiva föräldrar (enligt 
barnen) aldrig varit lika stor. 94% av högstadieeleverna 

uppger att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar. 
Andelen som någon gång använt narkotika är också lägst 
någonsin.

Samhällsbyggnadsverksamhet
Under året har samarbetet mellan enheterna kring sam-
hällsbyggnadsprocessen utvecklats ytterligare. Det gäller 
också att bygga ett förtroende och en stabil process mot all-
mänhet och företagare i detaljplaneförfarandet. Vi tror att 
det arbetet på sikt kan leda till betydligt smidigare detalj-
planeprocesser vilket är avgörande för en ökad byggnation.
 Verksamheten har fullföljt arbetet utifrån den lednings- 
och organisationsutveckling som formellt avslutades under 
förra året. Ledningsgruppen har utvecklat sina arbetsfor-
mer och bedömningen är att syftet är uppnått. Den under 
året fastställda organisationen LOKO, Lokalvård och Kost, 
är ett kvitto på en utvecklad syn på organisation och ledar-
skap inom SB.
 En risk och sårbarhetsanalys har genomförts som syftar 
till att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen och 
skapa en uthållig organisation och en verksamhet som kan 
stå emot störningar av olika karaktär.

Gatuenheten
Ett antal åtgärder för att hålla standard på vägnät och trafik-
säkerhet har genomförts under året, exempelvis utbyte av 
luftburna ledningar till markkabel för gatubelysningen 
och nya armaturer till LED inom vissa områden, tillgänglig-
hetsanpassning av busshållplatser, fartdämpande åtgärder 
och nya vägräcken. Beläggning enligt plan är genomförd 
inom ramen för budget.
 Under våren 2019 har enheten medverkat i SKR:s under-
sökning ”Kritik på teknik”. Utfallet kommer att analyseras 
och nya rutiner och arbetssätt kommer att tas fram för att 
öka andelen nöjda invånare.

VA-enheten
För att kunna leverera huvudprocesserna – distribution av 
dricksvatten och omhändertagande av dag- och ytvatten 
samt spillvatten med god kvalitet – har ett antal projekt och 
underhåll genomförts under året. Bland annat slutfört 
arbetet med att förstärka vattenledningar till nordöarna, 
bytt ut ventilkryss för att vattenleverans vid lagning av 
läckor och lagt vissa nya dagvattenledningar.
 Under året har Va-enheten tillsammans med Kretslopp 
fortsatt arbetet med att samla in fett. Från projektstart maj 
2017 har drygt 4 ton fett samlats in.

Kretsloppsenheten
Utsorteringen av vårt hushållsavfall fortsätter att öka. 
Procentuellt sätt ökar wellpapp och plastförpackningar 
mest. Pappersåtervinningen fortsätter att minska då fler 
och fler har sina nyheter digitalt. Trots att pappersåtervin-
ningen minskar kommer andelen hushållsavfall som ut-
sorteras fortsatt vara hög 2019. Andelen hushållsavfall 
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36  Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun

 En Kirunavåg har använts för att mäta matsvinn och 
på ett pedagogiskt sätt visa eleverna hur mycket mat som 
slängs med direkta siffror i anslutning till diskinlämning. 
Portionskontroll = överproduktion är ett arbete, med syftet 
att minska miljöpåverkan och hålla en god ekonomi med 
våra tilldelade resurser.
 Inköp av ekologiska livsmedel följer inte nationella mål, 
då kommunens ekonomiska ramar i dagsläget inte tillåter 
det. Dock har de ekologiska inköpen ökat från 2018 med 
4,5%.

Båttrafik
För att möta kundernas önskemål har turlistan ändrats något. 
Passagerarna hinner nu bättre med anslutande kollektiv-
trafik. Detta har skett i samråd med Kalvsund- och Grötö 
öråd, anslutande bussbolag på Framnäs och Trafikverket.
 Nöjd-kund-index håller så pass höga siffror att Västtrafik 
valt att ”hoppa över” mätningar för 2019.
 Punktligheten håller en hög nivå och har förbättrats efter 
att turlistan förändrades då färjan kan avgå i tid istället för 
att vänta in passagerare från anslutande trafik.

MÅL

Måluppfyllelse

Andelen arbetad tid som utförs av 
tillsvidareanställda skall öka

Satsning: 

• Se över organisationen så att behovet av timanställda
 minskar

Samtliga förvaltningar har under året tagit fram handlings-
planer för hur man ska gå från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation och arbetar aktivt med införandet. Inom 
Socialförvaltningen, där antalet deltider är flest, har man 
startat två pilotprojekt inom äldreomsorgen och inom 
funktionshinder. Projekten kommer pågå under året och 
ska sedan utvärderas innan fler enheter går in i heltids-
organisation. Att arbetet redan fått effekt kan vi se på an-
delen anställda med heltidstjänst som ökat med 6 procent-
enheter under året från 55 % till 61%.
 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat 
från 88,5 % till 89,8 % för år 2019.

som utsorteras ligger på 44 %, vilket visar på att vi är bland 
de bästa kommunerna i regionen på att utsortera avfall.
 Verksamheten arbetat ständigt på att hitta nya vägar att 
sortera ut avfallet. Ledorden är enkelhet och tillgänglighet. 
Tillsammans med FTI AB  har upprustning av återvin-
ningsstationerna startat med staket/stängsel, ljussättning 
och hårdgöring av ytor.
 Under året har Kretsloppsenheten tillsammans med 
VA-enheten fortsatt arbetet med att samla in fett som an-
nars hade hamnat i kommunens avloppssystem.
 Kretsloppsenheten har under året gjort förändringar i mot-
tagandet av träavfall som har medfört en renare fraktion.

Plan-, bygg- och miljöenheten
Resultatet för planverksamheten bedöms som bra. Plan-
verksamheten har under året färdigställt arbetet med fyra 
detaljplaner som gemensamt skapat förutsättningar för 
70–80 nya bostäder och ca 9000 kvadratmeter byggrätt för 
verksamhetslokaler.
 2019 har samarbetet stärkts med andra myndigheter som 
Länsstyrelsen och Trafikverket i de mest kritiska frågorna, 
så som strandskydd och kapacitetsbristen på väg 155. Det 
stärkta samarbetet har lett till en betydligt större förståelse 
för Öckerös situation hos överordnade myndigheter vilket har 
stor betydelse för planenheten och framtida planarbeten.
 Negativa delar på planenheten är att vi har gått från tre 
till två planarkitekter under våren 2019. Det ger en tydlig 
effekt på verkningsgraden.
 Enhetens strategiska miljöarbete har under året fokuse-
rats på grön strukturplan och agenda 2030. Grönstruktur-
planen är nu slutrapporterad till länsstyrelsen och ska 
under våren upp som ett informationsärende till politiken. 
Energi- och klimatrådgivning, som utförs av Göteborgs 
stad, levererar en service som långt överträffar vad Öckerö 
kommun själva har kapacitet till.
 De delar som ryms under Bygg- och miljönämndens an-
svar belyses i text under Bygg- och miljönämndens årsredo-
visning för 2019.

Lokalvård och kost
Bemanning är enhetens största utmaning. Hög sjukfrån-
varo både inom lokalvård och kost, där en del är arbets-
relaterat. Mycket tid går åt till rekrytering och bemanning. 
Enligt genomförd hälso- och arbetsmiljöprofil trivs per-
sonalen till största delen men den fysiska belastningen 
är stor. Utbildning i moppteknik har genomförts för att 
minska belastningsskador. Även annan utbildning, bland 
annat inom kost, har genomförts.
 Projektet för gemensam organisation för lokalvård och kost 
(LOKO) har fallit väl ut och organisation är nu permanent.
 Under 2019 har alla skolor fått samma måltidsmeny. 
Detta likställer skolorna i kommunen, föräldrar med barn 
i olika skolor/förskolor vet vad barnen fått för mat och att 
de fått samma mat. Detta finns tillgängligt i en måltidsapp. 
Fr.o.m. hösten 2020 kommer all specialkost att behöva 
styrkas av journalhandlingar alternativt läkarintyg.

Kommunstyrelsen

Målkompassens färg innebär:

Röd = Ej uppfyllt

Gul = Delvis uppfyllt

Grön = Uppfyllt
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 Flertalet personer tjänstgör via ekonomiskt stöd från Arbets-
förmedlingen inom olika kommunala verksamheter. En insats 
som möjliggör språkutveckling och arbetskompetens för den 
enskilde, men som även ger stort mervärde för verksamheten i 
form av extra resurs och möjlig framtida bemanning.

Kommunens arbetsgivarvarumärke 
ska stärkas

Satsningar: 

• Utveckla chefs- och ledarskap

• Möjliggöra interna utvecklings- och karriärvägar

• Förbättra introduktionsprocessen

• Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare

• Vuxenutbildning inom vård och omsorg

• Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs –
 goda exempel och arbetssätt som fungerar

• Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/
 kultur

Arbetet med planerade aktiviteter fortskrider enligt plan. 
En ny webbplats har lanserats och i samband med det pre-
senterades en nyproducerad film om Öckerö kommun som 
arbetsgivare. Vi har följt upp detta med att zooma in på olika 
yrkesområden och anställda inom kommunen i en rad kort-
filmer. Dessa har lagts upp på webbplatsen samt på sociala 
medier. Närvaron och aktiviteterna på sociala medier har 
intensifierats kraftigt under 2019. I maj månad rankades  
 Öckerö kommun högst inom kategorin myndigheter.
Öckerö kommun deltog på gymnasiemässan Future skills 
samt på Arena arbetsliv på Hedenskolan där möjlighet ges 
till ökad kunskap om kommunal verksamhet.
 Kartläggning och utveckling av HR-processerna samt ut-
bildningar i grundläggande chefskunskap pågår. Ett projekt 
med att ta fram värdegrund för kommunen är påbörjat. 
Denna ska ligga till grund för chefsprofil och chefsuppdrag. 
Kommunen har också ökat närvaron på Linkedin för att för-
bättra annonsering.
 Sammantaget bedöms genomförda satsningar bidra till att 
steg tas i rätt riktning mot måluppfyllnad.

Välbefinnande bland kommunens              
medarbetare ska öka

Satsningar: 

• Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang”
 HME

• Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetens-
 försörjningspolicyn

• Komplettera yrkeskategorier för att minska administratio-
 nen för chefer/specialister

• Se över vårt lokala samverkansavtal

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Frisknärvaron bland kommunens               
medarbetare skall öka

Satsningar: 

• Utveckla chefs- och ledarskap

• Förbättra introduktionsprocessen

• Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/
 kultur

• Stärka arbetet med HME; Hållbart medarbetarengagemang

• Komplettera yrkeskategorier för att minska administra-
 tionen för chefer/specialister

• Se över vårt lokala samverkansavtal

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året 
i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för att 
förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med 
företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabili-
teringsverktyget Adato.
 Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medar-
betarengagemang) visar ett totalt HME-index på 80 vilket 
motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kom-
muner. Respektive chef arbetar vidare med sina resultat för 
att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål 
och aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. 
Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad 
utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för att 
minska administrationen för chefer/specialister. Viss för-
ändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering av 
processer.

Andelen nyanlända som arbetar eller         
studerar efter etableringsperiodens slut      
skall uppgå till minst 60%

Satsning: 

• Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbets-
 marknaden, genom samverkan med näringslivet och kom-
 munal verksamhet

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga 
etableringsperiodens slut efter augusti var ca 60%. Några 
uppbär fortsatt statlig etableringsersättning i och med 
fortsatta SFI-studier eller andra insatser. Övriga är i syssel-
sättning i form av arbete, studier eller praktik. De som med-
räknas är individer som fortfarande bor inom kommunen.
 Under årets sista halva har antalet nyanlända som lämnat 
kommunen ökat. Beräkningen av andel  i sysselsättning blir 
utifrån detta inte tillförlitligt. Vid en generell bedömning 
framkommer dock att det är ett lågt antal individer som har 
behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid etablerings-
periodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier 
och arbete gör att många av de som är kvarboende i kommu-
nen blir självförsörjande.
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Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetar-
engagemang) visar ett totalt HME-index på 80 vilket 
motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets 
kommuner. Respektive chef arbetar vidare med sina resul-
tat för att tillsammans med medarbetarna ta fram rele-
vanta mål och aktiviteter i syfte att säkerställa den goda 
arbetsplatsen. Arbetet med att ta fram områden och metod 
för arbetet med aktiviteter inom kompetensförsörjnings-
processen löper på enligt plan. Ett nytt samverkansavtal är 
till stora delar klart och som förhoppningsvis skall kunna 
undertecknas av parterna under början av 2020.
 Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra 
året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är på gång för 
att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete 
med företagshälsovården samt personalvårdsronder och 
rehabiliteringsverktyget Adato.
 Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbygg-
nad utifrån satsningen att komplettera yrkeskategorier för 
att minska administrationen för chefer/specialister. Viss 
förändring har skett i både typ av tjänster och digitalisering 
av processer. Gemensam organisation för lokalvård och 
kost har fastställts där funktionen teamledare inrättats, 
vilket förbättrar möjligheterna för enhetschefen att arbeta 
mer proaktivt.

Barn och elever får det stöd de behöver av 
kommunen för ett ökat välbefinnande

Satsningar: 

• Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur
 skola/socialtjänst

• Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o–6
 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst
 och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. 
 Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens
 verksamhet

• Öka cyklande och gång för barn och elever

Kommunen har erhållit medel från Västra Götalands-
regionen/Sociala investeringsmedel för att arbeta vidare 
med frågan om elever med hög skolfrånvaro.
 Familjecentralen är etablerad och ett gott samarbete sker 
bl.a. med bibliotek och folkhälsa.

Möjligheten till valfrihet inom äldre-            
omsorgen ska stärkas

Satsningar: 

• Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö

• Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet
 särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i
 prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras

Kommunstyrelsen

I juni antogs en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 
bostäder. Initialt var delar av den planen tänkt som trygg-
hetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, men vår bedömning är att just 
den planen är särskilt anpassad efter behovet. Även detalj-
plan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter.
 Verksamheten har deltagit i utredningen av förutsätt-
ningar för trygghetsboende på Näståsområdet vilket nu läm-
nas över till ÖFAB.

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar: 

• Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit
 på äldre dagar

• Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbets-
 sättet ”från gryta till bord”

• Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske
 mellan kostpersonal och omsorgspersonal

• Stärka menyplanering och menypresentation

• Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

Nöjdheten på matkvalitén har ökat från 65% till 71%. Bedöm-
ningen är att lyhördhet och engagemang i verksamheten för 
kostfrågan sakta har ökat.
 Arbetet har fortsatt i stort enligt den plan som lades fast i 
början av året. Kostenheten planerar och genomför kost-
möten, dit avdelningar på äldreomsorgsboende inbjuds. 
Utbildning för kostenhetens personal på Solhöjdens äldre-
boende har genomförts med följande innehåll: Mötet, 
Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. Utbildningen har 
ökat uppmärksamheten kring hur viktig alla delarna är.
 ”Från gryta till bord ” är ett arbete som har pågått en tid. 
En till två dagar per vecka följer personer från köket med 
upp på avdelningen för att beskriva maten och instruera om 
hur man hanterar den. Detta har tagits emot positivt ifrån 
avdelningarna. Omvärldsspaningen efter alternativ till hel-
pension inom äldreomsorgen har startat men ingen liknande 
verksamhet med olika alternativ har hittats.

Delaktigheten för personer med                 
funktionsnedsättning ska öka

Satsning: 

• Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer
 med funktionsnedsättningars behov

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet, där an-
passning ska ske utifrån behov hos personer med funktions-
variation, planeras att påbörjas 2020.
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• Meröppna bibliotek

• Utveckla stöd till och samverkan med föreningar

• Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund

En viss minskning kan ses i besöksantal på fritidsgård och i 
utlåning på biblioteket. Men bedömningen är att påbörjade 
satsningar, tillsammans med att utveckla arbetssätt utifrån 
gruppuppdraget, ger positiv påverkan på måluppfyllelse.
 Kommunikationsarbetet har stärkts, bland annat genom 
samarbete med kommunikatör och ny webbsida för kom-
munen. Närvaron på sociala medier är hög. Arbete pågår 
med, att i samarbete med kulturskolan, ta fram underlag för 
en ny barn- och ungkulturplan. I Björkö nya skola planeras 
en ”meröppet” biblioteksfilial att inrymmas.
 Fritid och kultur samarbetar med familjecentralen för 
en verksamhet med bredd och välkomnande som fokus. 
Kulturskolan och fritidsgården har inlett ett fördjupat sam-
arbete.
 Arbetet med samsynsdokument inom föreningslivet fort-
går och samarbetete sker med föreningsrådet i flera frågor. 
Uppföljningsansvar för studieförbund har flyttats till fritid 
och kultur för att utveckla och hitta nya samarbeten. Som-
maraktiviteter var välbesökta och Senior Sport School har 
lockat äldre till rörelse och sociala aktiviteter.

Utbudet av bostäder i olika                        
upplåtelseformer ska öka

Satsningar: 

• Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling

• Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog

• Utveckla mark- och exploateringsprocessen

• Utveckla kommunikationen om byggprocessen till 
 företagare och privatpersoner

• Skapa möjlighet för flytande bostäder

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument 
som är av betydande vikt för att nå målet. Området som FÖP 
Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens 
mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka 
både upplåtelseform och utbud. Tyvärr finns inte en modell 
framme i nuläget för att finansiera den fördjupade översikts-
planen.
 Arbetet med detaljplan Öckerö nya centrum bidrar i hög 
grad till att uppfylla målet. Under sommaren har också två 
detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft.
 I juni hölls öppet hus för att informera om hur privat-
personer ska gå till väga om de är intresserade av att inreda 
ytterligare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefalls-
bostad. Till det tillfället togs ett PM fram där det tydligt 
framgår vad som krävs, vilka regler som gäller samt vilka 
blanketter och ritningar som ska lämnas in vid ansökan.

Nyanlända ges möjlighet till                          
en god integration

Satsningar: 

• Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbets-
 marknaden, genom samverkan med näringslivet och 
 kommunal verksamhet

• Förbättrad integration för barn och familjer

• Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie
 föreningslivet

Kommuntalet för Öckerö kommun 2019 är 31 anvisningar 
enligt Bosättningslagen. Vid årets slut har samtliga anvis-
ningar lämnats till kommunen och etableringsenheten pla-
nerar genomföra mottagandet av de sista individerna under 
första kvartalet 2020. Samtliga anvisade har kunnat beredas 
en bostad.
 Etableringsenheten har under året varit sammankallande 
i projektet ”GR-kommuner i samverkan för att stödja nyan-
lända barn och deras föräldrar”. Projektet har bidragit till en 
ökad samverkan internt inom kommunen kring målgruppen. 
Genom projektet har en föräldrautbildning för nyanlända 
föräldrar genomförts. Detta i samverkan mellan familje-
centralen och etableringsenheten. Flera av deltagare på 
språkcaféet är biblioteksanvändare och biblioteket har stärkt 
tillgängligheten genom information på flera språk.
 Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året 
utvecklat struktur och metoder för att ge varje nyanländ per-
son möjligheten till en ännu bättre integration. Samverkan 
med andra förvaltningar och aktörer i civilsamhället samt 
andra myndigheter skapar vägar och kontaktytor som leder 
den nyanlände framåt i processen. För många av våra nyan-
lända är länken mellan kommun och civilsamhälle mycket 
viktig. Med små medel av samverkan öppnas upp för kontakt 
mellan nya och gamla kommuninvånare. En känsla av sam-
manhang och tillhörighet uppstår i relation till andra kom-
muninvånare, vilket i många fall är grundläggande för att 
skapa motivation till alla de utmaningar man har framför sig 
i ett helt nytt och främmande land.

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur-     
och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar: 

• Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid
 och kultur och barn- och utbildningsförvaltningsförvalt-
 ningen kring kulturaktiviteter för barn och unga

• Utveckla och förbättra digital kommunikation kring 
 evenemang och händelser inom kultur- och fritidsområdet

• Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en
 mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig 
 välkomna

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår 
och en workshop med intressenter inom branschen genom-
fördes i december. Därefter kan en politisk process starta för 
antagande av dessa dokument.
 Det kan dock påpekas att det inte frigörs tillräckligt med 
bostadslägenheter i kommunen vilket med nuvarande till-
växttakt riskerar att påverka demografi och kommunens 
ekonomi negativt.
 Huvuddelen av de angivna aktiviteterna kräver ekono-
miska resurser vilket Samhällsbyggnad inte har.

Trafiksäkerheten i kommunen 
ska förbättras

Satsningar: 

• Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och
 underhållsåtgärder samt kommunikativa åtgärder (enligt
 Trafiksäkerhetsplan)

• Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet

• Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan 
 politiker och förvaltning

• Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och
 ungdomar kring trafiksäkerhet

Mycket fokus har under året lagts på att utveckla nya struk-
turer och arbetssätt för att skapa ett bra utgångsläge för att 
nå målsättningen. Ett viktigt område är kommunikation till 
medborgare, därför har kraft lagts på att i dialog med Kom-
munservice utveckla kommunikationen via hemsida och i 
felanmälningssystemet.
 Implementering av trafiksäkerhetsplanen är nu klar. Åt-
gärder enligt handlingsplanen för verkställande av Trafik-
säkerhetsplanen pågår. Interna rutiner för åtgärder av pott-
hål är framtagna och i bruk.
 Forumet ”Infrastrukturdialog Politik-SB” har startat under 
våren med ett möte och där är bedömningen att detta är ett 
viktigt  forum för den fortsatta dialogen kring pågående och 
planerade infrastruktursatsningar.
 Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö 
kommun och Polisen och har ett antal aktiviteter med fokus 
på trafiksäkerhet. Genomförda aktiviteter är bland annat 
riktade kontroller mot trafikonykterhet, fortkörning och 
vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på 
mopeder och besök av NTF (Nationalföreningen för trafik-
säkerhetens främjande) på skolor.
 Arbetet med satsningar ger goda förutsättningar för för-
bättrad trafiksäkerhet i kommunen.

Utbudet för kollektivt resande ska öka

Satsningar: 
• Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan,
 busslinjer och zonindelning

• Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart
 resande

• Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och 
 kollektivtrafik

• Underlätta för pendling genom utökande av pendel-
 parkeringar

Under våren har förberedelser börjat för att kunna starta ar-
betet med kommuniktionsinsatser kopplat till ny trafikplan 
som träder i kraft december 2020. Samarbetet med Väst-
trafik är centralt och detta arbete kommer att pågå och kom-
munikation kommer ske löpande inför ny trafikplan, buss-
linjer och zonindelning. Under hösten hölls uppstartsmöte 
inför ny trafikstart 2020 med Västtrafik och Connect buss.
 En projektbeställning har upprättas för arbetet med 
Mobilitetsplan och en kompetenshöjande aktivitet är genom-
förd för tjänstepersoner under hösten. Vår bedömning är 
att behov finns för att ytterligare bredda kompetensen och 
förståelsen för mobilitetsåtgärder generellt för både medar-
betare och politik.
 Dialog har förts med Västtrafik om att förändra linje 296 
och lägga till Björkö Hamn som en hållplats för att inom 
ramen för nuvarande avtal ersätta tillköp av buss med färje-
trafik. Västtrafik ser det som tekniskt omöjligt att tillgodose 
denna förändring och kommer inte arbeta vidare med 
önskemålet om båttrafik till Björkö hamn under nuvarande 
båtavtal, men lämnar en öppning för nya samtal inför nästa 
avtalsperiod för båt.
 Turlistan för färjelinje 296 har ändrats under året i syfte 
att synkronisera samtrafiken mellan andra trafikslag samt 
passagerarnas flöde och önskemål.
 Det finns inga resultat som just nu pekar på en ökning av 
utbudet för kollektivt resande, men arbetet med satsningar 
bedöms ge effekt på ett hållbart resande där utbudet av 
kollektivt resande är en del.

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar: 

• Minskad energianvändning i kommunens lokaler

• Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

• Planera för en hälsofrämjande närmiljö

• Minskad miljöpåverkan av närmiljön

• Värna om marin och havsnära miljö

• Utökad kommunikation/information om kretslopp, 
 återvinning, insamling och hushållsfett

• Utveckla fastighetsnära insamling

• Giftfri skola och förskola

Arbetet med grönstrukturplanen har pågått sedan våren 
2018 och förväntas vara färdigställd under 2020. Exempel är 
ekosystemtjänster, naturvärden och rekreationsområden.

Kommunstyrelsen
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Nettokostnad per verksamhet Fritid och kultur

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr 2019 2019 2018 2017 

    

Miljö, hälsa och hållbar 950 1 000 856 0

Allmän fritidsverksamhet 1 571 1 724 1 695 1 570

Allmän kulturverks., övr. 601 589 717 771

Bibliotek 5 354 5 492 5 603 5 355

Idrotts- o. fritidsanläggn. 9 974 9 404 9 241 9 262

Fritidsgårdar 4 205 4 438 3 931 3 192

Administration FoK 1 747 1 827 1 139 972

Summa nettokostnader  24 401 24 474 23 182 21 122 

Nettokostnad per verksamhet Kommunstyrelsens enheter

  Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr  2019 2019 2018 2017 

Nämndsverksamhet 3 723 3 667 3 456 3 569

Stöd till politiska partier 623 622 611 611

Revision 826 970 712 898

Politisk verksamhet 3 242 2 915 2 722 2 772

Övrig politisk verksamhet 126 592 841 472

Näringslivsfrämjande åtgärder 2 176 2 584 2 072 2 320

Konsument- o engergirådgivning 180 179 176 173

Turistverksamhet 1 093 1 139 1 058 681

Miljö/hälsa och hållbar 0 0 0 60

Totalförsvar och samhälls- 146 157 283 0

Individ & familjeomsorg 0 230 0 0

Flyktingmottagande 163 -1 487 384

Arbetsmarknadsåtgärder 4 788 5 267 4 280 3 821

Kommungemensam verksamhet 2 067 2 879 1 916 1 497

Kommungemensam verksamhet 489 467 91 33

Summa nettokostnader  19 643 21 665 18 704 17 292

Nettokostnad per vht KS centrala poster/fördeln.poster

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut

tkr 2019 2019 2018 2017 

   

Fysisk och teknisk 

planering –1 921 0 –8 181 –3 441

Köpt verksamhet LSS 164 0 500 0

Kommungemensam vht 15 851 15 675 25 043 15 918

Fördelningsposter 0 680 0 0

Summa nettokostnader  14 094 16 355 17 363 12 477 

Resultaträkning Kommunstyrelsen Totalt 
(inkl centrala poster)

tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut
 2019 2019 2019 2018

Intäkter

Taxor och avgifter –73 024 –73 353 –329 –71 399

Övriga intäkter –65 810 –61 470 4 340 –69 268

Summa intäkter –138 834 –134 823 4 011 –140 667
 

Kostnader

Personalkostnader 145 031 147 786 2 755 148 712

Entrepr & köp av vht 27 713 25 731 –1 982 23 981

Övriga kostnader 97 615 94 553 –3 062 93 895

Kapitalkostnader 24 146 24 547 401 22 217

Summa kostnader 294 504 292 617 –1 888 288 805

Resultat 155 670 157 794 2 124 148 138
    

Nettokostnad per verksamhet, Kommunstyrelsen tot

tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut
 2019 2019 2018 2017

KS Enheter 19 643 21 665 18 704 26 590

KS Styr- och stöd-

verksamhet 35 874 35 809 31 634 30 792

KS Fritid- och kultur-

verksamhet 24 401 24 474 23 182 21 122

KS Samhällsbyggnads-

verksamhet, skatt 61 644 59 490 58 222 60 613

KS Samhällsbyggnads-

verksamhet, avgift –506 1 –968 –1 116

Kapitalkostnader 24 146 24 547 401 22 217

Delsumma nettokostnad 141 055 141 439 130 775 138 001

KS Centrala poster och 

   fördelningsposter 14 615 16 355 17 363 12 477

Resultat 155 670 157 794 148 138 150 478
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Nettokostnad per verksamhet Styr och stöd

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr 2019 2019 2018 2017 

    

Politisk verksamhet 3 158 3 201 3 053 2 544

Demokrativerksamhet 70 64 66 62

Miljö, hälsa & hållbarhet 0 0 0 783

Total- o. samhällsförsvar 0 0 0 180

Arbetsmarknadsåtgärder 57 56 80 50

Kommungemensam 

verksamhet 23 187 23 978 20 056 17 616

Kommungemensam 

verksamhet 9 403 8 510 8 380 9 556

Summa nettokostnader  35 874 35 809 31 634 30 792 

Nettokostnad per vht Samhällsbyggnad avgiftsfinans.

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr 2019 2019 2018 2017 

    

Sjötrafik –413 0 –902 –590

Vatten- och avlopps-

försörjning 0 0 0 –895

Avfallshantering –93 0 –66 –525

Lokalvård och kost 0 0 0 895

Summa nettokostnader –506 1 –968 –1 116

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Nettokostnad per vht Samhällsbyggnad skattefinans.

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr 2019 2019 2018 2017 

    

Politisk verksamhet 158 188 209 236

Fysisk och teknisk 

planering 1 425 1 642 1 928 3 655

Näringslivsfrämjande 

åtgärder 524 436 747 482

Konsument- och

engergirådgivning 0 0 0 33

Gator, vägar, parkering 13 789 13 460 14 759 12 471

Parker 514 463 739 939

Miljö/hälsoskydd, 

myndighet 1 533 1 497 1 439 1 369

Miljö/hälsa och hållbar 

utveckling 506 551 356 513

Säkerhet och trygghet 103 103 323 190

Totalförsvar och 

samhällsskydd 18 18 13 18

Administration SBF 4 348 4 694 1 655 3 475

Allmän kulturverksamhet,

övrig 0 0 0 460

Vård och omsorg 

ordinärt boende 1 436 1 279 1 348 2 059

Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 588 3 300 3 117 3 116

Öppen verksamhet 49 28 30 20

Kommersiell verksamhet –1 052 –1 409 –1 160 –1 011

Buss, bil och spårbunden 

trafik 3 549 3 094 3 035 2 968

Sjötrafik 169 86 –70 445

Elförsörjning 837 28 258 141

Avfallshantering 0 0 0 471

Lokalvård och kost 29 712 29 709 29 153 28 302

Kommungemensam 

verksamhet 216 187 178 4

Egna bostäder & lokaler 223 135 162 257

Summa nettokostnader  61 644 59 490 58 222 60 613 

Kommunstyrelsen

Investeringsrapport

tkr Bokslut
2019

Budget
2019

Avvikelse
2019

KS Enheter och Styr- och stöd-        
verksamhet 2 197 5 618 3 421

KS Fritid- och kulturverksamhet 1 136 1 123 –13

KS Samhällsbyggnadsverksamhet, 
skatt 14 702 16 994 2 292

KS Samhällsbyggnadsverksamhet, 
avgift 30 416 40 272 9 856

Summa investeringar 48 452 64 007 15 555

En matavfallskampanj, ”Gör det inte svårare”, genomförs 
under året i samarbete med övriga GR kommuner och Av-
fall Sverige. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, 
som vänder sig till våra förskolor har genomförts under 
våren. Alla förskolor i kommunen har fått del av detta.
 Ett s.k. SCR-aggregat har installerats på passagerarfärjan 
Burö, vilket ger förutsättningar att reducera utsläppen med 
upp till 70%.
 Vi pausar ansökan gällande bidraget för solceller på re-
ningsverk från Länsstyrelsen. Ny ansökan kan inlämnas då 
vi vet vad utredningen avseende eventuellt nytt reningsverk 
eller utbyggnad av befintligt reningsverk är klar. Projektet 
med solpaneler på ishallens tak tillsammans med ÖFAB är 
i stort sett klart. Anläggningen är på plats och kommer att 
vara i skarp drift i början av 2020.
 Under perioden har en upphandling genomförts inom 
hyres- och fastighetsområdet. I denna upphandling har 
villkor ställts kring fossilt neutralt hus. Underkriterium har 
varit följande: arbetsmiljö, boendemiljö och klimartsmart 
byggande.
 Bedömning är att påbörjat arbete med satsningar har 
positiv påverkan på målet, men ett flertal aktiviteter för en 
minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns.

Antalet arbetstillfällen i kommunens               
näringsliv ska öka

Satsningar: 

• Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar 
 relation mellan näringsliv och skola

• Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i
 kommunen

• Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet 
 inspirera till entreprenörskap

• Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa 
 arbetstillfällen, ex. etablering av ett större hotell som
 motor i industrin

• Kompetensutveckling för företag och företagare

• Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-
 kommunerna

• Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö 
 företag och BNR sätta långsiktig gemensam riktning för
 målen med  näringslivsarbetet

• Marknadsföring av kommunen som en attraktiv närings-
 livskommun för företag och arbetskraft

• Etablera lokal företagsmässa

• Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funk-
 tionsvariatoner i offentliga och privata företag

Arbetsgruppen för Fokus Öckerö, med syftet att stärka 
samverkan mellan skola och näringsliv, har arbetat fram ett 
förslag som sjösattes hösten 2019 där Arena arbetsliv ge-
nomfördes på Hedenskolan med god uppslutning och nöjda 



Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun  43

deltagare och en ökning av praoplatser inom det privata 
näringslivet.
 Fortsatt utveckling av kompetensutveckling för kom-
munens näringsliv med flera aktiviteter inom ramverket 
”Kompetens Öckerö” där tre kategorier av skilda utbild-
ningar har genomförts. Aktiviteterna har samtliga som 
syfte att attrahera små och medelstora företag att delta i 
tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Ett tiotal företag 
har anslutit under 2019.
 Inom besöksnäringen har fokus lagts på att öka volymen 
och flödet med mål att underbygga vidare satsningar från 
näringslivet där etableringen av ett större hotell är målet. 
Genom en bred samverkan med Göteborg & Co har flera 
framgångsrika aktiviteter genomförts där julstaden med 
skärgården i advent lockat många besökare.
 Det regionala näringslivsarbete har utvecklats genom dels 
samverkan med kommuner inom GR och dels inom arbetet 
med det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö.
 Beslut är taget att avsluta arbetet med en företagsmässa 
på Öckerö.

Andelen nöjda företagare ska öka

Satsningar: 

• Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag
 branschvis på vår lokala marknad

• Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) 
 struktur, riktning och mål för besöks- och näringslivet 
 i kommunen

• Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och ut-
 förande med mål att förenkla kontakten med kommunen
 för näringslivet

• Kompetensutveckling för företag och företagare

• Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att 
 organiskt växa

• Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

Utfallet i de mätningar som sker ger signaler om ett gott 
företagsklimat där SKR:s Insiktsmätning visade på högt 
resultat vilket återigen placerade Öckerö kommun på första 
plats inom GR-kommunerna. I Svenskt näringslivs omdö-
men om företagsklimatet landade utfallet på ett historiskt 
högt indextal som placerade Öckerö kommun på plats 13 
av Sveriges 290 kommuner i total ranking.
 Lotsfunktionen som stöd för näringslivet i aktuella frågor 
och vägledning har fungerat tillfredsställande enligt plan 
och uppfyller näringslivets förväntan.
 Inom modellen ”Kompetens Öckerö” har både struktur 
och innehåll utvecklats positivt och med planenligt genom-
förande. Genom de tre kategorierna i strukturen kan alla 
företag tillgodogöra sig kompetensförstärkning.
 Stöd för ökad samverkan mellan företag inom närings-
livet har visat gott resultat och sker i olika sammanhang 
bl.a. där de månatliga företagsfrukostarna med högt del-

tagande och informationsmöten med skilda innehåll skapat 
goda förutsättningar. Genom återkommande företagsbesök 
av kommunledningen hos företag har både närvaron och 
kunskapen om kommunens näringsliv ökat. Ett nära och 
brett samarbete med företagsföreningen har gett förutsätt-
ningar för utveckling av ett gott företagsklimat i Öckerö 
kommun.

EKONOMISK KOMMENTAR
Kommunstyrelsens utfall efter december visar ett posi-
tivt resultat på 2 124 tkr jämfört med budget, inklusive 
centrala poster. Exklusive centrala poster är resultatet 
384 tkr. Kommundirektören har under året hanterat en 
oplanerad omorganisation i kommunhuset med kostnader 
för 539 tkr.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför 
allt på nedanstående avvikelser:

• Buffert/återhållsamhet på 1 450 tkr.

• Överskott inom personalkostnader p.g.a. delvis vakanta
 tjänster samt sjukfrånvaro med 300 tkr.

• Intäkter från Migrationsverket som inte kunnat förutses.
 Gäller intäkt för egenbosatta nyanlända där Migrations-
 verket ersätter kommunen retroaktivt med 200 tkr.

• Lägre kostnader för personalomkostnader som till största
 del beror på förändringar inom pensionsavsättningens
 olika delar.

• Kostnad för semesterlöneskuld, timlöner, räntekostnad
 gällande skatteverket, pensionsutbetalningar samt 
 kostnader för kretsloppsparken som inte skall ingå i 
 investeringen.

• Underskott inom samhällsbyggnads skattefinansierade
 verksamhet med –2 200 tkr enligt nedan redovisning.

• Reavinster 2 300 tkr.

Fördelade fördelningsposter under året med totalt 17 395 tkr:

• KS – Europaval 250 tkr.

• KS – Besöks- och näringslivsråd 300 tkr.

• KS/SB – Huvudmannaskap vägnät 158 tkr.

• KS/SB – Kapitalkostnader gata infrastruktur 140 tkr.

• KS/SB – Samhällsplanerare 740 tkr.

• KS/SB – Lokalvårdskostnader ny fritidsgård 100 tkr. 

• KS/FOK – Hyra ny fritidsgård 607 tkr.

• KS/FOK – Hyra och lokalkostnader familjecentral 446 tkr. 

• BUN – Interkommunal ersättning för ensamkommande
 ungdomar 1 400 tkr.

• BUN – Kostnader gällande migration 5 000 tkr.

• BUN – Personalförstärkning familjecentral 254 tkr.

• SN – Kostnader i samband med LSS-regi 2 000 tkr.

• SN – Nya Solhöjden, platsbristkostnader, 6 000 tkr.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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• VA skatt: Ökade tillsynskostnader.

• Båttrafikenheten: Nödvändiga besiktningar av Kalv-
 sunds Färjeläge. Besiktningarna gjordes vid två tillfällen,
 en under vatten och en över vatten.

• Lokalvårdsenheten: Svårt med vikarieanskaffning,
 vilket orsakar ett positivt utfall.

• Kostenheten: Indexreglering på livsmedel påverkar 
 negativt. Lägre intäkter avseende merförsäljning samt
 ökade personalkostnader.

• Gatuenheten: 
 Ökade insatser för vinterväghållningen som genererat i
 högre löne-, kemikalie- och drivmedelskostnader.

 Ökade fordonsrelaterade kostnader såsom service och
 reparationer samt skatter och avgifter. Oförutsedda
 kostnader, bullerutredningar och montering av buller-
 plank samt ökade kostnader för belysningsanläggningen.

Avgiftsfinansierad verksamhet:

VA-enheten:

Utfall efter december visar ett nollresultat. VA-enheten 
följer ”självkostnadsbegreppet” vilket innebär att årets under-
skott på –2 080 tkr redovisas under övriga intäkter som ett 
underuttag. VA-enheten har, 2019-12-31, ett återstående 
överuttag på 2 855 tkr.

Från den strategiska reserven har en fördelning gjorts 
under året:

• KS/SB – Kostnader för årets påskfirandet 109 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSVERKSAMHETEN
Skattefinansierad verksamhet

Skattefinansierat utfall efter december visar ett resultat på 
–2 154 tkr jämfört med budget.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framför 
allt på nedanstående avvikelser:

• SB Centralt –1 603 tkr.

• VA skatt –88 tkr.

• Båttrafiksenheten skatt –82 tkr.

• Lokalvårdsenheten 372 tkr.

• Kostenheten –375 tkr.

• Gatuenheten –386 tkr.

• Plan-, bygg- och miljöenheten 8 tkr.

• SB Centralt: Färdtjänst –271 tkr, Flexlinjen –454 tkr,
 Masshantering Långesand –175 tkr, Framnäs parke-
 ringsdäck hyra ett plan –150 tkr, Vindkraftverket 
 –800 tkr, rekrytering ny samhällsbyggnadschef –95 tkr.
 Underskottet vägs dock upp med ett överskott om 
 350 tkr på personalkostnader.

Kommunstyrelsen

Bild: Albin Andersson
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Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget 
på –1 698 tkr. Det negativa resultatet jämfört med budget, 
beror framförallt på nedanstående avvikelser:

• Ökade externa och interna intäkter.

• Kostnader för hantering av farliga massor.

• Stort antal vattenläckor.

• Lägre personalkostnad.

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med 
–382 tkr. Förändringen förklaras av:

• Tillkommande kostnader för stort antal vattenläckor
 under kvartal 4.

Kretsloppsenheten: 

Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på –329 tkr för 
”Den kommunala renhållningsskyldigheten” vilket redovisas 
som förutbetald intäkt i samband med bokslut och under-
skott redovisas mot föregående års överskott. 2019-12-31 
återstår ett överuttag på 179 tkr.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror på nedan-
stående:

• Ökade personalkostnader p.g.a. turbulent personal-
 situation under året med bland annat flera långtidssjuk-
 skrivningar. Detta har lett till högre övertidskostnader
 och extrapersonal.

• Förändrade arbetsrutiner kring omhändertagande av 
 träavfall har också påverkat resultatet.

• Nödvändiga inköp av containrar som inte var budge-
 terade.

Utfall efter december månad gällande uppdragsverksamhe-
ten är positivt med 93 tkr jämfört med budget. Utfallet är en 
förbättring med 171 tkr jämfört med föregående prognos.

Gällande uppdragsverksamheten beror resultatet på högre 
intäkter än budgeterat. Detta beror främst på större mäng-
der insamlat förpackningsmaterial samt högre priser för 
detta än budgeterat.

Båttrafiken:

Utfall efter december visar ett resultat på 413 tkr jämfört 
med budget.

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

• Bränsleförbrukningen har minskat då befälhavarnas
 medvetenhet om hur körstil påverkar har ökat markant.

• Vid kortare avlösningar har enhetschefen gått in och kört
 istället för att kalla in extrapersonal.

• Målning av färja gjordes av egen personal.

• Allmän återhållsamhet av inköp.

• Ökad uthyrning av bilfärjan.

• Upplärning och dubbelbemanning har inte varit påkallat
 under hösten.

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med 
–94 tkr. Förändringen förklaras av:

• En akutrenovering av kylvattenpump på Burö.

• Reparationer på färjelägen och byte av LED-lampor ut-
 förda av elektriker.

INVESTERINGAR
Kommunstyrelsens investeringsrapport visar totalt sett 
ett överskott på 15 555 tkr mot budget inklusive ej påbörjade 
projekt (6 871 tkr) som reserverades av fullmäktige i novem-
ber. Resterande projekt kommer begäras reserverade till 
2020 eftersom de är pågående. Under året har oplanerade 
investeringar gjorts gällande omorganisationen i kommun-
huset med 425 tkr.

• KS enheter samt Styr och Stöd överskott på 3 421 tkr.

• Fritid- och kultur –13 tkr.

• Samhällsbyggnads skatt 2 292 tkr.

• Samhällsbyggnads avgift 9 856 tkr.

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Eta-
blering- och arbetsmarknad samt Besöks- och näringsliv) 

• Kommundirektörens investeringsreserv (1 000 tkr)
 har använts för möbler till kommunhuset i samband med
 flytten, AV-utrustning till familjecentralen, webprojekt,
 programvara till överförmyndarverksamheten samt ett
 projekt som gäller slipning av betongplatta i ishallen. 
 Övrigt lämnas som överskott. Budget för iordningställande
 av parkering kommer ej nyttjas i år.

Verksamhet Styr och Stöd: 

• Avtalsdatabas (80 tkr) – genomförs ej.

• Ärendehanteringssystem (2 300 tkr) – förberedelse för
 upphandling har påbörjats och budget har begärts 
 reserverad till 2020.

• IT projekt som genomförts är e-tjänsteplattform, lag-
 ringslösningar, byte av diskar, swichar och konferens-
 utrustning i Risö samt ett webprojekt.

Fritid- och kulturverksamhet:

Investeringar under året avseende:

• Möbler till Familjecentralen.

• Installation av teknik i hörsalen.

• Slipning av betongplattan i ishallen.

Samhällsbyggnadsverksamhet:

Investeringar skatt: 

• Investering 5617 GC-väg Intagsvägen. Överskott 1 140 tkr.

• Byggnation av gång- och cykelbana på Intagsvägen. 
 Flyttas fram till år 2020.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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• Investering 5624 GC-väg Hälsövägen. Underskott 
 –1 228 tkr.

• Investering 5625 Hpl Öckerö Färjeläge. Underskott 
 –213 tkr.

Underskott beror på att kostnadsberäkningen inte stämde 
överens med utfall.

• Investering 5629 Trafiksäkerhetsåtgärder Heden skola.
 Överskott 1 355 tkr.

Genomförda åtgärder kopplat till medborgarlöftet Heden 
skola. Förlängning av cykelbana på Lökholmsvägen, hastig-
hetsdämpande åtgärder vid hållplatsläget Hönö Norra och 
förhöjd cykelpassage på Strandvägen.

Investeringar avgiftsfinansierade: 

• Projekt 6009 Biobädd Pinans reningsverk. Överskott 
 10 898 tkr.

Projektet vilande i väntan på beslut om utbyggnad av 
Pinans avloppsreningsverk, KS §288, 2019-12-03.

• Projekt 6013 Vattenledning Nordöarna. Underskott 
 –4 103 tkr.

Avvikelsen beror på att vid del av sträckan har annan 
metod än vad som offererats behövts användas samt att 
sprängning tillkommit med kostnad för transporter.

• Projekt 6433 Saneringsplan 2019. Överskott 1 193 tkr.

 Arbetet pågår under 2020.

KÖP AV VERKSAMHET
Samhällsbyggnadsverksamhetens kostnader totalt för köp av 
verksamhet uppgår till 13 757 tkr.

Skattefinansierad verksamhet köper in verksamhet för totalt 
9 089 tkr. Detta avser:

Gatuenheten:
Snöröjning och maskinsopning 693 tkr.
Belysningsarbete 920 tkr.

SB centralt:
Färdtjänst 3 467 tkr.
Flexlinjen 2 940 tkr.
Linje 294 tillköpta turer 584 tkr.
Extraturer Nordöarna 485 tkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet köper in för totalt 
4 668 tkr. Detta avser:

Kretsloppsenheten köper huvudsakligen verksamhet av de 
gemensamägda bolagen Renova AB och Renova Miljö AB. 
Renova AB tar via direkttilldelningar hand om hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall. Enheten köper verksamhet 
från Stena Recycling AB gällande hantering och omhänder-
tagande av farligt avfall samt wellpapp.

Kretslopp:
Renova 3 764 tkr.
Stena Recycling/Veolia Recycling 904 tkr.

BARNBOKSLUT

Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och 
ungdomar

Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande 
över beslut som rör dem?
En utredning är påbörjad inom kommunstyrelsen utifrån 
barnkonventionen för att upprätta en gemensam över-
gripande arbetsmetodik för att säkerställa att konventionen 
efterlevs.

Kommunstyrelsen

Bild: Öckerö kommun
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Ordförande: Martina Kjellqvist (KD)
Förvaltningschef: Katarina Lindgren
Antal årsarbetare: 374

UPPGIFT
Verksamheten ska bidra till att:

Barn- och utbildningsnämnden värdesätter all form av kun-
skap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det 
livslånga lärandet. Verksamheterna ska bidra till att kom-
munens skolor har goda resultat genom hög måluppfyllelse, 
kreativa arbetssätt och inspirerande lärare.
 Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och 
skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges 
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan 
ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på.
 Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv 
samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenör-
skap är en naturlig del i utbildningen.
 För att lyckas med ovanstående ska Barn- och utbild-
ningsnämnden också ge förutsättningar för medarbetarna 
att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksam-
heten. Det är viktigt att medarbetarna får känna delaktighet 
och engagemang.

Barn- och utbildningsnämnden
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbild-
ning tillgodosett ska Barn- och utbildningsnämnden 
bedriva verksamhet inom följande områden:

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Förskola

2019 2018 2017

Personaltäthet, antal barn per års-        
arbetare, egen regi 5 5,5 5,1

Trygghet och gemenskap i förskolan, 
enkät max är 7. 6 6

Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från 
GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 
2020).

Pedagogik, Max är 7 6 6

Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från 
GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 
2020).

Förskoleklass

2019 2018 2017

Personaltäthet förskoleklass, egen regi 
(antal elever per årsarbetare) 16,7 22,3 14,4

Fritidshem

2019 2018 2017

Elevgrupp, antal elever per fritidshems-
avdelning, egen regi 39 34,5 38,9

Personaltäthet fritidshem, antal elever 
per årsarbetare, egen regi 20,4 19,2 17,6

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät 85 80 79

Grundskola

2019 2018 2017

Personaltäthet grundskola egen regi, 
antal elever per lärare 12,2 12,2 12,1

Andel procent betyg årskurs 6, andel som 
uppnått kunskapskraven (A–E) 82,6

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått   
kunskapskraven i alla ämnen, andel % 88,2 82 69

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi 243,3 230 205,6

Genomsnittligt meritvärde, flickor,       
egen regi 268 255 210

Genomsnittligt meritvärde, pojkar,      
egen regi 214 205 203

Andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet 95 93,8

Bild: Julia Olsson
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Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, andel %, 
exklusive nyinvandrade elever och elever 
med okänd bakgrund 88,7 88,1 84

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 
egen regi, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund 244,6 243 235

Trygghet, åk 2 89 86

Trygghet, åk 5 85 85

Grundsärskola

2019 2018 2017

Andel elever i annan kommuns grund-
särskola 2 13 12

Historiken från 2018 och 2017 är troligen inklusive våra egna place-
ringar inom kommun. Antalet har varit 2 "i annan kommun" även 
2018 och 2017 så den har inte minskat.

Antal betyg 0

Vårdnadshavare har rätt att begära betyg eller avstå. 2019 avstod 
vårdnadshavarna från betyg.

Gymnasieskola

2019 2018 2017

Personaltäthet gymnasieskolan egen 
regi (antal elever per lärare) 12,29 11,2 11,2

Genomsnittligt meritvärde, åk 3 16,2

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel, % 86,2 83,5 89,2

Trivsel och trygghet, enkät max 100% 87 83 91

Gymnasiesärskola

2019 2018 2017

Antal elever i gymnasiesär i annan     
kommun 9 st 9 st

Antal betyg

Finns ingen uppgift, då kommunen inte har gymnasiesärskola i egen 
regi och det inte rapporteras från Göteborg.

Kulturskola

2019 2018 2017

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan 0 0

Uppgift saknas

Antal elever som går minst 6 terminer i 
Kulturskolan 70

Antal elever som står i kö till kulturskolan 
efter höstens antagning 299 230

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux

2019 2018 2017

Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande) 17 18 18

Antal avslutade kurser lärvux 23 18

Utbildning i svenska för invandrare

2019 2018 2017

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltids-
studerande) 67 79 59

Familjecentral – Öppna förskolan

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet

Statistikmått

2019 2018 2017

Antal besök öppna förskolan 2 281

Invånare 1–5 år, läsår 642 660 654

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer 
efter februari.

Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) 84 83

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Invånare 6–12 år, läsår 1 106 1 134 1 152

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer 
efter februari.

Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem,    
andel % 52 53

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Invånare 6–15 år, läsår 1 619 1 641 1 653

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer 
efter februari.

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal 134 138

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Elever i grundskola, hemkommun, antal 1 453 1 496

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

forts Gundskola

Barn- och utbildningsnämnden
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Elever i grundsärskola, hemkommun, 
antal 12 15

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Antal elever 16–19 år, läsår 650 641 612

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer 
efter februari.

Elever i gymnasieskola, hemkommun, 
antal 496 482

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, 
antal 9 6

Uppgift saknas, inkommer efter februari.

Antal elever i vuxenutbildning 91

Vuxenutbildning exklusive SFI: 81. GR yrkesvux: 10.

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltids-
studerande) 67 79 59

Antal elever i särvux/lärvux 17 18 18

Antal elever i kulturskolan 380 478

Gäller antal pågående elevkurser, och inte individer. Kulturskole-
bidraget försvann 2019, vilket påverkade utbudet.

Andel heltidsanställningar 71% 66% 63%

Sjukfrånvaro, % 8,68% 8,57% 8,82%

KVALITETSREDOVISNING
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedri-
vas både på huvudmannanivå och på förskole- och skol-
enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet 
och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och 
andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 
ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att 
det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på 
enhetsnivå.
 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 
för 2018/2019 bygger på och omfattar kvalitetsredovis-
ningar från de verksamheter och skolformer som kommu-
nen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxen-
utbildning, lärvux, den centrala elevhälsan, kulturskolan 
och familjecentralen.

Förskola
Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verk-
samheten och resulterar i att barnen hjälper varandra och 
upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat 
med att utveckla barns språkliga förmåga och fortsätter att 
arbeta med att fördjupa barnens analyser vid läsning av 
sagor och berättelser. Barnen i förskolan ges möjlighet att 

förmedla sina tankar, åsikter och har lärt sig att uttrycka 
vad de vill göra.
 Under 2019 genomfördes ingen regiongemensam enkät, 
då den har flyttats från december till januari (2020). Resul-
tatet på 2018 års regiongemensamma enkät där alla 13 GR- 
kommuner deltagit visade på ett gott resultat för Öckerös 
förskolor, även om resultatet gått ned något sedan 2017 då 
Öckerö låg högt i GR:s undersökning. Analysen är att det 
fortsatt goda resultatet beror på hög andel legitimerad per-
sonal samt rektorer och personal med lång erfarenhet och 
som varit i verksamheten under lång tid. Kontinuitet och 
stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor.
 Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdig-
heten mellan kommunens förskolor, vilket bland annat har 
resulterat i en Barnhälsoplan.
 
Förskoleklass, grundskola och fritidshem
I förskoleklass, grundskola och fritidshem har verksamhe-
terna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna 
så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom 
samtliga målområden. Ett av skolans fokusområden under 
året har varit betyg och bedömning. Det har bland annat 
resulterat i ett nytt arbetssätt kring sambedömning.
 Alla skolor har en plan mot diskriminering och krän-
kande behandling som presenterar skolans värdegrund, 
förebyggande arbete för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling samt följer upp och analyserar tidi-
gare arbete. Eleverna har varit delaktiga i upprättandet av 
planen och i utvärderingen av tidigare läsårsplan.
 Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet.
 Under läsåret 18/19 arbetade högstadiet med att utveckla 
arbetet kring arbetsliv, näringsliv och fortsatta studier, för 
att ge eleverna bättre förutsättningar. Förvaltningen samar-
betade med Karlstads universitet och syftet var att utveckla 
strategier för att arbeta kontinuerligt med arbetslivsfrågor. 
 Därefter utvecklades även Arena arbetsliv som ett steg 
i arbetet kring fortsatta studier och arbetsliv, vilket är ett 
samarbete mellan skola och näringsliv med målgrupp 
årskurs 7 och årskurs 8.
 Lärare har haft kompetensutveckling tillsammans med 
grundskolan som har handlat om ämnesfördjupning, med 
inriktning innehåll, betyg och bedömning. Arbetet har letts 
av förvaltningens förstelärare.
 Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållande-
vis trygga. 89% av eleverna i årskurs 2 upplever sig trygga, 
85% av eleverna i årskurs 5 upplever sig trygga och 82% av 
eleverna i årskurs 9 upplever sig trygga.

forts Statistikmått
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Betyg årskurs 9

År Förändring 
betygmedelvärde 

VT/HT

Betygmedelvärde
– Hösttermin

Betygmedelvärde
– Vårtermin

2019 8 244,50 252,62

2018 12 239,41 251,01

2017 12 225,40 237,05

2016 12 240,54 252,85

2015 8 239,26 247,56

2014 10 244,50 254,63

2013 13 229,09 241,78

2012 18 216,07 233,96

2011 19 208,05 227,14

Grundsärskola
Inom grundsärskolan sker mycket av samverkan mellan 
pedagoger och assistenter. Verksamheten präglas av trygghet 
och delaktighet där barnens och elevernas framsteg noteras 
och utvecklas vidare.
 Undervisningen fokuserar på barnens kommunikations-
förmåga. Som stöd i undervisningen används bilder och 
tecken.
 Verksamheten präglas av en stor respekt för den tid bar-
nen och eleverna behöver för att utvecklas. Vidare krävs av 
verksamheten att den ger ett stort mått av omsorg.
 Enligt undersökningar upplever sig 96% av eleverna 
trygga.
 
Gymnasiet
Gymnasieelever med examen inom 4 år i kommunala skolor 
har sjunkit från 92,6% 2016 till 86,2% 2019. En orsak som 
har påverkat kan vara en ökad grad nyanlända elever.
 Öckerö seglande gymnasieskola har under 2018/ 2019 
arbetat aktivt med normer och värden, vilket visar på goda 
resultat. Resorna och arbetet kring olika kulturella möten 
bidrar till en ökad kunskap om världen, andra kulturer och 
mänskliga rättigheter.
 Eleverna visar i enkäter att de upplever sig trygga (87%).
 Under läsåret 18/19 deltog gymnasiet i samarbete med 
Karlstads universitet med syftet att utveckla strategier för 
utbildning med arbetslivsfrågor. 
 Skolan har arbetat med Hållbarhet under en temavecka, 
ett ämne som eleverna på skolan valde själva i enlighet med 
Barnkonventionen, främst med avsikt på delaktighet och in-
flytande. Syftet med veckan var att få kunskaper om hur man 
lever hållbart. I arbetet lyftes miljö, jämställdhet, sociala 
aspekter och hälsa.
 Personal har haft ämnesfördjupning inom betyg och be-
dömning som kompetensutveckling i samarbete med grund-
skolan. Detta arbete har letts av förvaltningens förstelärare.
 

Betyg gymnasiet

År NA SA SJ Genom-
snitt

2019 16,7 16,3 14,9 16,2

2018 17,3 16,6 14,3 16,3

2017 16,2 16,1 14,5 15,8

2016 16 16,3 14,9 15,9

2015 16 16,9 13,4 16,1

2014 15,2 16,7 12,7 15,4

Lärvux
På Lärvux använder eleverna digitala hjälpmedel i större 
utsträckning än tidigare. Vid presentation av praktiska 
problem visar eleverna större tillit till sin egen förmåga. 
Verksamheten har anpassat arbetsmaterial så att det passar 
syfte och mål med kurserna, eleverna får också vara med 
och styra arbetssätt och innehåll.
 Lärvux har flyttat in i ombyggda och mer ändamålsenliga 
lokaler vid Daglig verksamhet sommaren 2019.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har under 2019 
förnyat sina samarbetsavtal med såväl hela Göteborgs-
regionen som med Göteborgs kommun. Avtalen ger bosatta 
i Öckerö kommun tillgång till de utbildningar och kurser 
som erbjuds inom ramen för respektive avtal och handlar 
om såväl hela yrkesutbildningar, valideringar som enstaka 
kurser inför kommande studier vid universitet och hög-
skola. För nyanlända erbjuds SFI-utbildningar och yrkes-
utbildningar med språkstöd. Det stora utbudet av kommu-
nal vuxenutbildning gör att de flesta önskemål om vuxen-
utbildning kunnat uppfyllas.

Centrala elevhälsan
Den centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av 
verksamheten, och arbetar främjande, förebyggande och 
åtgärdande. Den Centrala elevhälsan har haft som mål att 
arbeta mer främjande, och ett av resultaten är att centrala 
elevhälsan har planerat ett hälsofrämjande arbete i årskurs 
7–9 på både Brattebergskolan och Hedens skola, med start 
vt 2020.
 Barn- och utbildningsförvaltningen såg ett behov av att 
stärka elevhälsoarbetet på Björkö skola. Centrala elev-
hälsan stärkte arbetet genom en elevhälsomodell där elev-
hälsan tillsammans med skolans personal arbetar på ett 
mer förebyggande sätt som ska gynna alla elever på skolan.
 Barn- och utbildningsförvaltningen såg även ett behov 
av att stärka arbetet med nyanlända elever. Den centrala 
elevhälsan är därmed med i ett projekt med satsning på 
samverkan mellan enheter i kommunen som arbetar med 

Barn- och utbildningsnämnden
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nyanlända. Flera aktiviteter, såsom samarbeten och nät-
verk, har skapats för att stärka arbetet med nyanlända. 
Riktlinjer för mottagande och rutiner kring modersmåls-
undervisning har tagits fram.
 Hälsofrämjande aktiviteter används i verksamheten för 
att öka barn och ungas välbefinnande.
 
Kulturskolan
Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ett utvecklande 
arbete med att förebygga, förbättra och förändra genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete där all personal och led-
ning är delaktiga och engagerade.
 Kvalitetsarbete med främjande i fokus har präglat Kultur-
skolan 2019 genom att de har tagit fram tre nya ledord för 
verksamheten, skapat en ny vision samt uppdaterat verk-
samhetsidén.
 Kulturskolan har för verksamhetsåret 2019/2020 arbetat 
med tre fokusområden i linje med den statliga kulturskole-
utredningen (En inkluderande kulturskola på egen grund 
SOU 2016:69). Breddning av konstområden, inkludering 
och tillgänglighet samt pedagogisk utveckling.
 Pedagogerna har fått kompetensutveckling inom Neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar.

Kulturskolan har goda resultat och högre andel aktiva 
elever i förhållande till invånarantal i verksamheten än 
SKR:s nyckeltal.
 
Familjecentralen
Familjecentralen startade 2019 och följer en fyraårsplan för 
uppbyggnad. Arbetet följer planen.
 Familjecentralen Navet är en mötesplats för familjer, 
blivande och nyblivna föräldrar med barn 0–6 år i Öckerö 
kommun. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö 
kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan 
Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen).
 Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens 
livssituation främja en god hälsoutveckling hos barn och 
föräldrar.

Bild: Julia Olsson
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MÅL
Måluppfyllelse

Andelen arbetad tid som utförs av 
tillsvidareanställda skall öka

Satsning: 

Se över organisationen så att behovet av timanställda
minskar

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö 
kommun har arbetats fram och en del av det arbetet är att 
minska behovet av timanställda vikarier.

Frisknärvaron bland kommunens
medarbetare skall öka

Satsning: 

Komplettera yrkeskategorier för att minska administratio-
nen för chefer/specialister

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har organisationen ändrats för 
administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning.

Självfinansieringsgraden på gymnasie-
skolan skall öka

Satsning: 

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett 
över organisationen för att kunna minska kostnaderna med 
1 mkr 2018 och 2 mkr 2019.

Arbetet fortsätter under 2020.

Kommunens arbetsgivarvarumärke 
ska stärkas

Satsning: 

Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Målet är gemensamt med Socialnämnden och planeringen 
för att genomföra statsningen påbörjas under 2020.

Välbefinnande bland kommunens 
medarbetare ska öka

Satsning: 

• Komplettera yrkeskategorier för att minska administra-
 tionen för chefer/specialister

Barn- och utbildningsnämnden
Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har vi ändrat organisationen för 
administrativt stöd till rektor, som en del av denna sats-
ning.

Barn och elever får det stöd de behöver av 
kommunen för ett ökat välbefinnande

Satsningar: 

• Kompetensutveckling för pedagoger

• Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet

• Arbeta förebyggande mot kränkande behandling

• Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och
 skola

• Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur
 skola/socialtjänst

• Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar
 och barn 0–6 år. 

• Giftfri skola och förskola

• Öka cyklande och gång för barn och elever

Kompetensutveckling för pedagoger. 
Exempel på aktiviteter:

• Skola/arbetsliv-satsningen

• Skriva sig till lärande (STL)

• Specialpedagogik för lärande

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet

• Arbete med material från specialpedagogiska skol-
 myndigheten, SPSM, och reflekterande team

• På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator,
 skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Arbeta förebyggande mot mobbing

• Utökade rastaktiviteter

• Arbete med en gemensam värdegrundsportal på några
 skolor

• Konflikthanteringsutbildning i tre steg och temavecka
 kring hållbara relationer på gymnasieskolan

Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och 
skola

• Arbeta utifrån övergångsrutiner.

Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/
skola/socialtjänst

• Målet är gemensamt med flera av kommunens andra
verksamheter och arbetet med satsningarna har precis 
startat. En grund för samverkan mellan skola, social-
tjänst och fritid- och kultur finns genom barn- och ung-
domsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas

Barn- och utbildningsnämnden
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Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 
år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst 
och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta 
fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verk-
samhet.

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer
 att arbetas fram framöver likväl arbetet med stöd till
 barn och familjer

Giftfri skola och förskola

• Arbetet med satsningen pågår

Öka cyklande och gång för barn och elever

• Arbetet med satsningen har inte påbörjats

Öka personaltätheten/minska barnomsorgsgrupperna

• Har inte gått att genomföra p.g.a. det ekonomiska läget

Elever har förbättrade förutsättningar 
för fortsatta studier

Satsningar: 

• Utveckla arbetet med skola/arbetsliv

• Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna

• Utveckla undervisningen – både lärmiljön, pedagogiken
 och tillgängligheten

• Öka samordningen kring de nyanlända

• Kompetensutveckling för pedagogerna

• Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot 
 presumtiva medarbetare

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv
• Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där
 man arbetar kring dessa frågor. Under hösten har
 förvaltningen genomfört en yrkesmässa i anslutning
 till gymnasievalet

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. 
Exempel på åtgärder:

• Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs.
 Underlättar planeringsarbetet och möjligheten att stötta
 varandra

• Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna 
 organisera och dela på arbetsuppgifter

• Organisationen med två parallella klasser och resursstöd
 i alla klasser med mer stöd i de yngre åldrarna gör att 
 undervisningen kan vara flexibel

• Förvaltningen arbetar kontinuerligt med vår organsation
 och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret
 2019/2020

Utveckla undervisningen – både lärmiljön, pedagogiken 
och tillgängligheten

• Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola

Öka samordningen kring de nyanlända

• En specialpedagog är anställd centralt för att arbeta
 med samordningen kring de nyanlända

• Utveckling av studiehandledning och modersmåls-
 undervisning

• Samverkan med etableringsenheten

Kompetensutveckling för pedagogerna

• Ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kolle-
 gialt lärande och utbyta erfarenheter

• Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklings-
 insats med inriktning på att utveckla lärandet med hjälp
 av den digitala tekniken

Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot 
presumtiva medarbetare

• Påbörja tillsammans med HR.

Valfriheten inom förskola och barnomsorg 
ska öka

Satsningar: 

• Arbeta med organisationen av verksamheten för att
 skapa en mer likvärdig förskola

• System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa 
en mer likvärdig förskola

• Samarbete mellan rektorer på förskolorna för att skapa
 en likvärdighet i de olika verksamheterna

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

• Prova i mindre skala i någon del av kommunen
 Ej genomfört

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur-     
och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar: 

• Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en
 mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig 
 välkomna

• Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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 Grundskolans underskott om –3 180 tkr avser i huvud-
sak högre personalkostnader (–2 840 tkr) än budgeterat.
 Underskottet för verksamhet 450 Gymnasieskola 
(–2 010) förklaras i sin helhet av högre kostnader än bud-
geterat för skolskjuts (–1 240 tkr) och köpta gymnasie-
platser (–1 300 tkr) för kommunens egna elever.

Sett ur ett kontoperspektiv förklaras underskottet jämfört 
mot budget av nedanstående poster:

• Personalkostnader om –4 910 tkr utöver budget. För-
 skolan står för –2 200 tkr och grundskolan för 
 –2 850 tkr av underskottet.

• Köp av verksamhet som överstiger budget med 
 –4 861 tkr, där ovan nämnda poster avseende köpt för-
 skoleverksamhet, gymnasieskolskjutsar och köpta 
 gymnasieplatser är de huvudsakliga underskotten.

• Övriga kostnader har kostat –2 500 tkr mer än budge- 
 terat, där ovan nämnda kostnad för gymnasieskolskjuts
 är den enskilt största posten. Förvaltningens buffert ger
 posten Övriga kostnader en positiv differens.

• Intäkterna överstiger budget med 1 780 tkr. Överskott
 avseende skolverksintäkter om 1 470 tkr är huvud-
 förklaringen.

INVESTERINGAR

Under året har nämnden investerat i solskydd, möbler, 
multimedia, och projekteringskostnader vid nybyggna-
tion. Investeringsbudgeten om 950 tkr har förbrukats och 
nämnden visar ett underskott om –125 tkr. Underskottet 
beror på ovan nämnda, ej budgeterade, projekteringskost-
nader i samband med planeringen för Björkö nya skola 
(507 tkr), Hedens förskola (39 tkr)  och Tillbyggnad Berga-
gård (29 tkr). Under året har reservation begärts för tre 
investeringsprojekt som inte har kunnat påbörjas 2019: 
Matsalsmöbler Hälsö 80 tkr, Möbler Hälsö personalrum 
100 tkr och Laddstationer grundskola 60 tkr. Vidare har två 
investeringsprojekt enligt överenskommelse tagits över av 
Öckerö fastighets AB, Lekutrustning Heden F-6 och Spånsug 
Bergagårdsskolan.

Investeringsrapport

tkr Bokslut
2019

Budget
2019

Avvi-
kelse

Barn- och utbildningsnämnden 1 075 950 –125

Summa investeringar 1 075 950 –125

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en 
mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig 
välkomna

• Familjecentralens verksamhet startade i februari och 
 arbetar med stöd till barn och familjer

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

• Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya 
 digitala anmälningsapplikation

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsning: 

• Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och
 ungdomar kring trafiksäkerhet

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och 
ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på vad som görs 
inom ramen för denna satsning:

• Föräldravandringar för att granska trafiksituationen 
 utanför skolan

• Samarbete med polisen

Antalet arbetstillfällen i kommunens 
näringsliv ska öka

Satsningar: 

• Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar 
 relation mellan näringsliv och skola

• Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet 
 inspirera till entreprenörskap

Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar 
relation mellan näringsliv och skola

• Samverkan med Besöks- och näringslivsenheten, BNE,
 kring FOKUS Öckerö

Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet in-
spirera till entreprenörskap

• Utveckla arbetet med UF på gymnasieskolans nya 
 ekonomiprogram (planerad start ht 2020)

EKONOMISK KOMMENTAR

Utfall efter december visar ett underskott om –6 535 tkr 
jämfört med budget. Underskottet förklaras i stora drag av 
underskotten för Förskola –5 730 tkr, Grundskola –3 180 
tkr och Gymnasieskola –2 010 tkr och reduceras av förvalt-
ningens buffert om 4 160 tkr.
 Förskolans underskott (–5 730 tkr) i förhållande till bud-
get består i huvudsak av lönekostnader inom den kommu-
nala förskoleverksamheten om –1 970 tkr samt kostnader 
för köpt förskoleverksamhet från fristående förskolor om 
–3 760 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
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Nettokostnad per verksamhet

tkr  Bokslut Budget Bokslut Bokslut
  2019 2019 2018 2017 

Nämndsverksamhet 877 805 762 814

Stöd till studie-

organisationer 270 270 270 270

Bibliotek 71 215 –215 241

Kulturskola 2 438 2 449 2 456 2 417

Öppen förskola 390 825 268 199

Pedagogisk omsorg 0 0 0 41

Förskola 68 800 63 068 64 361 61 052

Fritidshem 11 119 10 106 11 241 11 960

Förskoleklass 5 204 5 295 4 872 4 458

Grundskola 159 112 155 930 157 256 155 570

Obligatorisk särskola 7 867 8 179 7 524 7 677

Gymnasieskola 70 154 68 142 65 251 60 719

Gymnasiesärskola 5 726 5 846 5 325 4 882

Grundläggande

 vuxenutbildning 228 100 118 80

Gymnasium vuxen och

påbörjad utbildning 2 067 2 966 2 230 2 012

Särvux 1 321 1 322 1 323 1 275

Svenska för invandrare 2 002 1 700 1 847 1 057

Gemensamt Barn o. utb. 273 4 163 2 022 1 556

Summa nettokostnad 337 916 331 381 326 911 316 279

Resultaträkning

tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut
 2019 2019 2019 2018

Intäkter

Taxor och avgifter –8 655 –8 570 85 –8 648

Övriga intäkter –80 932 –79 236 1 696 –77 873

Summa intäkter –89 587 –87 806 1 781 –86 521
 

Kostnader

Personalkostnader 201 148 196 241 –4 907 198 630

Entrepr & köp av vht 105 623 100 762 –4 861 98 939

Övriga kostnader 118 238 119 654 1 416 113 285

Kapitalkostnader 2 494 2 530 36 2 578

Summa kostnader 427 503 419 187 –8 316 413 432

Resultat 337 916 331 381 –6 535 326 911

KÖP AV VERKSAMHET
Barn- och utbildningsnämnden har en stor andel barn i 
andra huvudmäns förskoleverksamhet. Nämnas kan bland 
annat följande verksamheter i Öckerö kommun:

• Betelförsamlingens skolstiftelse

• Föräldrakooperativen Björkdungen, Nästet, Sjöstjärnan
 och Öckerö församling. Kommunen har också barn i 
 Göteborgs stads förskoleverksamhet

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betel-
skolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grund-
skoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9.
 Kommunen köper gymnasieplatser från andra kommu-
ner och fristående gymnasieskolor via samverkansavtalet 
inom GR och köper platser på Vux i Göteborg via vårt avtal.
 Kommunens inköp av verksamhet var 106 mkr.

BARNBOKSLUT
Viktiga beslut och satsningar som påverkat 
barn och ungdomar

Viktiga beslut i nämnden under 2019 som har påverkat 
barn och ungdomar

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. 
Några beslut att redovisa är:

• Antagit en Barnhälsoplan för barn i förskolan och en
 Elevhälsoplan för elever i skolan.

• Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända
 i förskolan och Riktlinjer för mottagande av nyanlända
 elever.

• Att ansöka om att förbereda för ett partnerskap med
 Homa Bay County i Kenya under ett förberedelseår 2020.
 Fokus för arbetet är barns och ungas inflytande och 
 delaktighet, samt barnkonventionen.

• Beslutat att inte genomföra studieresor till Polen för
 årskurs nio.

Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande 
över beslut som rör dem?

• Formellt via klassråd, elevråd

•  Informellt via samtal och diskussioner

•  Vid individuella utvecklingssamtal och planering av 
 individuella utvecklingsplanen

•  Politikerluncher med kommunens politiker

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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UPPGIFT
Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg 
för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskil-
das och gruppers egna resurser.
 Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det 
finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra 
invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med vär-
dighet i ett samhälle anpassat för alla. Verksamheten ska 
bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar 
de områden där barn och unga är engagerade. Brottslig-
het, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet 
genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten 
ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, 
effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbets-
marknaden.

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kom-
mun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation 
skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och 
verksamhet inom följande områden:

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Individ- och familjeomsorg/funktionshinder

Äldreomsorg

Kommunal hälso- och sjukvård och rehab

Skydd mot olyckor

Administrativa enheten

Mått på kvalitet

2019 2018 2017

Andel vuxna biståndsmottagare som   
väntat längre än 14 dagar på beslut 
inom försörjningsstöd 40% 61% 58%

Utredningstid i antal dagar från påbör-
jad utredning till avslutad utredning för 
vuxna med missbruksproblem 21+ 47 st 43 st 119 st

Utredningstid i antal dagar från påbör-
jad utredning till avslutad utredning 
inom barn och ungdom 0–20 år 112 st 123 st 97 st

Responstid (tid från 112-samtal till 
första resurs är på plats) för räddnings-
tjänst, mediantid i minuter 11 min 10,1min 9,5min

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och      
serviceboende, andel % av maxpoäng 72 74

Mått utgått

Personalkontinuitet, antal personal   
som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar 10 st 11 st

Andel personer i särskilt boende som 
fått åtgärder mot fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa 0% 31%

Vi rapporterar ej till Senior Alert.

Mått på kostnadseffektivitet

2019 2018 2017

Kostnad särskilt boende enligt KPB, 
egen regi, kr/dygn 1935 kr 1604 kr

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen 
regi, kr/beviljad timme 426 kr 392 kr

Kostnad gruppboende LSS för vuxna 
enligt KPB, egen regi, kr/dygn 4452 kr 3632 kr

Kostnad daglig verksamhet LSS enligt 
KPB, egen regi, kr/dag 1021 kr 1192 kr

Kostnad personlig assistans LSS enligt 
KPB, egen regi, kr/timme 480 kr 402 kr

Kostnad insatser till vuxna missbrukare 
enligt KPB, kr/inv

Kostnad insatser till barn och unga    
enligt KPB, kr/inv

Utbetalning försörjningsstöd enligt KPB, 
kr/inv

Undersökningen Kostnad per brukare har ej genomförts 2019 och därför 
finns det inget utfall för 2019. 

Socialnämnden

Bild: Albin Andersson 
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KVALITETSREDOVISNING
Äldreomsorg övergripande
Fokus för hela Socialförvaltningens arbete under 2019 har 
varit att hitta vägar för att hantera kostnaderna och komma 
i ekonomisk balans inför 2020. 2019 års öppna jämförelser 
visar att Öckerö kommuns äldreomsorg har kunnat bibe-
hålla kvalitén på samma nivå som tidigare år. 80% av bru-
karna på särskilt boende anser sig uppleva nöjdhet vilket är 
glädjande då resultatet 2018 sjönk till 76%. Resultaten för 
Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med äldre-
omsorgen i kommunen. De flesta känner sig trygga, både 
med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att 
bo på ett äldreboende. Liksom i rapporterna från 2018 får 
personalens bemötande särskilt goda omdömen.

Hemtjänst
Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2019 är Öckerö 
kommuns brukare bland de nöjdaste i riket med sin hem-
tjänst. Årets resultat är till och med något bättre än före-
gående år. Glädjande är att brukare fortfarande är mest 
nöjda med bemötande, förtroende, trygghet och hjälpens 
utförande. 95 % anser sig vara nöjda med hemtjänsten 
(88% riket och 87% regionen). Även tillräckligt med tid 
samt hjälpens utförande ligger betydligt högre än generellt 
i riket och grannkommunerna. Bland de som bor hemma 
med hemtjänst har majoriteten besvarat enkäten själva.

Äldreboende
Bland dem som bor på äldreboende har i hög utsträckning 
anhöriga och andra närstående svarat på de äldres vägnar. 
Resultatet visar att även de som bor på äldreboende är 
mycket nöjda med bemötandet, känner sig trygga och har 
stort förtroende för personalen. Personalen tar hänsyn till 
de äldres åsikter och önskemål samt att hjälpen utformas 
efter deras önskemål och behov. Social samvaro och akti-
viteter är ett område som även i år – liksom i tidigare rap-
porter – får lägre betyg. Maten har fått bättre resultat än 
föregående år vilket är glädjande (71%).

Hälso- och sjukvård
Rekrytering av sjuksköterskor har gått bra under året och 
inför sommarperioden. En omfördelning av antal patien-
ter per patientansvarig sjuksköterska (PAS) har gjorts 
på särskilt boende, PAS ansvarar nu för färre patienter. 
Logistiken mellan öarna tär på resurserna. Mobilt närsjuk-
vårds team har varit en framgång för kommunal hälso- och 
sjukvård. Primärvårdens läkare och kommunsköterskor 
har utfört hembesök tillsammans vilket ökat kvalitén och 
förbättrat läkartillgängligheten. Samverkande sjukvård till-
sammans med kommunen, VGR:s ambulanssjukvård och 
1177 startades under året. Det gemensamma målet är att 
förbättra och utveckla samverkan mellan sjukvården, för 
att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och 
utnyttja tillgängliga resurser och kompetens på bästa sätt.

Räddningstjänst
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen 
indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner. Öckerö kommun hamnar på 2:a plats i rappor-
ten Öppna Jämförelser om Trygghet och säkerhet 2018 och 
för 2019 på en 3:e plats och enligt invånarna själva hamnar 
Öckerö kommun på en 1:a plats.
 Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är under-
tecknat mellan Alingsås och Vårgårda räddningstjänst-
förbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänst-
förbundet Storgöteborg, Öckerö Räddningstjänst samt 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
 Avtal avseende gemensam larmning och övergripande 
ledning i RSG är klar.

IFO/FH Övergripande
Utförarsidan har tagit fram en intern kompetensutveck-
lingsplan för 2020 utifrån fyra olika studiepaket att utbilda 
i på APT och planeringsdagar. Kompetensutvecklingspla-
nen riktar sig till ca 100 medarbetare, på grupp och individ-
nivå, under 1,5 år.
 Under år 2019 har verksamheten för första gången på 
många år genomfört en brukarundersökning inom LSS där 
resultatet kommer att användas som en del i det framtida 
kvalitetsarbetet.
 Det fortsatta arbetet med implementeringen av FUNCA 
har löpt på under året och används nu som verktyg på 
samtliga enheter för målgruppen. FUNCA-skattningen 
leder till ökad insikt och förändrat arbetssätt kring framför 
allt lågaffektivt bemötande.
 Verksamheten har tagit fram en beskrivning av rollerna 
stödpedagog/stödassistent, samt tydliggjort arbetet för 
en kvalitetssäker dokumentation med utsedda dokumen-
tationsombud och arbete i nätverk. Detta arbete har gjort 
verksamheterna väl förberedda inför implementeringen av 
IBIC under 2020.

Socialkontoret 
På myndighetssidan har personalomsättningen varit låg 
under 2019 jämfört med tidigare år. Tryggheten och konti-
nuiteten gentemot brukarna har i och med detta ökat.
 Vi har under året gjort flera riktade utbildningssats-
ningar, både för handläggare, 1:e socialsekreterare, och 
chef. Nya handläggare har omgående erbjudits introduk-
tion via ”Yrkesresan” på GR som är en omfattande utbild-
ningsinsats.
 Under 2019 har enheten börjat handlägga familjerät-
ten internt igen efter att detta under flera år köpts in via 
konsulttjänster. Handläggare och 1:e socialsekreterare har 
gått flera utbildningsdagar, vilka också fortsätter nästa år. 
Kvaliteten och servicen för medborgarna ökar markant när 
stödet finns nära.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Antalet konsulentstödda familjehem har under 2019 mins-
kat till 5 st, från 11 st under 2018. Antalet interna familje-
hem har istället ökat, vilket gett större kontroll och insyn 
till en lägre kostnad.
 Under året har även ett arbete gjorts med att ta fram 
förslag på riktlinjedokument för ekonomiskt bistånd samt 
handläggning inom Funktionsstöd, i syfte att göra arbetet 
mer effektivt, likriktat och rättssäkert. Funktionsstödsgrup-
pen har även gått utbildning i IBIC – individens behov i 
centrum, inför implementering under 2020.

Stöd och behandling
Fokus under 2019 har varit att bygga upp en bred och flexi-
bel öppenvårdsmottagning som med kvalificerade metoder 
möter uppdragen från Socialkontoret. Som ett led i detta 
har hela behandlingsenheten genomgått en utbildning i 
”Familjebehandling med KBT” för att kunna utveckla nya 
arbetssätt som på sikt kan ersätta mycket av den öppenvård 
inom barn- och familj som idag köps av Socialkontoret och 
som kommer ge kostnadseffektivare insatser med högre 
kvalitet gentemot våra brukare och klienter. Utbildningen 
kompletterades med handledning och en gemensam imple-
menteringsdag tillsammans med Socialkontoret.

Personligt stöd
Har under året erbjudit utbildningar inom social dokumen-
tation, HLR, förflyttningsteknik för att säkerställa kvalitet 
och förbättra arbetssätt.
 Nätverksträffar och SIP-möten har regelbundet bokats in 
för att säkerställa att de vi är till för får förväntad kvalitet 
utifrån beslut. Mycket resurser under året har lagts på att 
skapa rutiner utifrån genomförandeplan och genomför-
andeplaner har uppdaterats med fokus på aktiviteter för 
fritid.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har fått nya fräscha lokaler under året, 
samt jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av ka-
raoke, tidning, teater, pod-radio och musikstund, utifrån man-
datmålet om ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
 Verksamheten har även gjort en satsning på AKK – alter-
nativ kompletterande kommunikation genom att ta fram en 
checklista för en kommunikativ miljö. Denna kommunika-
tionssatsning kommer sedan överföras på gruppboenden 
och personligt stöd.

Administrativa enheten 
Administrativa enheten har projektlett införandet av Life-
care, en vidareutveckling av verksamhetssystemet ProCapita. 
Under 2019 har handläggarna inom både individ- och 
familjeomsorg samt vård och omsorg börjat arbeta i syste-
met, införandet av Lifecare för utförarna kommer ske under 
2020.
 Under hösten har det planerats för införandet av kvalitets-
ledningssystemet, där alla chefer bjudits in till utbildning i 
SOSFS 2011:9 samt en efterföljande workshop med temat 

”Ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete över tid”. Enheten 
har utvecklat sitt arbete inom avgifter och upphandling, två 
områden som kommer vara i fokus även nästa år.

MÅL
Måluppfyllelse

Andelen arbetad tid som utförs av            
tillsvidareanställda skall öka

Satsningar: 

• Se över organisationen så att behovet av timanställda
 minskar genom att genomföra projektet ”Heltidsresan”

• Införa resurspool inom funktionshinder

Pilotprojekt har startats på Bergmans gruppboende. Målet 
är att erbjuda heltider till samtliga anställda genom att 
minska antalet timanställda. Vikariebudgeten omvandlas 
till att öka deltider till heltider.
 Bemanningsservice Funktionsstöd har under 2019 startat 
och utvecklat ett bra stabilt samarbete över enheterna både 
gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov fram-
över är att se över nytt schemaplaneringssystem som bättre 
stödjer administration kring resursfördelning.
 Workshop om heltidsresan har genomförts för all per-
sonal, samt uppföljning av resultatet på APT för dialog 
om förutsättningar och om hur planering av schema och 
tjänster skulle kunna se ut inför 2021. Pilotverksamheter 
inom Funktionsstöd är utsedda för att påbörja införandet 
av heltidsresan under 2020.
 Projektgrupp har startat samt nätverksträffar för beman-
ningssamordnare, samt med andra kommuner inom Funk-
tionsstöd, för information om goda och dåliga exempel 
inför implementering av resurspool och utökade heltids-
tjänster inom Funktionsstöd.
 Det är i dagsläget för tidigt att se effekten av de på-
började satsningarna i relation till måluppfyllelsen. Men 
uppföljning av dessa satsningar planeras att göra under 
kommande år, detta i syfte att nå uppsatt mål.

Frisknärvaron bland kommunens             
medarbetare skall öka

Satsning: 

• Genomföra heltidsresan

Målet är gemensamt för hela kommunen och planeringen 
för att genomföra satsningen förväntas påbörjas under 2021. 
Satsningen att genomföra heltidsresan går även in under 
mandatmålet ”Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidare-
anställda skall öka” där arbetet kring heltidsresan inom vissa 
enheter påbörjats. Där planen är att utforma och erbjuda 
”hållbara scheman” för medarbetare, som är en del av hel-
tidsresan som på så sätt ska bidra till att uppnå målet, 
”Frisknärvaro bland kommunens medarbetare ska öka”.

Socialnämnden
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Kommunens arbetsgivarvarumärke           
ska stärkas (2020–2021)

Satsning: 

• Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, där arbetet med tillhörande satsning inte har på-
börjats än utan uppstart för det planeras under 2021.

Välbefinnande bland kommunens med-       
arbetare ska öka (påbörjas 2022)

Målet har inte varit aktuellt under 2019 utan förväntas 
påbörjas under 2022. Under 2019 och 2020 satsar vi på 
att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet 
förhoppnings kommer att ha god inverkan på kommande 
arbete med mål ”Välbefinnande bland kommunens med-
arbetare ska öka”.

Barn och elever får det stöd de behöver av 
kommunen för ett ökat välbefinnande

Satsningar: 

• Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur
 skola/socialtjänst

• Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn
 0–6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, 
 socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemen-
 samma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla
 Familjecentralens verksamhet

• Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd
 till barn och familjer

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra 
verksamheter och arbetet med satsningarna har påbörjats 
under 2019.
 En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt 
fritid och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, 
men ramar för samverkan måste sättas. Under hösten 2019 
har samarbete startat med fokus på barn som har hög från-
varo i skolan, och medel har sökts och beviljats av VGR för 
ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Socialkon-
toret samt Stöd och Behandling har också tillsammans med 
Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp haft en 
gemensam kompetensutvecklingsdag gällande det gemen-
samma arbetet för barn med hög skolfrånvaro.
 Familjecentralen har startat under året och IFO/FH 
bidrar med en föräldrarådgivare på 50%. Familjecentralen 
har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt verksam-
het. Mål för Familjecentralen kommer att arbetas fram 
tillsammans med övriga samverkansparter.

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen 
ska stärkas

Satsningar: 

• Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka

• Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom
 äldreomsorgen

• Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att under-
 lätta planeringen och uppföljningen av genomfört arbete

• Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö

• Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska
 lösningar för att öka trygghet, aktivitet och delaktighet
 bland de äldre

• Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö
 för de boende

• Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram-
 met särskilt uppmärksamma senior- och trygghets-
 boende i prioriteringen av vilka detaljplaner som ska
 genomföras

• Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid service-
 insatser som inköp av mat och livsmedel samt städ

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) har star-
tats. Revideringen av riktlinjer för bistånd har genomförts.
Lifecare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser 
pågår. Införandet av Lifecare möjliggör användandet av 
digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm 
har upphandlats till Solhöjden södra, det nya larmet kan 
användas som en plattform för olika typer av digitala lös-
ningar.
 Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende 
har gjorts av personal. Dialog med fastighetsägaren sker 
kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. Kartläggning av 
serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag 
med hjälp av lokala handlare. Beställningen görs digitalt 
och via telefon.

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar: 

• Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och
 aptit på äldre dagar

• Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbets-
 sättet ”från gryta till bord”

• Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske
 mellan kostpersonal och omsorgspersonal

• Stärka menyplanering och menypresentation

• Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Nöjdheten på matkvalitén har ökat från 65% till 71%, vilket 
är något lägre än rikssnittet. (74%) Regelbundna kost-
möten med kostorganisationen har genomförts. 
 Samtliga enheter har utnämnt kostombud vilka förvän-
tas närvara på möten med kostorganisationen. Ubildnings-
insatser har genomförts tillsammans med kostorgani-
sationen. Fokus kommer att ligga på den totala måltids-
situationen från ”grytan till bordet.” 
 Administrativa enheten har fått i uppdrag att utreda om 
alternativ till helpension är möjligt att tillämpa på särskilt 
boende i Öckerö kommun.

Delaktigheten för personer med funktions-
nedsättning ska öka

Satsningar: 

• Anställa en arbetskonsulent (FH)
• Utveckla en strukturerad samverkan mellan Social-
 förvaltningen, Arbetsmarknadsenheten samordnings-
 förbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks- och närings-
 livsenheten

• Implementera AKK- Alternativ kompletterande 
 kommunikation

• Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot 
 IFO/FH

• Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras 
 anhöriga 

• Kompetensutveckla personal i användande av välfärds-
 teknologi för såväl brukare, anhöriga  som personal,
 bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt
 stärka integritet och medbestämmande

• Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder
 för personer med funktionsnedsättning

• Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter

• Ökat samråd med handikapporganisationer

• Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån perso-
 ner med funktionsnedsättningars behov

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Dag-
lig verksamhet. Samverkan mellan Daglig verksamhet, 
Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordnings-
förbund är påbörjad, men ett uppdrag för strukturerad 
samverkan med även Gymnasiesärskolan och Besöks- och 
näringslivsenheten återstår att tas fram och är planerad 
aktivitet för 2020.
 Daglig verksamhet har genomfört en satsning på AKK 
– alternativ kompletterande kommunikation – genom 
handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för 
en kommunikativ miljö. Denna kommunikationssatsning 
kommer sedan överföras på gruppboenden och personligt 
stöd, och är även en del i ett All Age Hub-projekt.
 En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
har anställts på 50% med främsta uppdrag att genomföra 

enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar 
riktade till anhöriga.
 SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 
med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och 
anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC 
(individens behov i centrum), har genomförts under 2019 
och kommer implementeras under 2020. IBIC är ett behovs-
inriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med 
ökad delaktighet.
 Daglig verksamhet har arbetat med utveckling av kultur-
aktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, pod-radio och 
musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till 
kultur- och fritidsaktiviteter.
 Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler 
under 2019. De nya lokalerna har möjliggjort en omorgani-
sation som har lett till ökad delaktighet och inflytande för 
brukaren. Under 2019 har det skrivits avtal om byggnation 
av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt första kvarta-
let 2021. En ekonomisk plan för renovering av befintliga 
gruppboenden har också tagits fram.
 Socialkontoret har till uppgift att bevaka målgrupps-
utvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för perso-
ner med funktionsnedsättningar.
 Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på 
Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala och regio-
nala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att 
bidra till att utveckla kommunens Pensionärs- och Handi-
kappråd och öka samrådet med funktionshinderorganisa-
tionerna.

Trafiksäkerheten i kommunen 
ska förbättras

Satsning: 

• Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och
 ungdomar kring trafiksäkerhet

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra 
verksamheter och arbetet med satsningarna är ännu inte 
påbörjat.

Kommunens miljöpåverkan 
ska minska

Satsningar: 

• Minskad energianvändning i kommunens lokaler

• Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- 
och Familjeomsorg/Funktionshinder är till största del el-
bilar, och elcyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende  
deltar i projektet ”Resurssmart äldreboende” som syftar till 
att förbättra sopsortering och minska svinn.
 Daglig verksamhet bedriver återbruk och servar käll-
sorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av 
exempelvis papper åt kommunens verksamheter.

Socialnämnden
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Resultaträkning

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut
tkr 2019 2019 2019 2018 

Intäkter

Taxor och avgifter –11 674 –10 880 794 –11 671

Övriga intäkter –32 307 –30 557 1 750 –35 310

Summa kostnader –43 981 –41 437 2 544 –46 981
 

Kostnader

Personalkostnader 225 957 223 466 –2 492 221 529

Entrepr & köp av vht 30 492 30 457 –35 32 957

Övriga kostnader 64 054 63 813 –242 63 571

Kapitalkostnader 1 147 1 607 460 939

Summa kostnader 321 651 319 342 –2 309 318 996

Resultat 277 671 277 905 234 272 015

Nettokostnad per verksamhet

tkr  Bokslut Budget Bokslut Bokslut
  2019 2019 2018 2017 

Nämndsverksamhet 982 847 803 816

Säkerhet och trygghet 1 047 892  1 126 838

Riskhantering 8 689 8 962 8 692 8 283

Totalförsvar och samhällsskydd 582 603 492 669

Gemensamt äldreomsorg 4 200 6 785 4 954 4 533

Vård och omsorg enl SoL /HSL 3 780 5 004 3 593 2 304

Vård och omsorg 

   ordinärt boende 78 311 77 901 74 570 64 142

Vård och omsorg särskilt boende 60 841 57 180 57 350 59 606

Insatser LSS egen regi 63 033 60 615 62 571 58 357

Köpt vht LSS 11 977 9 634 10 178 11 018

Öppen verksamhet 2 481 3 124 2 809 2 521

Institutionsvård vuxna 

   missbrukare 1 442 1 462 1 322 851

Institutionsvård barn och unga 2 564 2 522 3 677 3 572

Familjehemsvård vuxna 

   missbrukare –1 0 0 0

Familjehemsvård barn och unga 8 165 9 072 9 425 8 568

Öppna institutioner vuxna 

   missbrukare 2 090 1 389 1 743 2 586

Övriga insatser barn och unga 2 878 1 796 2 440 2 085

Övrig vuxenvård 545 269 394 115

Ekonomiskt bistånd 6 659 6 300 5 813 6 434

Individ & familjeomsorg, totalt 9 730 12 371 10 427 10 953

Familjerätt 362 346 255 343

Socialförvaltningen gemensamt 7 930 10 831 8 964 8 738

Flyktingmottagande –616 0 418 –283

Summa nettokostnader 277671 277905 272015 257050

Investeringar

tkr Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Socialnämnd 2 718 5 387 2 669

Summa investeringar 2 718 5 387 2 669

Under 2019 har det pågått en upphandling av byggnationen 
av en ny gruppbostad där miljöaspekten varit en viktig del. 
I upphandlingen har ett kriterium varit att bygga ett miljö-
medvetet hus. Byggnationen har påbörjats och inflyttning 
planeras till första kvartalet 2021.

EKONOMISK KOMMENTAR
Utfall efter december visar ett resultat på 234 tkr jämfört 
med budget.
 Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför 
allt på nedanstående avvikelser:

• Tillskott i budgeten för Äldreomsorgen med 6 000 tkr

• Tillskott i budgeten för Funktionshinder med 2 000 tkr

• Minskat behov av korttidsplatser som föranledde stäng-
 ning av Korttid 2 på Hedens by

• Stängning av Knytpunkten, öppen verksamhet på Berg-
 mans gruppboende

Förvaltningsledning redovisar ett överskott som beror 
på den buffert som avsattes i budgeten.

Individ/Familjeomsorg och Funktionshinder har ett 
negativt resultat på –3 196 tkr. Under året har Funktions-
hinder fått 2 000 tkr extra i budget. Denna extra tilldelning 
avsåg den ökade vårdtyngden på gruppbostäderna. Under-
skottet hänförs främst till Socialkontoret där de under året 
har haft en högre kostnad för köpta platser än budget. Det 
som främst har överskridit budgeten är köpt verksamhet 
för LSS-insatser. Under året har ett arbete med att se över 
kostnaderna påbörjats, flera hemtagningar har verkställts, 
och mot slutet av året har kostnaderna kunnat minskas och 
förväntas ligga på en lägre nivå nästa år. Familjehemsvård 
för barn och unga redovisar ett överskott mot budget som 
beror på ett aktivt arbete med att rekrytera fler interna 
familjehem och därmed har flera placeringar i konsulent-
stödda familjehem kunnat avslutas under året. 

Äldreomsorgen har ett positivt resultat på 433 tkr. Detta 
beror på den extra budgettilldelning om 6 000 tkr som 
äldreomsorgen har fått under 2019 för platsbristkostna-
der. Särskilt boende har underskott som beror på minskat 
statsbidrag för ökad bemanning samt en ökad nattbeman-
ning på Bergmans. Detta underskott täcks av den centrala 
bufferten hos verksamhetschefen. I ordinärt boende ingår 
både hemsjukvård, korttidsboende och hemtjänst där 
hemtjänsten går med underskott som till viss del vägs upp 
av överskott på de andra två verksamheterna. Under året 
har Äldreomsorgen arbetat för att ställa om så att det nya 
äldreboendet Solhöjden Södra kan starta upp nästa år. Den 
extra korttidsavdelningen på Hedens by stängdes ner under 
hösten och Knytpunkten på Bergmans gruppboende har 
avvecklats.
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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INVESTERINGAR
Under 2019 har Socialnämndens enheter förbrukat investe-
ringsmedel för 2 718 tkr.

Färdigställda projekt under 2019:

• Nytt kärnsystem för dokumentation

• Lås till Hedens by

• Möbler gemensamhetsutrymme Sälvägen

• Möbler Hemtjänstlokal Hönö

• Möbler nytt korttidsboende

• Räddningsfordon Räddningstjänsten

Påbörjade projekt under 2019 som flyttas till 2020:

• Badrum Sälvägen

• Inventarier nya Krabban

• Nya Solhöjden

Ej påbörjade projekt som flyttas till 2020:

• Nytt LSS-gruppboende

Investeringsmedel som flyttas till 2020 uppgår till 2 750 tkr.

Räddningstjänsten har ett positivt resultat på 139 tkr 
som förklaras av vakanta tjänster samt en minskning av 
larm under 2019 som har medfört lägre personalkostnader.

Administrativa enheten har ett positivt resultat på 
516 tkr som beror på att licenskostnaderna för det nya 
verksamhetssystemet inte har debiteras för hela året då 
systemet togs i bruk under våren 2019.

KÖP AV VERKSAMHET
Under 2019 har Socialnämnden köpt socialjour av Göte-
borgs stad, medfinansierat Göteborgs Mobila fältteam och 
Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- 
och missbruk (MiniMaria). Dessutom har Socialnämnden 
medfinansierat Göteborgsregionens centrum för utveckling 
av välfärdsteknik, All Age Hub, samt Barnhuset där social-
sekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt barn- och ung-
domspsykolog samarbetar när det finns misstanke om att 
barn utsatts för våld och övergrepp. Socialnämnden med-
finansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som 
drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med 
Göteborgsregionen finansieras också ett kunskapscentrum 
för våld i nära relationer, Dialoga. Vårdplatser och boende 
för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika huvudmän. 
Personlig assistans och andra LSS-insatser köptes av andra 
kommuner, föreningar och privata företag. Sammantaget 
köptes verksamhet för 30 492 tkr.

BARNBOKSLUT
Viktiga beslut och satsningar som påverkat 
barn och ungdomar

• Under hösten 2019 förstärkt bemanning kring förhands-
 bedömningar.

• Beslut om förlängt avtal med Mini Maria

• Beslut om ytterligare 2 hemtagningar, som skett i samråd
 med berörda parter

• Satsning på utbildning i familjerätt inom arbetsgruppen och
 ökad bemanning kring handläggning av barnutredningar

Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande 
över beslut som rör dem?

• Satsning under året har varit att öka antalet barnsamtal i
 varje utredning.

Bild: Albin Andersson

Socialnämnden
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Ordförande: Göran Ohlsson (L)
Verksamhetschef: Andreas Beutler
Antal årsarbetare: Se Kommunstyrelsen

UPPGIFT
Verksamheten ska bidra till att:

• Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv
och historiska miljöer för kommande generationer. Att 
det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- 
och upplåtelseformer och att förtätning och byggande 
av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja 
kommunens begränsade yta till boende och rekreation.

• Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företags-
klimat och att Öckerö är en klimatsmart kommun som 
arbetar för ett hållbart samhälle för kommande genera-
tioner.

• Verksamheten ska även bidra till en rättssäker och 
 oberoende myndighetsutövning.

För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva 
att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska 
bygg- och miljönämnden:

VERKSAMHETENS UPPGIFTER OCH MÅTT

Besluta om bostadsanpassningsbidrag

Ansvara för rådgivning, information samt besluta om 
besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL

Bedriva tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk 
ventilationskontroll, energideklarationer, olovligt byg-
gande samt ovårdad tomtmark

Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Bygg- och miljönämnden
Ansvara för rådgivning, information och besluta om 
tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, strålskydd, 
smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, för-
säljning av receptfria läkemedel, rökfria offentliga 
lokaler, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter

Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljö

Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Resultatmått

2019 2018 2017

Medborgarnöjdhetsindex bygglov – – 93

Resultat Insikt NKI – bygglov 82% 79% 83%

Resultat Insikt NKI – Livsmedelskontroll 82% 79% –

Resultat Insikt NKI – miljö- och hälso-
skydd 82% 79% –

Antal lämnade startbesked för bostäder 
per år 20 st – –

Handläggningstid bygglov, antal veckor 5,8 st 5,7 st 5,3 st

Handläggningstid bygglov delegations-
beslut, antal dagar 36 st 25,2 st –

Handläggningstid bygglov nämndbeslut, 
antal veckor 7,2 st 8,5 st –

Antal inspektionsbesök avseende olovligt 
byggande 18 st 7 st 12 st

Statistikmått

2019 2018 2017

Antal beslut om bostadsanpassnings-
bidrag 54 st 54 st 42 st

Antal beslutade bygglov och bygg-         
anmälningar 226 st 250 st 278 st

Antal beslut som omfattas av föreskrifter 
för människors hälsa och miljö 15 st 18 st 24 st

Antal beslut avseende olovligt byggande 6 st 4 st –

Antal inspektionsbesök avseende       
ovårdad tomtmark 0 st 3 st 5 st

Antal beslut avseende ovårdad tomtmark 0 st 1 st –

Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter sker med tillsynsbesök i 
enlighet med riskklassning, antal besökta 
objekt relaterat till totalantal objekt 95% 100% 86%

Genomförd tillsyn av försäljningsställen 
med försäljning av receptfria läkemedel 
med nedlagt tid relaterad till aktuell      
resursbehovsutredning 0% 100% 115%

Andel överklagade lov där kommunen fått 
rätt i högre instans 48,2% 61% 64,2% 

Bild: Albin Andersson
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Genomförd riskbaserad livsmedelskontroll 
i enlighet med aktuell riskklassning av 
livsmedelsföretagen 90% 94% 92%

Genomförd tillsyn av anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid relate-
rad till aktuell resursbehovsutredning 65,6% 0% 23%

Antal inkomna ärenden inom miljö-       
enhetens olika verksamhetsområden 470 st 515 st 545 st

KVALITETSREDOVISNING
Bygg- och miljönämndens resultat för 2019 har ur ett rätts-
säkert perspektiv varit betydligt svagare än föregående år, 
här ska nämnas att anledningen till det svaga resultatet är 
att nämnden fattar beslut mot tjänsteorganisationens för-
slag (analys). Nämnden har i dag inga tillsatta resurser för 
det uppdrag som delegerats av kommunfullmäktige. Nämn-
dens budget är enbart för nämndens egna kostnader för 
det politiska arbetet. Detta är en försvårande omständighet 
som är i behov av lösningsfokuserade åtgärder. Nämnden 
är i behov av en budget för den verksamhet som den är satt 
att ansvara för. Problem uppstår när resurserna inte räcker 
för att utföra alla uppgifter som är ålagda myndigheten 
Bygg- och miljönämnden. Det kan också bli ett juridiskt 
bekymmer av den anledningen att kommunfullmäktige 
endast delegerat uppgiften utan resurser.
 Inom miljöenheten har ett bra arbete utförts. 2019 är 
första året sedan lång tid tillbaks som miljöenheten håller
 budget. Trotts att 95 % av planerad tillsyn utförts inom 
miljöfarlig verksamhet, mot 2018 års 100%, har betydligt 
mer hälsoskyddstillsyn genomförts. Med det kan konstate-
ras att planerad tillsyn är nyckel till att hålla miljös budget 
i balans, vilket på sikt leder till en sund utveckling av miljö-
arbetet.
 Byggenheten har under 2019 utvecklats i god takt. 
Mycket arbete har gjorts med interna processer och vi ser 
att tillsynsarbetet börjar accelerera. Med lagändringar som 
lägre bygglovsavgifter för ärenden som tar längre tid än tio 
veckor samt att stor del av alla altaner har blivit bygglovs-
befriade har verksamheten varit tvungen att anpassas. Att 
altaner mer eller mindre blivit bygglovsbefriade har i stor 
grad påverkat antalet inkomna bygglov under året. En 
konsekvens av det är att intäkterna blir mindre. Det är den 
störst bidragande orsaken till underskottet mot budget men 
också anledningen till att tillsynsarbetet kunnat startas upp 
på allvar. Här ska det nämnas att det tar tid innan vi ser att 
tillsynsarbetet får positiva effekter på budget.
 Sammantaget är stämningen god och samarbetet på 
Plan-, bygg- och miljöenheten fungerat bra trots knappa 
resurser. Under året har samarbetet med övriga enheter 
på samhällsbyggnads i Öckerö varit i fokus, ett arbete som 
starta 2018 och fortskrider under 2020.

Bygg- och miljönämnden

MÅL
Måluppfyllelse

Utbudet av bostäder i olika upplåtelse-
former ska öka

 
Satsningar: 
•  Utveckla kommunikationen om byggprocessen till 
  företagare och privatpersoner

•  Skapa möjlighet för flytande bostäder
 
I juni höll bygg tillsammans med miljö och etablerings-
enheten öppet hus för att informera om hur privatpersoner 
ska gå till väga om de är intresserade av att inreda ytterli-
gare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefallsbostad. 
Till det tillfället togs ett PM framme där det tydligt framgår 
vad som krävs, vilka regler som gäller samt vilka blanketter 
och ritningar som ska lämnas in vid ansökan.
 Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument 
som är av betydande vikt för att nå målet. Området som 
FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och 
där har kommunen störst möjlighet att påverka både upp-
låtelseform och utbud. Tyvärr har vi inte en modell framme 
i nuläget för att finansiera fördjupade översiktsplanen.
 Resterande aktiviteter som plan,- bygg- och miljöenheten 
har kopplade till målet kräver äskanden.
 Det ska nämnas att vi i dagsläget jobbar med detaljplan 
Öckerö nya centrum som i hög grad bidrar till att uppfylla 
målet. Under sommaren har också två detaljplaner som 
möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft samt att enheten 
startat upp detaljplaner för både friliggande hus och lägen-
heter under hösten.

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar: 

• Minskad energianvändning i kommunens lokaler

• Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

• Planera för en hälsofrämjande närmiljö

• Minskad miljöpåverkan av närmiljön

• Värna om marin och havsnära miljö

• Giftfri skola och förskola

De delar som plan-, bygg- och miljöenheten har kopplat 
till målet om minska miljöpåverkan är många, dock är det 
endast två aktiviteter som påbörjats. Grönstrukturplanen 
är en av dessa, arbetet har pågått sedan våren 2018 och 
förväntas vara färdigställd tidigt 2020. Samtliga invente-
ringar är klara och det återstår endast slutrapportering och 
beslut. Samtliga aspekter i nära bostadsmiljö finns nu i våra 

forts Statistikmått
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Nettokostnad per verksamhet

 Bokslut Budget Bokslut Bokslut
tkr 2019 2019 2018 2017 

Nämndsverksamhet 720 823 640 651

GIS-skikt. Exempel är ekosystemtjänster, naturvärden och 
rekreationsområden. Den andra delen är giftfri miljö i skola 
och förskola. Det är ett projekt som drivits under en längre 
tid och mycket arbete är gjort men arbetet har avstannat 
och hänger mycket på engagemang från Barn- och utbild-
ningsförvaltningen.
 Resterande aktiviteter som leder till en minskad miljö-
påverkan kan inte startas innan medel finns. De är alltså 
kopplade till äskanden eller beroende av att vi får bidrag 
för att ta fram utredningar/åtgärdsplaner. Strandskydds-
tillsynen är dock en aktivitet som skiljer sig något men även 
den kopplad till budget och resursfördelning.

EKONOMISK KOMMENTAR
Utfall efter december visar ett resultat på 103 tkr jämfört 
med budget.
 Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framför 
allt på nedanstående avvikelser:

• Utbetalda arvoden

• Anledningen till det positiva resultatet är att många
 ledamöter i nämnden inte tar ut ersättning för förlorad
 arbetsinkomst på grund av att de är pensionerade. Samt
 en inställd samverkandag i december.

Resultaträkning

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut
tkr 2019 2019 2019 2018 

Intäkter 0 0 0 0
 

Kostnader

Personalkostnader 613 568 –45 521

Övriga kostnader 108 255 147 118

Summa kostnader 720 823 103 640

Resultat 720 823 103 640

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Bild: Annelie Pompe

Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun  65



66  Årsredovisning 2019 • Öckerö kommun

Miljöredovisning

ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE
Öckerö kommun arbetar i flera led aktivt och genom olika 
policydokument med att minska kommunens miljöbelast-
ning. Arbetet ska leda till att säkra framtida generationers 
möjlighet till en god livskvalitet.

Vision 365
I Öckerö kommuns långsiktiga vision finns ett eget miljö-
avsnitt Den hållbart växande kommunen:

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv 
och historiska miljöer för kommande generationer. På alla 
öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelse-
former och vi underlättar förtätning och byggande av 
högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation.
 Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett håll-
bart samhälle för kommande generationer, vilket gör det 
självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tek-
niska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och 
använder enbart förnybar energi.

Även andra avsnitt inom trafikplanering m.fl. rör hållbarhets-
arbetet.

Miljöpolicy
Som grund för miljöarbetet finns kommunens miljöpolicy 
som poängterar vikten av en hållbar utveckling och ett 
aktivt miljöarbete med sikte på framtida generationers väl-

mående. Medvetenheten inom kommunens olika verksam-
heter ökar och där finns många engagerade medarbetare 
som bidrar. Fortfarande återstår en del arbete, inte minst 
gäller det att få med alla kommuninvånarna i omställnings-
arbetet.
Miljöpolicyns viljeyttring lyder enligt följande:

”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön 
ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall 
bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig 
miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är lång-
siktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för 
framtida generationers livskvalitet ska bevaras.”

Energiarbete
I visionen har all energianvändning sitt ursprung i förnybara 
källor. Redan idag är all inköpt el förnybar.
 Kommunen har haft två styrdokument inom energieffek-
tivisering som gällde fram till 2020 och som vägledde verk-
samheternas arbete med energieffektivisering, en energiplan 
och en energieffektiviseringsstrategi.

Miljömål och Agenda 2030
Ett av verktygen som ska vägleda och stödja implemente-
ringen av kommunens miljöarbete är de 16 nationella miljö-
kvalitetsmål som har antagits av Sveriges Riksdag. 2018 
startade arbetet med integration av FN:s hållbarhetsmål i 
kommunens mål- och styrarbetet där miljömålen kommer 
att representeras av den ekologiska dimensionen. En för-

Bild: Julia Olsson
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studie med förslag på arbetssätt kommer att presenteras 
under våren 2020 till Kommunstyrelsen, som därefter kom-
mer att välja arbetssätt.
 
Naturvård
Under 2017 har Öckerö kommun tagit fram en åtgärdsplan 
för naturvårdsprogrammet som innehåller olika mål och 
aktiviteter för bevarande av kommunens naturvärden. 
Följande mål har genom denna antagits för kommunens 
naturvårdsarbete:

• Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och
 utvecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen,
 bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så
 att framtida generationer får uppleva en lika stor art-
 rikedom och spännande naturmiljö. 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas 
 vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan 
 exploatering.

Initiativ och ställningstaganden
Öckerö kommun har 2014 gått med i Sveriges Ekokom-
muner. Detta innebär att hållbarhetsprinciper ska beaktas i 
samtliga kommunala beslut och att kommunens arbete ska 
ske i enlighet med de styrdokument som finns inom miljö-
området. För att kunna följa miljöarbetet i kommunen samt 
för att kunna jämföra kommuner emellan, har Sveriges Eko-
kommuner tagit fram 12 gemensamma nyckeltal som ska 
följas upp årligen. Nyckeltalen redovisas i tabellen i slutet 
av miljöredovisningen.
 Öckerö kommun har även ställt sig bakom Västra Göta-
lands regionala miljömål och den regionala klimatstrategin 
Klimat 2030 samt arbetar med delar av miljömålens åtgärds-
program. Även regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har 
kommunen anslutit sig till.

KONCERNENS MILJÖREDOVISNING
Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten samarbetar med andra organisationer, 
t.ex. Inköp och Upphandling Göteborg, i upphandlingar 
där miljökrav är en parameter i kravspecifikationen. Extra 
tuffa krav ställdes vid upphandling av elbilarna. Under 
perioden har en upphandling genomförts inom hyres- och 
fastighetsområdet. I denna upphandling har villkor ställts 
kring fossilneutralt hus. Underkriterium har varit följande: 
arbetsmiljö, boendemiljö och klimatsmart byggande.

Digitalisering- och kommunikationsenheten Elbilspoolen 
består numera av fyra hybridbilar som kan köras både på el 
och bensin.

Samhällsbyggnad
Lokalvårds- och kostenheten Under året har inköp av 
Kirunavåg genom Folkhälsans bidrag skett till Kostenhe-
ten. Syftet var att på ett pedagogiskt sätt visa eleverna hur 
mycket mat de slänger med direkta siffror i anslutning till 
diskinlämning. Positivt gensvar från intresserade elever har 

nått enheten. Det finns en plan att skicka vågen runt mellan 
skolor och förskolor men även inom äldreomsorgen nästa 
år. Intresset att starta upp ett mötesforum för matsvinn 
med skolorna har också lyfts av elever och enheten kommer 
se över hur en sådan skulle kunna se ut under nästkom-
mande år. Enheten har också deltagit på en ny nationell 
matsvinnsmätning där det lämnas in uppgifter från en av 
våra matsvinnsmätningsveckor. Arbetet med att få kontroll 
på portioner och överproduktion fortlöper i kommunens 
kostdatasystem med syftet att minska miljöpåverkan och 
hålla en god ekonomi med våra tilldelade resurser. Inköp 
av ekologiska livsmedel ökade till 34 % under 2019. Detta 
genom att lägga energi på att köpa in rätt ekologiska livs-
medel genom fokus på inköpsprocessen. Under året har 
säckar för matrester bytts från majs- till papperssäckar med 
syftet att minimera plast i åkermark. Vid investeringarna 
som gjorts till maskinparken i köken har även energieffek-
tivitet ställts som krav. Köken arbetar med att göra allt fler 
samköp med syfte att minimera utsläpp från transporter. 
Solhöjdens kök har minskat sitt klimatavtryck genom att 
fortsatt använda sodastreamers istället för att köpa kolsyrat 
vatten på flaska. Kostenheten har under året haft dialog 
med grossist av utensilier med syftet att kunna köpa en ny 
tallrik tillverkad av en restprodukt av Physillum fröets skal 
som är ett miljövänligt alternativ till dagens plasttallrikar. 
Detta bidrar till förskolornas mål ”Giftfria förskolor”. Lokal-
vården fortsätter att arbeta med avjoniserat vatten som gör 
att kemikalier inte behöver användas i lika stor utsträck-
ning i lokalerna. Alla kemikalier som används är fortsatt 
miljömärkta.

Gatuenheten arbetar succesivt med att byta ut den gamla 
gatubelysningen, d.v.s. ersätta luftburna ledningar med 
markkablar och gamla lampor med nya lampor (LED). De 
öar som är klara är Rörö, Hyppeln och Knippla. Vid under-
håll av övriga ersätts trasiga lampor med LED. I övrigt 
arbetas det med att bygga ut cykelnätet för att främja detta 
trafikslag.

Plan-, bygg- och miljöenheten Arbetet med grönstruktur-
planen har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara 
färdigställd under 2020. De tre stora öarna Björkö, Hönö 
och Öckerö är kartlagda. Exempel på kartläggningen är eko-
systemtjänster, naturvärden och sociala värden. Med stöd av 
Naturvårdsverkets LONA bidrag har två ideella föreningar, 
Hönö Öråd och Rördammens vänner restaurerat två våt-
marker och bromsat därmed deras igenväxning, vilket gyn-
nar alla vattenlevande arter. Med stöd av LONA bidraget har 
även informationsskyltar med artkunskap m.m. till samtliga 
naturområden/-slingor tagits fram. Dessa kommer att sät-
tas upp av Kultur-  och fritid under våren 2020. Byggen-
heten har arbetat med digitalisering av ansökningar samt 
elektrisk påskrift, vilket sparar på utskrifter och förenklar 
hanteringen av ansökningar. Miljöenheten genomförde den 
årliga tillsynen på kommunens anmälningspliktiga verk-
samheter. Tillsynen syftar till att kontrollera efterföljandet 
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av svensk miljölagstiftning och minska verksamheternas 
miljöpåverkan. Arbetet men de större hamnarna som på-
börjades förra året har fortsatt, där tillsynen fokuserat på 
att minska spridningen av giftiga ämnen från båtbottenfärg. 
De hamnar som har spolplatta med rening tar regelbundet 
prover och resultaten visar att fler anläggningar börjar klara 
riktvärdena från Havs- och vattenmyndigheten. Nytt för 
2019 var att kommunens masshanteringsplatser kontrol-
lerades och även där låg fokus på minskad spridning av gif-
tiga ämnen genom säker hantering av förorenade massor. 
Även miljöenheten har fortsatt arbetet med digitalisering 
sedan installationen av ett nytt ärendehanteringssystem 
2018. I övrigt har man kontinuerligt arbetat med inkom-
mande ärenden i form av bl. a. remisser och ansökningar 
där syftet är att framföra synpunkter och ställa de krav som 
behövs för att minimera miljöpåverkan vid olika typer av 
byggnationer eller andra åtgärder som utförs i kommunen.
Renhållningsenheten En matavfallskampanj, ”Gör det inte 
svårare”, genomförs under året i samarbete med övriga GR 
kommuner och Avfall Sverige. Ett annat GR samarbete, 
”Sopsamlarmonster”, som vänder sig till våra förskolor har 
genomförts under våren. Alla förskolor i kommunen har 
fått ta del av detta.

Båttrafiken Ett s.k. SCR aggregat har installerats på 
passagerarfärjan Burö, vilket ger förutsättningar att redu-
cera NOX utsläppen med upp till 70% (även känt som AD 
BLU). Vid 250 graders avgastemperatur fungerar reningen 
som mest optimalt, då det behövs en viss belastning för 
att inte UREAN ska kristalliseras. I dagsläget är det endast 
Penta som kan gå in i huvuddatorn och hämta ut värden, 
men det arbetas på att befälhavaren ska kunna få en bättre 
presentation på förbrukning, utsläppsvärden etc. Tillsam-

mans med Penta görs även fältprov för att insamla para-
metrar som underlag till en eventuell elektrifiering, samt 
en AI modell för optimal körning. På landsidan källsorteras 
det så långt det går. Det finns kompostering med en liten 
odling och ett insektshotell.

VA-enheten pausar ansökan gällande bidraget för sol-
celler från Länsstyrelsen på reningsverket. Ny ansökan kan 
inlämnas, då utredningen avseende ev. nytt reningsverk 
eller utbyggnad av befintligt reningsverk är klar. Arbetet 
med framtagande av en dagvattenplan har påbörjats inom 
Samhällsbyggnad. Projekteringsunderlag för ny biobädd 
på Pinans reningsverk är klart men arbetet fick avbrytas 
eftersom verksamheten avvaktade beslut gällande nytt 
eventuellt reningsverk eller tillbyggnad av redan befintligt 
avloppsreningsverk. Beslut har fattats att bygga ut befintligt 
avloppsreningsverk och arbetet fortsätter under 2020. 
Flödes- och kapacitetsberäkningen av kommunens vatten- 
och spillvattennät har slutförts och redovisats. Va-enheten 
har gemensamt med Kretslopp fortsatt arbetet med att 
samla in fett från hushållen genom den s.k ”Tratten”. Från 
maj 2017 till december 2019 har drygt 4 ton fett samlats in.

Fritid och kultur
Anläggningsenheten har tillsammans med ÖFAB upp-
handlat solceller till ishallens tak. Anläggningen är numera 
i bruk.

Barn- och utbildningsförvaltning
Vid varje lokalprojekt förses objektet med miljöhus eller 
miljörum för källsortering. Detta gäller samtliga förvalt-
ningar. Det har pågått satsningar på skolträdgård vid 
Bratteberg samt odlingsplatser vid daglig verksamhet och 
gruppbostad. I samband med upphandlingen av Björkö 
skola meddelar den framtida fastighetsägaren VACSE att 
skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och 
förses med solceller som producerar el för byggnadens drift. 
Hedens skola/förskola har köpt in en eldriven transport-
cykel för utflykter med flera barn.

Socialförvaltning
Äldreomsorgen använder elbilar samt elcyklar i hela verk-
samheten. Bergmans gruppboende deltar i projektet ”Resurs-
smart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering 
och minska matsvinn. Projektet har varit givande och kom-
mer att fortsätta.

IFO/FS  Även här används elbilar och elcyklar i hela verk-
samheten. Daglig verksamhet bedriver återbruk. Daglig 
verksamhet servar källsorteringen i kommunen genom att 
hämta återvinning av exempelvis papper åt kommunens 
verksamheter. Under 2019 har det pågått en upphandling 
av byggnationen av en ny gruppbostad där miljöaspekten 
varit en viktig del. Ett kriterium i upphandlingen har varit 
att bygga ett fossilneutralt hus. Byggnationen har påbörjats 
och inflytt planeras till första kvartalet 2021.

Öckerö kommuns miljöarbete

Bild: Albin Andersson
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Fossilneutralt hus bedöms utifrån hur anbudsgivaren redo-
visar följande:

• Förbättring av arbetsmiljön: Mindre buller och bygg-
 damm, flexibelt byggmaterial, byggmaterial som kan 
 enkelt hanteras med lätta bearbetningsverktyg

• Boendemiljön: Förnybara byggmaterial, sunt inomhus-
 klimat, minimerad störning

• Klimatsmart byggande : Lösningar på miljö och hälso-
 problem, energieffektivt byggande, energiåtgång vid pro-
 duktion av byggmaterial och resurseffektivitet, återvin-
 ning samt arbetsredskap med låg energianvändning.

Öckerö Fastighets AB (ÖFAB)
Sedan januari 2010 är företaget miljödiplomerat och under 
året genomfördes en miljörevision vilket resulterade till 
fortsatt diplomering. Miljöarbetet bedrivs idag som en 
integrerad del av den ordinarie verksamheten. Under 2019 
antog bolagets styrelse en Miljöstrategisk policy med tio 
övergripande mål över perioden 2019–2030. Bland annat 
har bolaget som mål att minska sin genomsnittliga energi-
användning med 40 % till år 2030 jämfört med 2008. Bola-
get skall också öka sin egenproduktion av förnybar energi. 
Under året installerades en solcellsanläggning på ishallen 
på Öckerö. Den miljöstrategiska policyn fungerar också 
som mål inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ, till 
vilket bolaget anslöt sig 2018. Allmännyttans klimatinitiativ 
är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, 
samverkan och aktiva erfarenhetsutbyten. Vindkraftverket 
i Fåleberg, Mariestads kommun, producerade under 2019 
ungefär 4 300 MWh el vilket motsvarar drygt 68 % av 
koncernens elbehov. Under året godkändes också bolaget 
av Kommuninvest för Grönt lån avseende projektet nya 
Bratteberg. Totala gröna lån uppgick vid bokslutet till 92 mkr. 
I underhållsplanen öronmärks medel för upprustning av 
sämre och energislösande anläggningar. Under året har 
värme- och ventilationsarbeten genomförts på bland annat 
Hälsö skola och flera byggnader inom Hedens by. Under 
2018 och 2019 har ett projekt genomförts för att installera 
ett femtiotal laddstationer för elfordon i kommunkoncer-
nens bestånd. 
 I första steget installeras laddstationer till kommunens 
verksamheter men det kommer att installeras publika ladd-
stationer på Heinövallen.

Nyckeltal

 2018 2019

Totalt koldioxidutsläpp, ton  24 732   27 280  
Koldioxidutsläpp industriprocesser, 
   ton   475   443  
Koldioxidutsläpp transporter, 
   ton  9 932   7 141  
Antal resor med kollektivtrafik. 
   per invånare/år  38   29  
Andel förnyelsebara bränslen i 
   kollektivtrafiken (busstrafik), %  94,7%   96%  
Andel jordbruksmark med miljö-
   stöd för ekologisk odling, % 0% 0%
Andel miljöcertifierat skogsbruk, % 0% 0%
Andel skyddade mark- och vatten-
   områden, % 4% 4%
Inköp av ekologiska livsmedel i 
   kommunen, årets 6 första mån, %   29%   34%  
Andel miljöcertifierade kommunala 
   skolor/förskolor, % 7% 7%

Avfall (total mängd inklusive 
producentansvar i ton)  9 815   10 297   
Hushållsavfall, kg/invånare   401   531  
Grovavfall, kg/invånare  137   161  
Återvinning, kg/invånare  225   235* 

Tungmetaller i avloppsslam  
Bly, mg/kg TS  4,7   7,7  
Kadmium, mg/kg TS  0,5   0,5  
Kvicksilver, mg/kg TS  0,23   0,18  

Energi
Andel förnybar och återvunnen 
   energi i kommunala lokaler, %  100%   100% 
Produktion av vindkraftsel från eget vind-
   kraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh    3 887 742   4 306 893 
Transportenergi för tjänsteresor, 
   kWh/årsarbetare   1 501   1 347  
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, 
   ton CO2/årsarbetare   0,4   0,3  
Andel fossila bränslen för uppvärm-
   ning i kommunens fastigheter, % 6% 2%
Andel förnybar energi inom 
   transportsektorn i kommunen, %  0%   5% 
Energianvändning, kommunens 
   fastigheter, kWh   5 550 744   4 937 941  
Energianvändning, kommunens 
   verksamheter, kWh   4 996 500   5 272 68  
Andel förnybar och återvunnen 
   energi i kommunala verksam-
   heter, %, miljömärkt el  100%   100% 
Produktion av vindkraftsel av eget vind-
kraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh    1 535 597   1 519 793  
Energianvändning av kommunens 
   transporter, kWh  3 212 361   2 827 776  
Energianvändning drivmedel Öckerö 
kommuns färjor, liter    196 544   171 000 

Miljöindikatorer som mäts årligen.

* Tidigare år enbart förpackningar, nu även större material såsom skrot, 
   textil, gips m.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Fakta om kommunen

Kommunfullmäktige efter de tre senaste valen

 Antal Antal Antal
Partier mandat  mandat mandat
 2019 2014 2010

Moderata Samlingspartiet 9 11 13

Kristdemokraterna 11 9 7

Liberalerna 4 4 7

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 8 9 9

Miljöpartiet de Gröna 3  3 3

Vänsterpartiet 2  2 1

Sverigedemokraterna 4 3 1

Samtliga partier 41 41 41

Befolkningen 2019-12-31 var 12 916 personer

 Totalt Förändring Areal
  2018–2019 i hektar
 

Hönö 5 508 –24 568

Öckerö 3 629 27 398

Hälsö 608 –12 130

Björkö 1 542 –3 555

Knippla 281 –14 52

Hyppeln 169 1 84

Rörö 240 –4 229

Kalvsund 230 24 37

Fotö 622 –15 69

Grötö 86 –8 63

Summa 12 915* –28 2 185

* 1 person var restförd.

Kommunal skattesats 2019  

tkr  år 2019 år 2018

Genomsnitt – riket 20:70 20:74

Genomsnitt – Västra Götalands län 21:30 21:30

Genomsnitt – GR 21:19 21:19

   

Partille 19:96 19:96

Mölndal 20:26 20:26

Härryda 20:62 20:62

Lerum 20:65 20:65

Öckerö 21:21 21:21

Göteborg 21:12 21:12

Tjörn 21:71 21:71

Kungsbacka* 21:33 21:33

Alingsås 21:36 21:36

Kungälv 21:44 21:44

Stenungsund 21:64 21:64

Ale 21:87 21:87

Lilla Edet 22:37 22:37

*Hallands län

Bild: Annelie Pompe
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Revisionsberättelse
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt, genom utsedda 
lekmannarevisorer, den verksamheten som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning 
till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Redogörelse för revisionen 
2019”.

Av kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmässiga mål bedömer kommun-styrelsen att målen ”Andelen arbetad tid som 
utförts av tillsvidareanställda ska öka” och ”Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka” delvis uppnåtts.  Målen om 
”Andel nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%” och ”Självfinansieringsgra-
den på gymnasieskolan ska öka” bedöms uppnåtts. 

Kommunens resultat uppgår till 4,5 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en negativ avvikelse med 3,3 mnkr. För att leva 
upp till kommunfullmäktiges mål ”Årets resultat bör uppgå till 1,5% av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år” skulle 
resultatet motsvarat 11 mnkr. Sett över de senaste fem åren uppgår resultatet till ca 0,3% av skattenettot. Vi är starkt kritiska till 
att resultatmålet även detta år inte har uppnåtts. Målet om reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall 
finansieras med egna medel har uppnåtts. Vi är även starkt oroliga för kommunens likviditet samt att vi rekommenderar att kom-
munfullmäktiges mål gällande årets resultat minst bör uppgå till 2 % av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år. 

Balansresultatet är positivt för 2019 med 2,3 mnkr. Balansresultatet för 2018 var negativt med –14,2 mnkr och med årets positiva 
balansresultat på 2,3 mnkr återstår –11,9 mnkr att regleras inom de två närmaste åren. Enligt KL 11:12 ska fullmäktige antaga en 
plan för hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Kommunstyrelsen bör bereda ett sådant ärende.

Nämndernas underskott är –5,8 mnkr (–9,2 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden underskott –6,5 mnkr. Vår bedömning är att 
barn- och utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd 
budget. Vi vill poängtera vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter, 
inte bara inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, utan även inom övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen 
har med sin uppsiktplikt och sitt samordningsansvar stor påverkan att nämnderna håller sina budgetar och att kommunen upp-
fyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.  

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Öckerö kommun, förutom vad gäller barn- och utbildningsnämnden, 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll sammantaget har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen återigen inte är förenligt med uppställt resultatmål men att öv-
rigt finansiellt mål är förenligt. Vi bedömer vidare att resultatet är förenligt med två av fyra verksamhetsmål. Vår bedömning är att 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar inte varit tillfredsställande i och med att kommunen inte uppfyller ”god 
ekonomisk hushållning” enligt fullmäktiges definition i med anledning av årsresultatet. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnderna samt enskilda 
ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Öckerö den 27 mars 2020

Paul Magnusson   Anne-Lie Sundling  
Ordförande  
   

Håkan Beskow  Göran Larsson Jaksch  Anna Ahlsell 

Till revisionsberättelsen hör bilagan Redogörelse för revisionen 2019 som återfinns på Öckerö kommuns hemsida. 
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Året som gått
Under 2019 fortgick planeringen av en ny 
kretsloppspark. På grund av kommunens 
ekonomiska situation och osäkerheten kring 
lokaliseringen  blev inga nya beslut tagna. Vi 
kommer att ta nya tag under 2020.

En förhoppning är att arbetsgruppen, under 
2020, kan presentera ett förslag för politiken 
som uppfyller de krav på återanvändning som 
lagstiftningen föreskriver.

Återvinning är nästa steg på avfallstrappan 
efter att förebygga och återanvända. Vi fort-
sätter, glädjande nog, att öka vår återvinning. 
De största ökningarna noterar vi när det 
gäller wellpapp och plastförpackningar. Även 
andra fraktioner fortsätter att öka. Återvin-
ningen av fett från hushållen hamnade på 4,2 
ton under 2019. Vi ligger även 2019 bland de 
allra bästa kommunerna i regionen på att ut-
sortera och återvinna hushållsavfall. Andelen 
insamlat hushållsavfall som återvinns ligger 
på 44 %. När det gäller utsortering av matav-
fall sorterar vi ut nästan 72 % av det matavfall 
som beräknas uppkomma. Med denna siffra 
är vi bäst av alla Renova AB:s ägarkommuner!

Under året har arbetet med att ta fram en 
ny regional avfallsplan, med namnet Göte-
borgsregionen minskar avfallet, och som skall 
ersätta nuvarande A 2020, färdigställts och 
presenterats för politiken. Avfallsplanen har 
också ställts ut och åsikter och synpunkter 
har samlats in och skall beaktas inför fär-

VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse

digställande och antagande. Antagande av 
ny regional avfallsplan kommer att tas under 
våren 2020. Kretsloppsenheten har varit del-
aktig i flera av de i projektet ingående arbets-
grupperna.

Ett övergripande mål för enheten är att be-
gränsa samhällets miljöbelastning. Vi har 
under året deltagit i olika projekt tillsammans 
med övriga GR-kommuner. Ett projekt var 
textilinsamling. Vi gjorde då ett studiebesök 
på Wargön. Vidare har vi även i år, inom pro-
jektet ”Räkna till 10”, varit med på bytardagar 
vid ett tillfälle.

Framtidens avfallshantering har stora utma-
ningar. Grunden för en cirkulär ekonomi är 
att avfall överhuvudtaget inte uppstår utan att 
resurser kan behållas i samhällets kretslopp 
eller på ett hållbart sätt återförs till naturens 
egna kretslopp. Regeringens beslut att tydlig-
göra ansvaret gällande producenternas ansvar 
för fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar kommer att medföra att ande-
len förpackningar som återvinns kommer att 
öka. Systemet skall vara helt utbyggt 2025.

 

Thomas Wijk 
Kretsloppschef

Några av medarbetarna inom Kretsloppsenheten 2019.
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2. VERKSAMHETEN

2.1 Organisation
Ordförande: Jan Utbult 
Samhällsbyggnadschef: Urban Olsson, tf Andreas Beutler 
Kretsloppschef: Thomas Wijk 
Antal anställda: 23

2.2 Uppgift
Vision
Verksamheten ska bidra till att:

-  kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls genom att avfallet från hushåll och verk-
samheter samlas in, mellanlagras och borttransporteras på det ur teknisk, ekonomisk, miljö-
mässig och ergonomiskt mest riktiga sätt samt kretsloppstänkandet ökar.

-  goda förutsättningar skapas för näringslivet genom att det är lätt att bli av med utsorterade 
förpackningar och annat avfall.

- samhällets miljöbelastning begränsas genom att det är lätt att bli av med farligt avfall. 
 
För att kunder som bor, verkar eller vistas i kommunen och som är i behov av tjänster gällande 
återvinning och avfallshantering skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i skall vi:

• Ansvara för öppethållande och drift av återvinningscentraler

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal återvinningscentraler 5 5 5

Kommentar
Våra 5 återvinningscentraler är placerade på följande öar: Öckerö, Björkö, 
Hyppeln, Knippla och Rörö.

• Ansvara för mottagning av farligt avfall från hushåll och verksamheter

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal ton lämnat farligt avfall (inkl. el-avfall)       481  535 568

VerksamhetenVerksamheten

Verksamhetsbesök på Kärrsviks återvinningscentral.
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•  Samla in och ta emot hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från hushåll och  
verksamheter

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal ton lämnat skrot 506 480 531

Antal skolbarn som är med på städardagen 1 600 2 087 1 976

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behand-
ling, andel (%)

44 31 43

Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt plockanalys (%) 70 74,4 70,3

Kommentar
Ingen plockanalys genomförd under 2019

Antal abonnemang 6 670 6 617 6 375

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall (%) 72 75 75 

Kommentar
Naturvårdsverket menar att varje person i ett hushåll genererar 78 kg matavfall per år. Totalt samlades det in 617 ton 
matavfall i Öckerö kommun 2019. Detta innebär att 72 % av det uppkomna matavfallet samlades in till biologisk be-
handling. Resterade mängder hamnar i restavfallet eller hemkomposteras.

Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommu-
nen? (%)

81 73 73

Totalt antal ton lämnat till Renova 6 180 6 192 6 278

•  Ge ökad kunskap om sortering av avfall till de kunder som besöker våra återvinnings-
centraler

• Informera kunder om hur avfallet skall sorteras

•  På uppdrag av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) samla in wellpapp, för-
packningar av papper, plast och metall samt tidningar och glas inom kommunen

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal ton lämnat förpackningar (papper, plast och metall) 405 301 275

Antal ton lämnat glas 322 315 315

Antal ton lämnat papper 217 251 293

Antalet återvinningsstationer 12 12 12

Antal ton lämnat till återvinning 944 867 883

• Ge möjlighet till hyra av container till hushåll och verksamheter

2.3 Måluppfyllelse
Kommunens miljöpåverkan ska minska

Kommentar: 

Kretsloppsenheten

En matavfallskampanj, ”Gör det inte svårare”, genomfördes under året i samarbete med övriga 
GR-kommuner, Avfall Sverige och Region Syd. Vi har haft information via kommunens hemsida 
och Facebook. vi har även informerat via våra fordon, i miljörum och Haralds biograf, Hönö.

Ett annat GR-samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra förskolor har genomförts  
under våren. Det är ett projekt från Hässleholms kommun som arbetats om för att passa våra kom- 
muner. Det är ett lekfullt sätt att lära barnen om återvinning. Alla förskolor har fått del av detta.

VerksamhetenVerksamheten
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Kretsloppsenheten har även medverkat i klädbytarkampanjen Räkna till 10.

Regeringen har beslutat om ett förtydligat producentansvar för insamling av förpackningar och 
returpapper från fastigheter. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning där det fastställs 
att det är producenternas ansvar att tillhandahålla ett godkänt system. Kommunernas ansvar 
blir huvudsakligen att informera om förändringarna.

2.4 Drift
Den kommunala renhållningsskyldigheten

Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i 15 kap. 20 § MB och innebär att varje 
kommun skall svara för att allt hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behand-
lingsanläggning samt att hushållsavfall från kommunen återvinns och bortskaffas.

Kretsloppsenheten har uppdraget att samla in allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall  
från hushåll och verksamheter. Det kommunägda bolaget Renova AB har uppdraget att trans-
portera restavfallet från kommunen till förbränningsanläggningen i Sävenäs, Göteborg samt 
att transportera matavfallet till anläggningen i Marieholm, Göteborg. Renova AB sköter även 
transporterna av grovavfall. Övriga transporter sköter enheten själv.

Uppdragsverksamhet utanför Den kommunala renhållningsskyldigheten

Uppdragsverksamheten innebär att på uppdrag av FTI (Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen) samla in wellpapp, förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar och glas 
inom kommunen samt att ge möjlighet till hyra av container till hushåll och verksamheter. 
Kretslopps enheten utför uppdraget som underleverantör till Veolia Recycling Solutions Sweden 
AB som har insamlingsuppdraget för FTI i hela västra Sverige.

Denna verksamhet särredovisas från den kommunala renhållningsskyldigheten.

2.5 Kvalitet
Utsorteringen av vårt hushållsavfall fortsätter att öka! Procentuellt sätt ökar wellpapp och 
plastförpackningar mest. Pappersåtervinningen fortsätter, naturligt, att minska då fler och fler 
har sina nyheter digitalt.

Vi arbetat ständigt på att hitta nya vägar att sortera ut avfallet. Ledorden är enkelhet och till-
gänglighet. Vi har tillsammans med FTI börjat rusta upp våra återvinningsstationer med sta-
ket/stängsel, ljussättning och hårdgöring av ytor. Upprustning av samtliga 12 återvinningssta-
tioner kommer att vara klar om tre år.

Vi har under 2019, tillsammans med VA-enheten, fortsatt arbetet med att samla in fett från hus-
hållen via uppställda skåp på återvinningscentralerna och Tappens återvinningsstation, Hönö. 
2019 samlades det in drygt 4 ton fett. Fett som annars hade hamnat i kommunens avloppssystem.

Kretsloppsenheten har under året gjort förändringar i mottagandet av träavfall som har medfört 
en renare fraktion. Förändringen innebär att allt träavfall läggs i containrar i stället för på mar-
kerat område på Kärrsvik. Tidigare var detta avfall mer kontaminerat med ovidkommande avfall.

Trots att pappersåtervinningen minskar kommer vi även 2019 att ha en hög procentsats när det 
gäller den totala andelen hushållsavfall som utsorteras. Andelen hushållsavfall som utsorteras lig-
ger på 44 % vilket visar på att vi är bland de bästa kommunerna i regionen på att utsortera avfall.

VerksamhetenVerksamheten
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2.6 Entreprenader och köpt verksamhet
Område Leverantör

Omhändertagande av avfall som direkttilldelats Renova AB

Hyrbilar Volvo Truck Center Sweden AB

Kärl PWS Nordic AB

Papperspåsar till avfall Svenco Papperssäckar AB

Majsstärkelsepåsar Papyrus AB

El-material Sture Olssons El

Inhägnader Stängselbolaget AB

Mindre reparationsarbeten I o M Bygg AB

Mindre reparationsarbeten Noxtech AB

Omhändertagande farligt avfall Stena Recycling AB

Flisning av ris- och träavfall Veolia AB

Diverse elektronik Stena Techworld AB

Kyl och frys Stena Halmstad AB

Stora vitvaror Kuusakoski AB

Batterier (bärbara) Renova AB

2.7 Regional samverkan
Avfallshanteringen är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. Årets nationella statis-
tik visar att avfallsmängderna ökar. Det är en trend som återkommer i varje högkonjunktur. För 
avfallshantering gäller målsättningen att bryta sambandet mellan ökade avfallsmängder och 
ekonomisk tillväxt.

Behoven av förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar inom avfallshantering är höga 
hos medborgarna. Det är mot denna bakgrund som regional samverkan på kretsloppsområdet 
ska ses. En väl fungerande samverkan över kommungränserna och politisk enighet om långsik-
tiga målsättningar har möjlighet att sammantaget bidra till ett enkelt, rationellt och kostnadsef-
fektivt arbete med största möjliga miljö- och samhällsnytta, något som både kommunerna och 
regionen som helhet gynnas av.

Som ett svar till ovan nämnda utmaningar och nyttan av regional samverkan, har ett avtal om 
fördjupat regionalt samarbete inom avfallsområdet slutits mellan GR och regionens 13 med-
lemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. Med detta avtal arbetar Göteborgsregio-
nens kommuner tillsammans för att skapa förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar 
hantering av avfall, vatten och avlopp.

Under året har arbetet med att ta fram förslag till en ny regional avfallsplan: Göteborgsregionen 
minskar avfallet. Beslut och antagande av planen  kommer under första halvåret 2020. Krets-
loppsenheten har varit delaktig i flera av de i projektet ingående arbetsgrupperna.

Kretsloppsenheten deltar i ett flertal av de nätverk som finns i GR:s regi. Vi är med i Avfalls-
nätverket som syftar till informations- och erfarenhetsbyte samt genom gemensamma projekt 
stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfallsområdet.

Vi deltar också aktivt i flera gemensamma projekt. En sådant är Räkna till 10-gruppen där mål-
sättningen är att minska avfallet och öka återanvändningen. En annan aktivitet som vi medverkar 
i är matavfallsamverkan där vi delar erfarenheter med varandra gällande insamling av matavfall. 
Vidare har vi deltagit i Circular Textile Initiative, CTI, som är ett projekt för att arbeta fram nya 
affärsmodeller för uttjänta textilier samt testat olika insamlingsmodeller. Öckerö kommun samla-
de under en veckas tid in 450 kg textilier. Under våren beviljades ett projekt kallat ”Resurssmart 
äldreboende” där förebyggande av avfall är i fokus. Bergmans äldreboende kommer att vara del-
aktigt i detta projekt. Projektet startade kvartal 1, 2019 och avslutas kvartal 1 2020.

Vi har även under 2019 deltagit i utbildningar som initierats av avfallsnätverket i samarbete 
med Avfall Sverige.

VerksamhetenVerksamheten
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2.8 Studiebesök
Under 2019 har ett antal skolklasser besökt ägarkommunernas gemensamma Miljöskola på Re-
novas anläggning i Sävenäs samt Återvinningscentralen Kärrsvik på Öckerö. Besöken är väldigt 
uppskattade. Vi har även under året varit med och arrangerat Storstädardagen, vecka 16, i Håll 
Sverige Rents regi. Nästan 1 600 barn och lärare var med och städade sina närområden.

2.9 Investeringar
Investeringar, tkr Bokslut 2019 Budget 2019

Öckerö kretsloppspark 39 0

Tvåfacksbil 5 1 750

Hjulgrävare 2 371 2 500

Pallyftare 0 75

Transformatorstation 0 1 500

Rollpack Kärrsvik 258 0

Beläggning ÅVC Björkö 50 0

Summa nettokostnad tkr 2 723 5 825

VerksamhetenVerksamheten

Ny arbetsbod installeras på Kärrsviks återvinningscentral.
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3. PERSONAL

3.1 Anställningar
Under året har vi anställt två nya medarbetare då två tidigare slutat sin anställning.

3.2 Kurser/utbildningar
All personal har under året genomgått del 4 och 5, ” Ergonomi och hälsa” och ” Säkerhet och 
kundfokus” i YKB-utbildningen. Denna utbildning, yrkeskompetensbevis, skall all personal 
genomgå vart 5:e år.

I mars gick enhetens samordnare utbildning i Explosiv vara – föreståndare.

I april gick två medarbetare Renovas kurs, ÅVC-tekniker.

Under hösten gick all personal HLR-kurs.

3.3 Studieresor
I februari besökte enheten Wargön för att ta del av ett textilprojekt.

I april åkte verksamhetsutvecklaren, tillsammans med GR:s matavfallsnätverk till Skåne.

I slutet av maj åkte enhetschef samt verksamhetsutvecklare på Avfall Sveriges årsmöte Stockholm.

I november åkte verksamhetsutvecklaren till Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm. Temat för 
mötet var ”Fossilfritt och resurseffektivt kretslopp”.

3.4 Framtid
Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget på avfallstrappan och är prioriterat i 
både den nationella och den europeiska avfallslagstiftningen.

Nästa steg på avfallstrappan är att återanvända det avfall som uppkommer. Allt fler kommuner 
har på sina återvinningscentraler infört enklare former av återanvändning. Det kan handla om 
containers för textiler och annat som kan återanvändas. Många kommuner planerar, som vi 
själva, att bygga en kretsloppspark där återbruk blir en självklar del.

Regeringen har beslutat om nytt regelverk om förpackningsavfall och returpapper som tyd-
liggör producenternas ansvar att samla in förpackningar fastighetsnära. Från 2021 skall 60 % 
av alla hushåll ha den möjligheten. Från 2025 skall alla hushåll erbjudas detta. Vem som skall 
samla in förpackningarna i Öckerö kommun är i nuläget inte klarlagt.

Regeringen har tillsatt en utredning som föreslår att kommunernas avfallsförebyggande roll 
skall förtydligas. Förslaget är att avfallsförebyggande skall kunna finansieras via renhållnings-
taxan. Kommunen skall dessutom ta ett större ansvar för att förebygga avfall i sina egna verk-
samheter.

3.5 Antal anställda i respektive åldersintervall
Ålder, år 2019 2018 2017

–29 1 2 3

30–39* 2 1 2

40–49 9 9 8

50–59* 4 4 2

60–* 3 4 3

>67** 4 3 3

Totalt 23 23 21

Statistikuppgift 1 nov resp år
* Varav 1 st tidsbegränsad anställning/vikariat
**Tidsbegränsad anställning

PersonalPersonal
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3.6 Sjukfrånvaro
Procent av tillgänglig arbetstid, % 2019 2018 2017

Kretsloppsenheten 4,58 2,96 1,95

Kommunen totalt 8,16 8,36 8,55

3.7 Arbetsmiljö
Under 2019 har det genomförts 8 stycken arbetsplatsträffar och ett flertal teamträffar.

Enhetschefen har genomfört Arbetsmiljöverkets digitala utbildning: ”Arbetsmiljö för chefer och 
skyddsombud”.

PersonalPersonal

Under året investerades i en ny hjulgrävare.
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Våra återvinningscentraler (ÅVC)  
och återvinningsstationer (ÅVS)

Kommunen har fem bemannade åter-
vinningscentraler. De finns på Öckerö, 
Björkö, Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö.

Öppettiderna finns på kommunens hem-
sida. Kommunen har elva återvinnings-
stationer. Här kan man lämna papper, 
plast, metall, tidningar och glas. Dessa 
är tillgängliga dygnet runt.

 Återvinningscentral

 
Återvinningsstation
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5. RESULTAT
Ekonomisk kommentar

Kretsloppsenheten följer «självkostnadsbegreppet» vilket innebär att årets underskott på 
329 tkr redovisas under övriga intäkter som ett underuttag. Kretsloppsenheten har 2019-12-31, 
ett återstående överuttag på 179 tkr.

Utfallet förklaras av:

Det negativa resultatet jämfört mot budget, överskott 57 tkr, beror framförallt på nedanstående 
avvikelser:

•  Ökade personalkostnader p.g.a. turbulent personalsituation under året med bland annat flera 
långtidssjukskrivningar vilket lett till högre övertidskostnader och extrapersonal.

•  Förändrade, mer personalkrävande, arbetsrutiner kring omhändertagande av träavfall har 
också påverkat resultatet.

•  Nödvändiga inköp av containrar som inte var budgeterade.

Kretsloppsenhetens uppdragsverksamhet d.v.s. den verksamhet som ligger utanför det kommu-
nala uppdraget, redovisar ett positivt resultat på 93 tkr.

Resultaträkning 
Den kommunala renhållningsskyldigheten, tkr

Bokslut 
2019

Budget 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter not 1 16 546 16 309 16 155 15 509

Övriga intäkter not 2 902 796 976 527

Årets underuttag/överuttag not 3 329 -57 -197 -23

Summa intäkter 17 776 17 048 16 934 16 013

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -7 219 -6 868 -6 570 -6 057

Entreprenader, köp av verksamhet -3 674 -3 860 -3 854 -4 176

Övriga kostnader, not 4 -3 811 -3 098 -3 310 -3 034

Avskrivningar, not 8 -2 275 -2 447 -2 302 -1 908

Internränta, not 9 -170 -176 -213 -192

Interna kostnader (inom kommunen), not 10 -627 -604 -685 -646

Summa kostnader -17 776 -17 053 -16 934 -16 013

Verksamhetens resultat 0 0 0 0

ResultatResultat



13

Resultaträkning uppdragsverksamhet utanför 
Den kommunala renhållningsskyldigheten, tkr

Bokslut  
2019

Budget  
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter, not 5 3 145 3 150 2 678 2 919

Övriga intäkter, not 6 1 177 1 043 1 123 1 332

Summa intäkter 4 322 4 193 3 801 4 251

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -1 972 -2 052 -1 748 -1 638

Entreprenader, köp av verksamhet -1 076 -1 072 -884 -994

Övriga kostnader, not 7 -504 -457 -598 -560

Avskrivningar, not 8 -448 -448 -328 -237

Internränta, not 9 -28 -28 -21 -16

Interna kostnader (inom kommunen), not 10 -201 -132 -157 -281

Summa kostnader -4 229 -4 189 -3 736 -3 726

Verksamhetens resultat 93 4 65 525

ResultatResultat

En av kommunens politiker Jennie Wernäng (M), på studiebesök hos Magnus Wijk.
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6. BALANSRÄKNING
Balansräkning, tkr 2019 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar, not 11

Tekniska anläggningar 3 258 1 002 1 298

Maskiner och inventarier 12 526 12 659 10 260

Pågående arbeten 0 3 213 2 594

Summa anläggningstillgångar 15 784 16 874 14 152

Långfristig fordran Öckerö kommun, not 12 9 828 10 064 10 021

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 13 4 468 3 946 4 043

Summa omsättningstillgångar 4 468 3 946 4 043

Summa tillgångar 30 080 30 884 28 216

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, not 14 10 208 10 115 10 050

Därav årets resultat 93 65 525

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, not 15 391 406 424

Skulder

Långfristig skuld kommunen, not 16 15 784 16 874 14 152

Kortfristiga skulder, not 17 3 697 3 489 3 590

Summa skulder 19 481 20 363 17 742

Summa avsättningar och skulder 30 080 30 884 28 216

BalansräkningBalansräkning
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7. NOTER
Samhällsbyggnadsverksamheten utredde under år 2014, tillsammans med ekonomienheten, 
möjligheter och konsekvenser av att inrätta balansräkningsenhet för VA-enheten resp. Krets-
loppsenheten. Utredningen visade på två alternativ: Interna företag eller att utveckla befintliga 
rutiner. Interna företag kräver bland annat att enheterna har egna likvidkonton, egna scanning-
adresser för leverantörsfakturor, separata fakturor mot kund när det gäller debitering av vatten 
och renhållning samt interna avräkningskonton. Personalsystemet är ännu inte anpassat för att 
arbeta med flera interna företag. Beslutet blev därför att enheterna ska utveckla befintliga rutiner.

Den kommunala renhållningsskyldigheten ska särredovisas för att kunna visa att avgifterna är 
enligt kommunallagens självkostnadsbegrepp. Kretsloppsenheten bedriver även uppdragsverk-
samhet utanför den kommunala renhållningsskyldigheten. Gemensamma kostnader för den 
kommunala renhållningsskyldigheten och uppdragsverksamheten har fördelats enligt schablon, 
80 % belastar kommunala uppdraget och 20 % uppdragsverksamheten.

Faktorer som påverkar balansräkningen:

•  Kretsloppsenhetens likvida medel ingår i kommunens likvida konton.

•  Bokfört värde på anläggningstillgångarna redovisas som verksamhetens skuld till kommunen.

•  Differensen som uppstår pga av ovanstående redovisas som fordran på kommunen. Ränta på 
denna fordran har inte tillgodoräknats verksamheten.

  

Den kommunala renhållningsskyldigheten

Not 1, Taxor och avgifter, tkr
Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 15 848 15 201 14 648

Skrot och batterier 698 954 861

Summa taxor och avgifter 16 546 16 155 15 509

Not 2, Övriga intäkter, tkr 2019 2018 2017

Övriga intäkter 579 705 246

Interna intäkter 323 271 281

Summa övriga intäkter 902 976 527

Not 3, Årets överuttag/underuttag, tkr

Överuttaget för kommunala uppdraget redovisas från och med år 2014 som förutbetald intäkt, kortfristig skuld. Ska 
återföras inom tre år.

Årets resultat från tidigare år, före år 2014, redovisas som Eget kapital.

Årets underuttag redovisas mot tidigare års överuttag.

Årets resultat för den del som hänför sig till Uppdragsverksamheten redovisas över resultatet och Eget kapital.

Not 4, Övriga kostnader, tkr 2019 2018 2017

Reparationer/underhåll bilar 836 608 592

Förbrukningsinventarier 313 118 143

Förbrukningsmaterial 544 570 399

Leasing 69 30 116

Drivmedel 572 506 445

Diverse övriga kostnader 1 477 1 478 1 339

Summa övriga kostnader 3 811 3 310 3 034

NoterNoter
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Uppdragsverksamhet
Not 5 Taxor och avgifter, tkr 2019 2018 2017

Containerverksamhet 298 218 246

Insamling under producentansvar 1 235 1 012 1 193

Affärsavfall lämnat vid ÅVC 1 612 1 448 1 480

Summa taxor och avgifter 3 145 2 678 2 919

Not 6, Övriga intäkter, tkr 2019 2018 2017

Övriga intäkter 579 565 675

Interna intäkter 598 558 657

Summa övriga intäkter 1 177 1 123 1 332

Not 7, Övriga kostnader, tkr 2019 2018 2017

Reparationer/underhåll bilar 158 145 178

Förbrukningsinventarier 12 8 57

Förbrukningsmaterial 20 192 80

Leasing 9 2 1

Drivmedel 172 147 121

Diverse övriga kostnader 133 104 123

Summa övriga kostnader 504 598 560

Gemensamma noter
Interna intäkter inom kommunen

Kretsloppsenheten debiterar övriga verksamheter till beräknat självkostnadspris.

Not 8, Avskrivningar, tkr 2019 2018 2017

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommu-
nal redovisnings skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Införan-
det av komponentavskrivning har påbörjats. Komponentindelning sker där värdet av ingående komponenter uppgår till 
minst ett prisbasbelopp, som är Öckerö kommuns definition på investering, samt att komponenterna har olika nyttjande-
period, dock minst tre år. Avskrivningstider se not 11.

Den kommunala renhållningsskyldigheten, tkr

Avskrivningar verksamhetsfastigheter 180 236 236

Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon 2 095 2 066 1 672

Nedskrivningar 0 0 0

Summa den kommunala renhållningsskyldigheten 2 275 2 302 1 908

Uppdragsverksamhet, tkr

Avskrivningar verksamhetsfastigheter 34 59 59

Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon 414 269 178

Nedskrivningar 0 0 0

Summa uppdragsverksamhet 448 328 237

Not 9, Internränta

Verksamheten belastas med kommunens internränta, 1,5 % år 2019, på bokfört värde på anläggningstillgångar.

NoterNoter
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Not 10, Interna kostnader inom kommunen

Administrativ ersättning till IT-, Personal- och Ekonomienheten har fördelats efter antal datorer, årsarbetare och beräk-
nad nyttjandegrad. Vid fördelning av gemensamma kostnader för Centralförrådet har kostnaderna fördelats på antal 
användare.

Not 11, Materiella anläggningstillgångar, Verksamhetsfastigheter, tkr 2019 2018 2017

Anskaffningsvärde 5 139 2 669 2 669

Ackumulerade avskrivningar -1 881 -1 667 -1 371

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 3 258 1 002 1 298

Avskrivningstider (år) 4-50

Kort avskrivningstid på vissa tillgångar pga pågående investering i ny kretsloppspark

Verksamhetsfastigheter, tkr

Ingående bokfört värde 1 002 1 298 1 593

Nyanskaffningar 2 470 0 0

Försäljning/utrangering 0 0 0

Utrangering avskrivning 0 0 0

Årets avskrivning -214 -296 -295

Utgående bokfört värde 3 258 1 002 1 298

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Summa verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar 3 258 1 002 1 298

Maskiner, inventarier, fordon, tkr

Anskaffningsvärde 23 795 21 419 19 847

Ackumulerade avskrivningar -11 269 -8 760 -9 587

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 12 526 12 659 10 260

Avskrivningstider (år) 5-33

Maskiner, inventarier, fordon, tkr

Ingående bokfört värde 12 659 10 260 10 430

Nyanskaffningar 2 376 5 164 1 680

Försäljning/utrangering 0 -430 0

Utrangering avskrivning 0 365 0

Årets avskrivning -2 509 -2 335 -1 850

Utgående bokfört värde 12 526 12 659 10 260

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

NoterNoter
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(forts.) Not 11, Materiella anläggningstillgångar, Verksamhetsfastigheter, tkr 2019 2018 2017

Pågående arbeten, tkr

Öckerö kretsloppspark* 2 834

ÅVS 166

Återbruk/personal 213

Summa pågående arbeten 3 213 2 594

Ingen avskrivning på pågående investeringar

Från och med år 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, till 
och med 2018-12-31 särredovisades dessa på eget konto.

* 1 090 tkr har omförts till drift 2019-12-31

Årets avskrivningar, tkr

Avskrivningar tekniska anläggningar 214 295 295

Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon 2 509 2 335 1 850

Summa avskrivningar 2 723 2 630 2 145

Not 12, Långfristig fordran

Kretsloppsenheten har inga egna likvidkonton utan in- och utbetalningar görs via kommunens konton. Ränta har inte 
tillgodoräknats verksamheten.

Omsättningstillgångar

Not 13, Kortfristiga fordringar, tkr 2019 2018 2017

Förutbetalda kostnader 520 409 462

Kundfordringar 3 843 3 298 3 340

Upplupna intäkter 105 239 241

Momsfordran 0 0 0

Summa kortfristiga fordringar 4 468 3 946 4 043

Not 14, Eget kapital, tkr 2019 2018 2017

Eget kapital vid årets början 10 115 10 050 9 525

Årets resultat, uppdragsverksamheten 93 65 525

Summa eget kapital 10 208 10 115 10 050

Not 15, Avsättningar och långfristiga skulder, tkr 2019 2018 2017

Pensionsskuld 315 327 341

Löneskatt 76 79 83

Summa avsättningar och långfristiga skulder 391 406 424

Not 16, Lån av kommunen

Bokfört värde på anläggningstillgångarna redovisas som verksamhetens skuld till kommunen.

NoterNoter
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Not 17, Kortfristiga skulder, tkr 2019 2018 2017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 542 459 514

Överuttag före år 2017 287 287 287

Överuttag 2017 23 23 23

Överuttag 2018 197 197

Överuttag 2019 -329

Leverantörsskulder 1 138 965 1 238

Momsskuld (netto) 181 183 425

Personalens källskatt 143 140 145

Upplupna timlöner avseende december 191 88 29

Upplupna retroaktiva löner 0 0 0

Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid 523 471 345

Upplupna sociala avgifter 529 464 382

Upplupen pension individuell del 272 212 202

Summa kortfristiga skulder 3 697 3 489 3 590

NoterNoter

Insamlade textilier i projektet Circular Textile Initiative.
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Året som gått
VA-enheten har slutfört arbetet med att för-
stärka vattenledningarna till våra öar Knipp-
la, Hyppeln och Rörö. Arbetet har bestått av 
att kapacitetshöja vattenledningar som ligger 
på Hälsö, dels utöver Stuvövägen fram till 
kontrollbrunnen mot Knippla men även längs 
med Burövägen för att på så sätt förstärka 
ledningen ut till Hyppeln och Rörö. Detta ar-
bete var klart kvartal 3, 2019.

Ett övergripande mål för enheten är att be-
gränsa samhällets miljöbelastning. Under året 
har vi  tillsammans med Kretsloppsenheten 
fortsatt vår kampanj med att informera hus-
håll och verksamheter om fettets påverkan på 
kommunens ledningssystem. Detta arbete har 
varit mycket framgångsrikt. Från projektets 
början i maj 2017 och fram till december 2019 
har vi samlat in 4,2 ton fett.

Under året har vi också arbetat med vår sane-
ringsplan. Vi slutförde arbetet som påbörjades 
2018 med att täta nedstigningsbrunnar på 
Källö-Knippla samt att renovera spillvatten-
ledningar och nedstigningsbrunnar kring 

VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse

Ekelundsvägen på Öckerö. Vi har också fär-
digställt en ny Åtgärds- och saneringsplan och 
fått den godkänd av Länsstyrelsen.

Liksom föregående verksamhetsår är rappor-
tering, kontroll, övervakning och krav av olika 
slag ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, 
såväl driftsmässigt som administrativt och 
informativt.

Framtida verksamhetsbehov måste säker-
ställas med erforderliga resurser både vad 
gäller personal som övriga önskemål rörande 
miljö, kvalitet, säkerställande och utförande. 
VA-verksamheten måste styras utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och reinvesterings-
medel säkerställas i nivå med vad som krävs 
för att vidmakthålla VA-anläggningen i ett 
godtagbart skick och för att säkerställa en 
tillfredställande VA-försörjning.

Lisette Larsson 
VA-chef

Flygbild över Hälsö.



4

2. VERKSAMHETEN

2.1 Organisation
I Öckerö kommun är verksamheten organiserad under kommunstyrelsen. 
Ordförande: Jan Utbult (KD) 
Samhällsbyggnadschef: Urban Olsson, tf Andreas Beutler 
VA-chef: Lisette Larsson 
Antal anställda: 26 st

2.2 Uppgift

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Andel försålt av inköpt vatten (%) 72 65 72

Inköpt vatten (tm3) 960 1 026 961

Försålt vatten (tm3) 700 673 688

Vision
Verksamheten skall bidra till att:

-  kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls genom att abonnenterna får tillgång till 
dricksvatten samt att abonnenterna blir av med sitt spillvatten, dag- och ytvatten.

-  goda förutsättningar skapas för näringslivet genom  att ge företag och näringsidkare ett bra 
forum att diskutera och hjälpa till så att bra förutsättningar skapas för alla inblandade.

-  samhällets miljöbelastning begränsas genom att utveckla VA-anläggningarna så att rening 
uppfyller ställda krav och att bräddning minimeras.

För att kunder skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall vi 
inom kommunens verksamhetsområde tillhandahålla ett säkert och gott dricksvatten samt om-
händerta avloppsvatten genom:

• Att ansvara för distribution av renvatten

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal VA-abonnemang (st) 4 975 4 962 4 937

NKI vattenkvalitet (%) 95 95 95

• Att ansvara för drift och underhåll av kommunens land- och sjöförlagda ledningsnät

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Ledningslängd avlopp (km) 177,6 177,6 177,6

Ledningslängd vatten (km) 151,4 151,4 151,4

Ledningslängd dagvatten (km) 84,9 83,3 83,0

Antal pumpstationer (varav 2 dagvattenpumpstationer) (st) 64,0 64,0 64,0

Antal tryckstationer (st) 10,0 10,0 10,0

Antal vattentorn (st) 9,0 9,0 9,0

• Att ansvara för drift/underhållsarbete för kommunens vattenledningar

•  Att ansvara för investeringar för vattenledningar och samtliga objekt som är kopplade till 
vattenledningsnätet.

•  Att utföra investeringar av vatten- och avloppsnätet med tillhörande anläggningar för tillkom-
mande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen

VerksamhetenVerksamheten
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• Att ansvara för utbyte av vattenmätare

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal utbytta vattenmätare (st) 641 197 210

•  Att ansvara för att spillvatten renas och förs vidare till recipient (Pinans avloppsreningsverk) 

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Avloppsrening slam (ton) 1 732 1 607 1 610

Avloppsrening vatten (tm3) 2 475 1 927 2 206

• Att ansvara för drift och underhåll av avloppsreningsverken

Mått Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Antal reningsverk (st) 3 3 3

• Att ansvara för att dag- och ytvatten avleds från anslutna fastigheter

• Att ansvara för upphandling avseende verksamheten

• Att ansvara för drift/underhållsarbete för avloppsförsörjningen

•  Att ansvara för investeringar i avloppsledningsnätet och samtliga objekt som är  
kopplade till detta

•  Att utföra investeringar i avloppsnätet med tillhörande anläggningar för tillkommande  
bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen

2.3 Måluppfyllelse
Kommunens miljöpåverkan ska minska

Beslut har tagits av samhällsbyggnadschefen om att vi tar tillbaka vår ansökan angående sol-
celler. Ny ansökan kan inlämnas då vi vet vad utredningen avseende utbyggnad av befintligt 
reningsverk visar.

2.4 Drift
Avloppsreningsverk

Genom regelbunden egenkontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställ-
da utsläppsvillkor.

Producerat avloppsslam har hanterats/omhändertagits i slamsilo och borttransporten har 
skötts av Solbacka Väst AB.

Avloppsförsörjning

Driftpersonal har medverkat vid utbyte av styr- och reglerskåp.

Service och reparation av avloppspumpar har utförts dels av egen personal och dels av entre-
prenörer.

VerksamhetenVerksamheten
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Kombinerat slam- och högtrycksfordon har liksom tidigare år utfört transporter av producerat 
slam från avloppsreningsverken på Hyppeln och Rörö till reningsverket Pinan. Fordonet har 
även använts vid såväl rengöring av pumpstationer och ledningssystem som åtgärdande av av-
loppsstopp och slamtömningar av privata avloppstankar.

Spillvattensystemet med pumpstationer och ledningsnät har driftkontrollerats med datoröver-
vakning och egenkontroller.

Vattenförsörjning

Renvattensystemet med ledningsnät och tillhörande installationer har kontinuerligt kontrolle-
rats med bl a driftdatorövervakning. Spolningar av bestämda ledningsavsnitt har utförts enligt 
fastställt schema.

Göteborg Vatten levererar renvatten till leveranspunkter Lilla Varholmen och Hjuvik, därefter 
vidare via sjöledningar och distributionsanläggning ut till abonnenter.

Enligt lag har hos abonnenterna 641 st vattenmätare med förlupen utesittningstid bytts ut.

I takt med givna bygglov har VA-ledningar och serviser byggts ut till nya fastigheter. Ventilby-
ten har utförts och 10 avstängningsventiler samt 18 servisventiler har ersatts med nya.

Inom distributionsnätet har läcksökningsarbete resulterat i att 7 läckor på huvudledning och 
23 läckor på serviser åtgärdats. Att minimera leveransavbrott till fastighet kommer även fort-
sättningsvis att ha en viktig och hög prioritet i verksamheten.

2.5 Kvalitet
VA-enheten har också bytt ut ett flertal ventilkryss. Detta för att säkra vattenleveransen till våra 
abonnenter så att de inte är utan vatten vid exempelvis lagning av läckor.

VA-enheten har med hjälp av företaget Implenia slutfört arbetet med att förstärka vattenledning-
arna till våra nordöar. 

Vi har under året lagt nya dagvattenledningar på del av Sörens väg på Hönö samt på del av Stora 
vägen på Fotö.

Under året har vi bytt ut två arbetsfordon. 

Enheten har under året haft 6 arbetsplatsträffar. Vi har även haft samordnarmöten var annan 
vecka samt lokal ledningsgrupp ca 1 gång i månaden.

2.6 Entreprenader och köpt verksamhet
Område Leverantör

Analyser SYNLAB, Göteborgs Stad Kretslopp och vatten

Elarbeten HH Elteknik

Elmaterial StorEl

Entreprenör Hönö Schakt AB, Kuskatorpet, Solbacka, Dahlströms

Inköp av vatten Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten

IT-konsult Cactus Uniview

Juridisk konsult Stangdell & Wennerqvist

Krossmaterial Skanska

Pumpleverantörer Dahls, Xylem

Schaktarbeten Cliffton

VA-konsulter Sigma, SWECO, Envidan AB

Kemikalier Kemira, Yara AB, Univar AB

VerksamhetenVerksamheten
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2.7 Regional samverkan
Vatten och avlopp

VA-nätverket syftar till informations- och erfarenhetsutbyte, samt att genom gemensamma 
projekt stödja och underlätta samarbete och samverkan inom VA-området. Nätverket träffades 
fem gånger under 2019. Nedan följer en genomgång av de frågor och uppdrag som nätverket och 
tillhörande arbetsgrupper har arbetat med under året.

Aktualitetsbedömning av regional vattenförsörjningsplan 

Enligt beslutad Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ska en aktualitetsförklaring ge-
nomföras en gång per mandatperiod, för att hålla planen levande och säkra att vi jobbar mot 
rätt saker. 

Under 2019 har Arbetsgruppen för den regionala vattenförsörjningsplanen gjort en genomgång 
av samtliga delar av planen för att bedöma aktualiteten för varje del. Arbetsgruppens bedöm-
ningar har diskuterats och förankrats i VA-nätverket och Chefsnätverket i form av workshops 
och presentationer. Resultatet har sammanställts i ett tjänsteutlåtande med förslag till politiskt 
beslut om aktualitetsförklaring och uppdrag om uppdatering av Vattenförsörjningsplan för Gö-
teborgsregionen.

Arbetsgrupp Dagvatten

Under 2019 har en arbetsgrupp arbetat med en kunskapsöversikt för kommunernas hantering 
av dagvatten gällande dagvatten i stadsplanering, juridik och organisering samt avrinningsrela-
terad klimatsäkring.

Målet är att få en sammanställning av problem och behov i kommunerna samt goda exempel på 
arbetssätt och erfarenheter i regionen. Arbetsgruppen har sammanställt material och svar på 
en enkät från samtliga kommuner, och resultatet sammanställs i en rapport och rapporteras vid 
ett Dagvatten-seminarium.

Fortsatt arbete fokuserar på att sammanställa gemensamma checklistor och mallar utifrån de 
behov och goda exempel som identifierats. En fortsatt diskussion om ansvarsfördelning kring 
dagvatten- och skyfallsfrågor lyfts till chefsnätverken inom GR.

Regionala riktlinjer för sprinklersystem har fastställts av Chefsnätverket. Riktlinjerna ska ut-
göra ett underlag för att hantera kostnader och handläggning på liknande sätt i regionens kom-
muner.  

Arbetsgrupp ABVA (allmänna bestämmelser för VA-anläggningen)

Under 2019 har behovet av en översyn av kommunernas ABVA lyfts och en arbetsgrupp har 
startats där berörda kommuner deltar. Arbetsgruppen gör en gemensam genomgång av struk-
tur och formulering och tar fram förslag på gemensamma skrivningar som sedan varje kom-
mun kan använda som underlag för sin lokala ABVA. Arbetet kopplas även till Svenskt Vattens 
pågående arbete med översyn av taxa och ABVA. Arbetet blev klart i december 2019.

Ledningsnätsdoktorand

Utifrån ett påvisat stort behov av att stärka kompetensen och effektiviteten i arbetet med att 
förnya ledningsnäten i kommunerna, samfinansierar GR-kommunerna en doktorandtjänst vid 
Chalmers. Projektet ska ta fram ett ramverk för mikrobiell riskhantering som kan användas 
som strategiskt beslutsstöd.

Knutet till doktorandprojektet finns en kommunreferensgrupp med representanter från några 
av GR:s medlemskommuner. Kommunerna som ingår i referensgruppen agerar även testbädd 
för forskningen. Projektet beräknas pågå till 2020. 

ReWarDS – beslutsstödsystem för hållbar regional vattenförsörjning.

Chalmers DRICKS har med finansiering från Formas drivit ett treårigt projekt i samverkan 
med GR, Göteborgs Stad och RISE. Inom projektet har ett ramverk och verktyg för beslutsstöd 
för att säkra en hållbar regional vattenförsörjning tagits fram, där kostnads-/nyttoanalys kom-
bineras med multikriterieanalys. 

VerksamhetenVerksamheten
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Resultatet från ReWarDS har legat till grund för ett projekt som beviljats medel från Svenskt 
Vatten Utveckling för att vidareutveckla verktyget och dess resultat. GR skall inom projektet 
utgöra testgrupp för att testa användbarheten av verktyget, och i testet kan de tidigare behand-
lade handlingsalternativen på nytt utvärderas utifrån föreslagna förändringar och nya förut-
sättningar. Projektet startar 2019 och löper över knappt två år.

2.8 Studiebesök
Information om vattnets kretslopp har även i år lämnats till grundskoleklasser vid studiebesök 
på Pinans avloppsreningsverk.

2.9 Investeringar
Investeringar, tkr Bokslut 2019 Budget 2019

Bio-bädd AR-verk Pinan 498 11 396

Vattenledning Nordöar, land 14 080 9 977

Arbetsfordon 1 157 896

Landfästen reparation 275 110

Renovering vattenledningar 369 700

Utbyggnad dagvatten 1 329 1 200

Saneringsplan 3 460 4 709

Vattensäkerhet 333 1 186

Stängsel (säkerhet) 127 366

Väg Hälsö VA-torn 324 0

Ledningsrätter 231 500

Servisutbyggnad 892 1 557

Renovering pumpstationer 976 1 000

Ventilbyten 119 500

Brunnslock 830 200

GPS-utrustning 128 150

Fiberanslutning pumpstationer 249 0

Solhöjden servis 1 547 0

Lastväxlarflak förorenade massor 200 0

Tärnvägen/Droppen VSD 63 0

Kapacitetsökning AR-verk Pinan 509 0

Summa nettokostnad tkr 27 693 34 447

VerksamhetenVerksamheten
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Reservkraftsaggregat på Björkö.
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VerksamhetenVerksamheten

Ny slambil införskaffades under 2017.
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PersonalPersonal
3. PERSONAL

3.1 Anställningar
Under året har VA-enheten fått tre nya medarbetare som ersatt tidigare personal.

3.2 Kurser/utbildningar
Reningsverkspersonal har deltagit vid årets driftmaskinträffar. Personal har även deltagit vid 
den årliga användarträffen för VA-banken.

Delar av personalen har gått utbildning för YKB, ergonomi och hälsa.

Delar av personalen på pumpgruppen har gått provtagningskurs samt utbildning i hur olika 
pumpar fungerar.

3.3 Studieresor
Under 2019 gjordes ingen studieresa då hela samhällsbyggnadverksamheten fick ett sparkrav att 
följa.

3.4 Framtid
Verksamheten har som tidigare nämnts behov av personal som motsvarar VA-branchens krav-
nivåer. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll 
kunna öka förutsättningarna för att kunna locka kunniga och välutbildade medarbetare till 
VA-verksamheten.

3.5 Antal anställda i respektive åldersintervall
Ålder, år 2019 2018 2017

–29 1 1 1

30–39 9 6 7

40–49 1 3 3

50–59 9 8 7

60– 6 7 6

Totalt 26 25 24

Statistikuppgift 1 nov resp. år.

3.6 Sjukfrånvaro
Procent av tillgänglig arbetstid, % 2019 2018 2017

VA-enheten 1,99 2,35 2,94

Kommunen totalt 8,16 8,36 8,55

3.7 Arbetsmiljö
Under verksamhetsåret har det genomförts 6 st arbetsplatsträffar. Som ett led i främjandet av 
god arbetsmiljö skall egenkontroller och dokumentation genomföras på VA-anläggningen vilket 
ombesörjs av ansvarig samordnare. På elanläggningen utförs egenkontroller och dokumenta-
tion av elansvarig enligt riktlinjer från elsäkerhetsverket.
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ResultatResultat
4. RESULTAT
Ekonomisk kommentar

VA-enheten följer ”självkostnadsbegreppet” vilket innebär att årets underskott på 2 080 tkr 
redovisas under övriga intäkter som ett underuttag.

VA-enheten har, 2019-12-31, ett återstående överuttag på 2 856 tkr. 

Verksamheten hade ett budgeterat underskott på 1 698 tkr. Att underskottet är något lägre jäm-
fört med budget beror framför allt på nedanstående avvikelser:

• Ökade externa och interna intäkter

• Kostnader för hantering av farliga massor

• Stort antal vattenläckor

• Lägre personalkostnad

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2019

Budget 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter

Brukningsavgifter 41 492 40 874 39 400 37 944

Anläggningsavgifter, not 1 2 867 3 457 3 420 2 621

Periodisering årets anläggningsavgifter -2 580 -3 111 -3 050 -2 428

Årets periodisering av anläggningsavgifter 453 454 389 342

Övriga externa intäkter, not 2 503 344 488 640

Upplösning av investeringsfond, not 3 140 140 140 140

Interna intäkter (inom kommunen), not 4 1 238 1 053 979 819

Internränta, not 5 355 377 323 287

Årets överskott/underskott, not 6 2 080 1 698 -332 -1 937

Summa intäkter 46 547 45 286 41 756 38 428

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader, not 7 -16 282 -17 503 -14 583 -13 516

Husbyggnads-, anläggnings och reparationsentreprenader, not 8 -2 271 -1 520 -1 665 -1 207

Övriga kostnader, not 9 -17 917 -16 094 -15 818 -14 933

Avskrivningar, not 10 -6 947 -7 001 -6 306 -5 555

Internränta, not 11 -1 818 -1 876 -1 987 -1 881

Interna kostnader (inom kommunen), not 12 -1 312 -1 292 -1 397 -1 336

Summa kostnader -46 547 -45 286 -41 756 -38 428

Verksamhetens resultat 0 0 0 0



13

5. BALANSRÄKNING
Balansräkning, tkr 2019 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar, not 13 2 588 2 138 683

Materiella anläggningstillgångar, not 14

Verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar 138 313 108 969 104 629

Maskiner, inventarier, fordon, IT 7 948 7 209 7 105

Pågående arbeten 0 9 439 9 067

Summa materiella anläggningstillgångar 146 261 125 617 120 801

Summa anläggningstillgångar 148 849 127 755 121 484

Långfristig fordran Öckerö kommun, not 15 24 665 24 817 24 438

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 16 9 143 9 315 8 127

Summa omsättningstillgångar 9 143 9 315 8 127

Summa tillgångar 182 657 161 887 154 049

Avsättningar och skulder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, not 17 1 200 1 234 2 173

Långfristiga skulder

Investeringsfond, not 18 1 597 1 737 1 877

Förutbetalda anläggningsavgifter, not 19 22 608 20 481 17 820

Långfristiga skuld kommunen, not 20 147 252 126 018 119 607

Summa långfristiga skulder 171 457 148 236 139 304

Skulder

Kortfristiga skulder, not 21 10 000 12 417 12 572

Summa avsättningar och skulder 182 657 161 887 154 049

BalansräkningBalansräkning
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Driftstopp i en avloppspump åtgärdas.
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6. NOTER
Samhällsbyggnadsverksamheten utredde under år 2014, tillsammans med ekonomienheten, 
möjligheter och konsekvenser av att inrätta balansräkningsenhet för VA-enheten resp. Krets-
loppsenheten. Utredningen visade på två alternativ: Interna företag eller att utveckla befintliga 
rutiner. Interna företag kräver bland annat att enheterna har egna likvidkonton, egna scanning-
adresser för leverantörsfakturor, separata fakturor mot kund när det gäller debitering av vatten 
och renhållning samt interna avräkningskonton. Personalsystemet är ännu inte anpassat för att 
arbeta med flera interna företag. Beslutet blev därför att enheterna ska utveckla befintliga rutiner.

Faktorer som påverkar balansräkningen:

VA-verksamhetens likvida medel ingår i kommunens likvida konton. Bokfört värde på anlägg-
ningstillgångarna exkl tillgång som finansierats med investeringsfond redovisas som verksam-
hetens skuld till kommunen. Differensen som uppstår pga av ovanstående redovisas som fordran 
på kommunen. Ränta på denna fordran har inte tillgodoräknats verksamheten. 

Not 1 Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna har periodiserats vilket innebär att 10 % redovisas över resultatet och 90 % redovisas som lång-
fristig skuld vilket är den fördelning, som enligt Svenskt Vatten, används i ett stort antal kommuner.

Not 2 Övriga externa intäkter, tkr 2019 2018 2017

Externa tjänster (tömning avloppstankar) 192 176 262

Försäljning fastigheter och inventarier 103 0 123

Övrigt 208 312 255

Summa övriga externa intäkter 503 488 640

Not 3, Upplösning av investeringsfond, tkr 2019 2018 2017

Upplösning av investeringsfonden sker med belopp motsvarande avskrivningskostnaden vilket motsvarar 
nyttjandeperioden.

Periodiserad intäkt från investeringsfond 140 140 140

Not 4, Interna intäkter inom kommunen

VA-enheten debiterar övriga förvaltningar till beräknat självkostnadspris.

Not 5, Internränta

Intäktsräntan 1,75 %

Not 6, Årets överskott/underskott

Underskottet, 2 080 tkr, redovisas mot tidigare års överskott.
Från tidigare år är överuttaget 4 935 tkr. Se även not 18 och 21.
Totalt överuttag per 2019-12-31 är 2 856 tkr.

Not 7, Personalkostnader

Avvikelsen beror på att frånvaron, ej arbetsrelaterad, har varit mycket hög.

Not 8, Entreprenader, köp av verksamhet

VA-enheten köper inte någon huvudverksamhet. Inköp av entreprenader redovisas från år 2016 på kontoklass 6,  
Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader.

NoterNoter
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Not 9, Övriga kostnader, tkr 2019 2018 2017

Anläggnings- och underhållsmaterial 1 410 1 027 865

Inköp råvatten för distribution 4 058 3 951 3 659

Konsulttjänster 929 790 403

Lokalhyror 777 750 726

Leasing 11 13 77

Elkostnad 2 185 2 177 2 246

Drivmedel 211 208 231

Transporter 1 341 1 226 1 060

Förbrukningsmaterial 2 545 2 722 2 559

Diverse övriga kostnader 4 450 2 953 3 107

Summa övriga kostnader 17 917 15 818 14 993

Not 10, Avskrivningar, tkr 2019 2018 2017

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kom-
munal redovisnings skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. 
Införandet av komponentavskrivning har påbörjats.
Komponentindelning sker där värdet av ingående komponenter uppgår till minst ett prisbasbelopp, som är Öckerö 
kommuns definition på investering, samt att komponenterna har olika nyttjandeperiod, dock minst tre år. Avskrivnings-
tider se not 13 och 14.

Avskrivningar immateriella tillgångar 31 17 10

Avskrivningar byggnader och anläggningar 5 713 5 182 4 842

Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon, IT 1 093 1 014 703

Nedskrivningar 110 93 0

Summa avskrivningar 6 947 6 306 5 555

Not 11, Internränta

Verksamheten belastas med kommunens internränta, 1,5 % år 2019, på bokfört värde på anläggningstillgångar.

Not 12, Interna kostnader inom kommunen

Administrativ ersättning till IT-, Personal- och Ekonomienheten har fördelats efter antal datorer, årsarbetare och beräk-
nad nyttjandegrad. Vid fördelning av gemensamma kostnader för Centralförrådet har kostnaderna fördelats på antal 
användare.

Not 13, Immateriella anläggningstillgångar, tkr 2019 2018 2017

Anskaffningsvärde 2 653 2 172 700

Ackumulerade avskrivningar -65 -34 -17

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 2 588 2 138 683

Avskrivningstider 70 år 70 år

Ingående bokfört värde 2 138 683 693

Nyanskaffningar 481 1 472 0

Försäljning/utrangering 0 0 0

Utrangering avskrivning 0 0 0

Årets avskrivning -31 -17 -10

Utgående bokfört värde 2 588 2 138 683

NoterNoter
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Not 14, Materiella anläggningstillgångar, tkr 2019 2018 2017

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 1 166 1 166 1 166

Ackumulerade avskrivningar -873 -786 -699

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 293 380 467

Avskrivningstider (år) 10-20 

Tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 237 759 202 592 195 686

Ackumulerade avskrivningar -99 282 -93 655 -91 158

Ackumulerade nedskrivningar -457 -348 -366

Bokfört värde 138 020 108 589 104 162

Avskrivningstider (år) 8-70

Verksamhetsfastigheter

Ingående bokfört värde 380 467 554

Nyanskaffningar 0 0 0

Försäljning/utrangering 0 0 0

Utrangering avskrivning 0 0 0

Årets avskrivning -87 -87 -87

Utgående bokfört värde 293 380 467

Tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde 108 589 104 162 105 911

Nyanskaffningar 35 167 9 522 3 006

Försäljning/utrangering -141 -2 616 0

Utrangering avskrivning 31 2 616 0

Årets avskrivning -5 626 -5 095 -4 755

Utgående bokfört värde 138 020 108 589 104 162

Summa verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar 138 313 108 969 104 629

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar ¨

Maskiner, inventarier, fordon, IT

Anskaffningsvärde 13 731 12 469 14 398

Ackumulerade avskrivningar -5 783 -5 260 -7 216

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -77

Bokfört värde 7 948 7 209 7 105

Avskrivningstider (år) 3-20

Ingående bokfört värde 7 209 7 105 3 361

Nyanskaffningar 1 832 1 118 4 631

Försäljning/utrangering -570 -3 047 -803

Utrangering avskrivning 570 3 047 619

Årets avskrivning -1 093 -1 014 -703

Utgående bokfört värde 7 948 7 209 7 105

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

NoterNoter
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(forts) Not 14, Materiella anläggningstillgångar, tkr 2019 2018 2017

Pågående arbeten

Vattenledning Nordöarna land 5 222

Bio-bädd AR-verk Pinan 154

Renovering vattenledningar 1 028

Utbyggnad dagvatten 2 089

Vattensäkerhet 14

Stängsel (säkerhet) 34

Vattenledning Nordöarna sjö 833

Väg Hälsö VA-torn 65

Summa pågående arbeten 9 439 9 067

Från och med år 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på aktuellt 
balanskonto som de ska aktiveras på, till och med 2018-12-31 särredovisa-
des dessa på eget konto.

Avskrivningar immateriella anläggningar 31 17 10

Avskrivningar tekniska anläggningar 5 713 5 182 4 842

Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon, IT 1 093 1 014 703

Summa avskrivningar 6 838 6 213 5 555

Summa nedskrivningar 110

Not 15, Långfristig fordran

VA-verksamheten har inga egna likvidkonton utan in- och utbetalningar görs via kommunens konton. Ränta har inte 
tillgodoräknats verksamheten.

Omsättningstillgångar
Not 16, Kortfristiga fordringar, tkr 2019 2018 2017

Förutbetalda kostnader 233 166 192

Kundfordringar 8 903 9 042 7 935

Upplupna intäkter 7 64 0

Momsfordran 0 43 0

Summa kortfristiga fordringar 9 143 9 315 8 127

Not 17, Avsättningar och långfristiga skulder, tkr 2019 2018 2017

Pensionsskuld 966 993 1 749

Löneskatt 234 241 424

Summa avsättningar och långfristiga skulder 1 200 1 234 2 173

Not 18, Investeringsfond, tkr 2019 2018 2017

Investeringsfonden härrör sig från tidigare överuttag. Upplösningen av fonden sker med belopp motsvarande avskriv-
ningskostnad och redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Investeringsfond

Ventilationsanläggning 1 2 800 2 800 2 800

Upplösning t o m 2018 -1 063 -923 -783

Årets upplösning -140 -140 -140

Utgående värde 1 597 1 737 1 877

NoterNoter
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NoterNoter
Not 19, Förutbetalda anläggningsavgifter, tkr 2019 2018 2017

Ingående värde 20 481 17 820 15 734

Avgår årets periodisering -453 -389 -342

Årets anläggningsavgifter 2 867 3 420 2 621

Årets direktintäkt -287 -370 -193

Utgående värde 22 608 20 481 17 820

Anläggningsavgifterna periodiseras linjärt över 50 år.

Not 20, Lån av kommunen

Bokfört värde på anläggningstillgångarna exkl investeringsfond netto, redovi-
sas som verksamhetens skuld till kommunen

Not 21, Kortfristiga skulder, tkr 2019 2018 2017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 884 802 1 171

Överuttag före år 2017 2 667 2 667 2 667

Överuttag 2017 1 937 1 937 1 937

Överuttag 2018 332 332 1 683

Underskott 2019 -2 080 -921 -921

Leverantörsskulder 2 746 3 930 3 440

Momsskuld (netto) 553 0 789

Personalens källskatt 304 279 254

Upplupna timlöner avseende december 219 140 130

Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid 866 942 915

Upplupna sociala avgifter 989 910 863

Upplupen pension individuell del 583 478 406

Summa kortfristiga skulder 10 000 12 417 12 572
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Bilaga till revisionsberättelsen 

 

Redogörelse för revisionen 2019 
 

Inledning 
Vi, Öckerö kommuns revisorer, lämnar härmed vår sammanfattande rapport avseende årets 
granskningsinsatser. I rapporten ges kortfattade beskrivningar av de granskningar som 
genomförts under året. KPMG har under året varit sakkunnigt biträde.  

Granskningarna har utförts enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen) 
och fastställt revisionsreglemente. 

Vi ska pröva om verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, pröva om 
räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom styrelse och nämnder är tillräcklig. 

Granskning av delårsrapport 
Vi granskade översiktligt i enlighet med kommunallagen kommunens delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2019. Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål 
och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för 2019 att god ekonomisk hushållning uppnås 
när kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsens bedömning för de fyra prioriterade verksamhetsmässiga målen var att 
arbetet med aktiviteter kopplade till målen följde uppsatt plan. Förväntad effekt var uppnådd 
för målet om sysselsättning för nyanlända efter etableringsperioden. Målet om ökad 
självförsörjningsgrad för gymnasieskolan hade nåtts enligt det mål som var satt för 2019. För 
de två målen med koppling till medarbetare fanns inga nyckeltal som visade effekten 
redovisade än. Prognosen var att alla målen bedömdes kunna uppfyllas vid helåret.  

Vid granskningen noterade vi att prognosen visade ett underskott totalt för kommunens 
verksamheter om -5,4 mnkr. Vi noterade särskilt underskotten för socialnämnden om -2,7 
mnkr och för barn- och utbildningsnämnden om -3,4 mnkr.  

Vår bedömning var att det prognostiserade resultatet inte var förenligt gällande målet om att 
resultatet bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto över en period om fem år. 
Gällande det finansiella målet om reinvesteringar och de prioriterade verksamhetsmässiga 
mål fullmäktige beslutat om bedömde vi att det prognostiserade resultatet var förenligt.  

Även om åtgärdsplaner hade tagits fram av kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden var vi är kritiska till att det inte vidtagits tillräckligt adekvata och effektiva 
åtgärder för att kunna nå resultatmålet. Vi instämde i kommunstyrelsens bedömning, att 
sammantaget för beslutade mål, "god ekonomisk hushållning" enligt fullmäktiges definition 
inte uppnåddes i delårsrapporten med anledning av prognostiserade årsresultatet. 

Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt hade upprättats i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed förutom att en sammanställd 
redovisning inte hade upprättats. Vi delade kommunstyrelsens bedömning att resultatet i 
delårsrapporten inte var i enlighet med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. 



Granskning av bokslut och årsredovisning 
Vi har granskat årsredovisningen för kommunen med avseende på informationen i 
förvaltningsberättelse och i räkenskaper för kommunen och koncernen. Revisionen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att revisionen planerats 
och genomförts för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra att årsredovisningen inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning upprättats i enlighet 
med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och 
landsting. 

Enligt kommunallagen ska en kommuns ekonomi vara i balans och en avstämning av 
balanskravet ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Årets avstämning av balansresultatet 
efter justering av realisationsvinster visar på ett resultat uppgående till 2,3 mnkr.  
Balansresultatet för 2018 var negativt med -14,2 mnkr och med årets positiva balansresultat 
på 2,3 mnkr återstår -11,9 mnkr att regleras inom de två närmaste åren. Enligt KL 11:12 ska 
fullmäktige antaga en plan för hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Kommun-
styrelsen bör bereda ett sådant ärende. 

Årets resultat om 4,5 mnkr är 3,3 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. 
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter uppgår till – 5,8 mnkr där barn- och 
utbildningsnämnden står för – 6,5 mnkr. 

Kommunfullmäktige har definierat de mål som ska uppnås för att kommunen ska anses nå 
god ekonomisk hushållning. Av årsredovisningen framgår att kommunen för 2019 endast 
uppnått ett av två finansiella mål medan de två av fyra verksamhetsmässiga mål bedömts 
som uppfyllda. Sammantaget uppfyller kommunen inte "god ekonomisk hushållning" enligt 
full-mäktiges definition i med anledning av årsresultatet.  

Öckerö kommun befinner sig, efter en rad av år med dåliga finansiella resultat, i en mycket 
svag ekonomisk situation. Med beaktande av kommande års investeringsbehov och 
förväntad ekonomisk utveckling i övrigt blir frågor rörande likviditetsplanering och finansiering 
väsentliga för kommunen framöver. 

Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet. Vad gäller årsredovisningen i övrigt ser vi allvarligt på att drifts- och 
investeringsredovisning samt kassaflödesanalys saknas. I granskningen har det dock inte 
framkommit några andra omständigheter som ger oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte, i huvudsak, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning.  

Verksamhetsgranskning 
Vi har genomfört den årliga granskningen av verksamheterna i styrelse och nämnder i 
enlighet med upprättad revisionsplan. 

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 
Den grundläggande granskningen innebär att vi genomför en översiktlig granskning av 
kommunens styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 
löpande insamling av fakta och iakttagelser samt löpande dialoger med styrelse och 
nämnder. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelse och nämnders styrning, 
uppföljning och kontroll, säkerhet i ekonomisk rapportering samt måluppfyllelse. 

Utifrån vår fördjupade grundläggande granskning är den sammanfattande bedömningen att: 



• Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning inte har varit tillräckligt 
tillfredsställande gällande den egna verksamheten. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande kommunstyrelsens mål inte är tillräckligt 
tillfredsställande. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter att se över 
mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål.  
- Vi bedömer att kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott kommunstyrelsen 
har erhållit.  
- Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för styrning 
och ledning - styrmodell för Öckerö kommun. 

• Barn- och utbildningsnämnden ledning, styrning och uppföljning delvis har varit 
tillräckligt tillfredsställande. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål i stora delar är 
tillfredsställande.  
- Vi bedömer att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott nämnden har 
erhållit.  
- Vi bedömer att det finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl 
verksamhet som ekonomi. Vidare bedömer vi att lärarnas kompetens behöver stärkas 
ytterligare för att de ska kunna möta elever med olika behov i klassrummen.  

• Bygg- och miljönämndens ledning, styrning och uppföljning delvis har varit tillräckligt 
tillfredsställande.  
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål delvis är tillräckligt 
tillfredsställande.  
- Vi bedömer att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten 
och dess kostnader till fastlagd budget. 
- Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning 
och kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för styrning och ledning 
- styrmodell för Öckerö kommun. 

• Socialnämnden ledning, styrning och uppföljning delvis har varit tillräckligt 
tillfredsställande. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål inte är tillräckligt 
tillfredsställande. Vi rekommenderar att socialnämnden fortsätter att se över 
mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål.  
- Vi bedömer att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten 
och dess kostnader till fastställd budget samt tillskott nämnden har erhållit. 
- Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och 
kontroll avseende verksamhet och ekonomi.  
 

Fördjupade granskningar - Granskning av kompetensförsörjning  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun granskade EY kommunens 
arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen var att bedöma om kommun-
styrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden arbetat utifrån de rekom-
mendationer och synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. 

Granskningen visade att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden arbetat utifrån tre av revisionens fyra rekommendationer och synpunkter som 
avsåg kompetensförsörjning 2016. Kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och 
utbildnings-nämnden hade arbetat med att stärka chefers förutsättningar. Förvaltningarna 



hade antagit ett antal satsningar i respektive verksamhetsplan för 2019 kopplat till 
fullmäktiges mål avseende sjukfrånvaro. Vidare hade styrelsen och nämnderna tillsett att det 
fanns centralt stöd från personalenheten för cheferna att tillgå vid rekrytering.  

Styrelsen och nämnderna hade däremot inte säkerställt att det fanns en 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan. Nämnderna och styrelsen hade utifrån 
kommunfullmäktiges antagna kompetensförsörjningspolicy för 2018–2022 inte antagit någon 
övergripande kompetensförsörjningsplan.  

Förvaltningarna hade förvisso formulerat satsningar1 och aktiviteter kopplat till två av 
kommun-fullmäktiges mandatmål, som berörde kompetensförsörjning i respektive 
verksamhetsplan för 2019. Det fanns även kommunövergripande analyser av kommunens 
framtida kompetens-behov i verksamhetsplanerna för 2018 och 2019. Det framgick dock inte 
av socialförvalt-ningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner 2019 hur 
satsningarna och aktiviteterna avseende fullmäktiges två mandatmål kopplades till 
kompetensförsörjnings-policyn.  

I verksamhetsplanen för kommunstyrelsens förvaltning fanns en av tio satsningar som direkt 
kunde kopplas till policyn. Det var därtill otydligt huruvida omvärldsanalysen i verksamhets-
planerna låg till grund för de satsningar och aktiviteter som förvaltningarna antagit kopplat till 
mandatmålen.  

Vidare visade granskningen att Öckerö kommuns strategiska arbete med kompetensförsörj-
ning kunde stärkas. Detta då det saknades systematiska rutiner och arbetsformer för hur 
kommunen ska bryta ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. Därtill hade målen 
och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och sjukfrånvaro inte brutits ner på 
enhetsnivå, i enlighet med kommunens styrmodell. 

Lekmannarevisorernas granskning  
Vi lekmannarevisorer har i vår granskning under året haft dialoger med vd och styrelse-
ordförande för bolagen samt genomfört en fördjupad granskning av fastighetsbolagets 
ledning och styrning av Öckerö Nät.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån vår granskning är att styrelsen inte tillräckligt 
tillfredsställande har lett, styrt och följt upp affärsområdet Öckerö Nät under 2019. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelsen att:  

• fortsätta stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdet Öckerö 
Nät.  

• fortsätta föra kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen om bolagets risker. 
• säkerställa att styrelseledamöterna är tillräckligt delaktiga i arbetet med riskanalyser 

och framtagandet av kontrollplanerna och att inte riskanalyserna främst görs på 
tjänstemannanivå. 

• fortsatt efterfråga nytt ägardirektiv för Öckerö Fastighets AB av kommunstyrelsen. 
 
I bilaga till vår redogörelse återfinns lekmannarevisorernas granskningsrapporter för respek-
tive bolag. 
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1 Bakgrund
Vi har av Öckerö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsent-
ligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisions-
kriterier: 

Kommunallag och lag om kommunal bokföring och redovisning

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, 
och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Interna regelverk och instruktioner

Fullmäktigebeslut

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att 
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auk-
toriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision 
(ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa 
krav varit uppfyllda.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den 

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



3
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Öckerö kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-03-27

finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna.
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse
Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. Rapporten är faktagranskad av 
ekonomikontoret. 

2 Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från och med 
2019 framgår att innehållet i förvaltningsberättelsen ska presenteras under ett antal 
fastställda rubriker. Öckerö kommun har i detta avseende anpassat 2019 års årsredo-
visning till de nya reglerna. 

2.2 Redovisningsprinciper
Rådet för Kommunal Redovisning har under 2019 utkommit med en uppdaterad RKR 
R2 Intäkter, enligt vilken gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag inte ska 
skuldbokföras och periodiseras över tillgångens nyttjandetid. Den nya rekommendat-
ionen är gällande först från och med 2020 även om tidigare tillämpning uppmuntras. 
I årsbokslutet redovisas skuld för gatukostnadsersättningar med 5 mnkr och investe-
ringsbidrag med 12 mnkr, sammanlagt 17 mnkr, vilket belopp hade ingått i eget kapital 
om den nya regeln tillämpats. 
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Kommunen har anpassat komponentredovisning enligt RKR R4 endast för tillgångar 
aktiverade efter 2013. Det är svårt att beräkna hur stor effekt på redovisat resultat som 
en helt korrekt redovisning av äldre investeringar hade inneburit men vi bedömer den 
som begränsad.
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att kommunen inte 
följer Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation 5 avseende hyres-/lea-
singavtal. Vi har inte kunnat beräkna hur stor effekt på redovisat resultat som en helt 
korrekt redovisning hade inneburit men vi bedömer den som begränsad.
Kommunen efterlever i huvudsak RKR:s rekommendationer med undantag för vad som 
angetts ovan.

2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt LKBR göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt LKBR
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information3 om beräkning och redovis-
ning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR
och KL. 
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas 
ekonomi. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättel-
sen. Kommunens resultat för året uppgår till 5 mnkr. Vid kommunens avstämning av 
balanskravet avgår årets realisationsvinster på 3 mnkr, varvid årets balanskravsresultat 
uppgår till 2 mnkr.
Från tidigare år har kommunen ett underskott på -14,1 mnkr som enligt kommunalla-
gens regler till fullo skall återställas senast 2021. Med årets balanskravsresultat på 2
mnkr har underskottet inte återställts i enlighet med kommunallagens regler. Fullmäk-
tige har inte antagit någon plan för hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. 

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen.

       
3 Oktober 2019
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I kommunfullmäktiges fastställda budget för 2019 framgår att god ekonomisk hushåll-
ning uppnås när de finansiella och verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyl-
lelse.

2.4.1 Finansiella mål
Två finansiella mål anges för 2019.

Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat s.k. skattenetto över en fem års 
period.
Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, ska finansieras 
med egna medel.

Årets resultat uppgår till 4,5 mnkr. I kommunens bedömning av måluppfyllelsen an-
vänds genomsnittet av fem års resultat vilket är beräknat till 11 mnkr (5-5+6+9-4). Det 
genomsnittliga resultatet motsvarar cirka 0,3 % av budgeterat skattenettot över en
femårsperiod.
Investeringar har under året finansierats med egna medel.
Kommunens bedömning är att ett av de två finansiella målen har uppnåtts för 2019.

2.4.2 Verksamhetsmål
I budgeten för 2019 redovisas fyra verksamhetsmässiga mål. Dessa är:

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka
Frisknärvaro bland kommunens medarbetare skall öka
Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut 
skall uppgå till minst 60%
Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

Av kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmässiga mål bedömer kommunstyrel-
sen att målen ”Andelen arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda ska öka” och 
”Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka” delvis uppnåtts.
Målen om ”Andel nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut 
skall uppgå till minst 60%” och ”Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan ska öka”
bedöms ha uppnåtts. 
Vi bedömer sammantaget att:
- årets resultat inte är förenligt med uppställt resultatmål medan det finansiella målet 
om reinvesteringar har uppnåtts. 
- resultatet är förenligt med de två, av fyra verksamhetsmål, som har uppnåtts. 

2.5 Resultat 
Årets resultat uppgår till 4,5 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en negativ 
avvikelse med 3,3 mnkr.
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter uppgår till -5,8 mnkr. Barn- och utbild-
ningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -6,5 mnkr och kommunstyrelsen sam-
hällsbyggnads budgetavvikelse uppgår till -1,6 mnkr. Socialnämnden prognostiserade i 
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oktober ett underskott om -11 mnkr varvid nämnden tilldelades 7,9 mnkr av kommun-
styrelsens fördelningsposter.
Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse beror i huvudsak på underskott i för-
skoleverksamheten om -5,7 mnkr. För förskoleverksamheten har kostnaderna ökat för 
personal med 1,9 mnkr mer än budget och med 3,7 mnkr mer än budget för köp av 
friskoleverksamhet från fristående förskolor.
Öckerö kommun befinner sig, efter en rad av år med dåliga finansiella resultat, i en 
mycket svag ekonomisk situation. Med beaktande av kommande års investeringsbehov 
och förväntad ekonomisk utveckling i övrigt blir frågor rörande likviditetsplanering och 
finansiering väsentliga för kommunen framöver.

2.6 Balansräkning

2.6.1 Aktier och andelar
Kommunens innehav av andelar i Kommuninvest om 5,6 mnkr (11,6 mnkr 2018) redo-
visas till skillnad från 2018 utifrån belopp motsvarande utgifterna för tillgångens 
anskaffningsvärde.

2.6.2 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut har främst ökat med 23,7 mnkr efter att ett nytt lån 
tagits hos Kommuninvest om totalt 24,7 mnkr. Skulden ersätter ett lån vilket förföll un-
der 2018 och en motsvarande nyupplåning har nu därmed gjorts.
Öckerö kommun redovisar gatukostnadsersättningar om 4,9 mnkr, anläggningsavgifter 
VA om 22,6 mnkr, investeringsbidrag om 11,7 mnkr, överlåtelse av markanläggning om 
3,4 mnkr samt en investeringsfond VA om 1,5 mnkr.

2.7 Driftsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftsredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhål-
ler sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. 
En förändring mot tidigare år är att driftsredovisningen har flyttats från förvaltningsbe-
rättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKR:s rekommendation R14 Drifts- och 
investeringsredovisning ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges 
budget.
I 2019 års årsredovisning redovisar Öckerö kommun inte någon driftsredovisning.

2.8 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens eller regionens investeringsverksamhet. En förändring mot tidigare år är 
att investeringsredovisningen har flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i års-
redovisningen. Enligt RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning 
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget och plan för inve-
steringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga pågående och under året avslutade 
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investeringar ska kunna stämmas samt ska den även omfatta kommunala koncernföre-
tags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 
I 2019 års årsredovisning redovisar Öckerö kommun inte någon investerings-
redovisning.

2.9 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats i enlighet med RKR:s rekommendat-
ion 16. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild 
av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt 12 kap 2 § LKBR behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas för den 
kommunala koncernen, om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som 
tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen. 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen 

Öckerö Fastighets AB
o Öckerö Fastighetsservice AB
o Öckerö Bostads AB
o Öckerö Fastighetsutveckling AB

Öckerö Rederi AB
Det har inte skett någon väsentlig förändring av redovisningsprinciper inom dotterföre-
tagen under året. 
Vi har noterat i likhet med föregående år att kommunen och kommunens bolag inte har 
upprättat några gemensamma bokslutsinstruktioner vad gäller tidplan för redovisning 
av fakturor i samband med bokslut. Det innebär att det förekommer transaktioner som 
till exempel tas upp i kommunen men inkommer efter att böckerna stängt i bolagen och 
därför inte tas med i bolagens redovisning för 2019. Detta försvårar avstämningar och 
differenser uppkommer vid avstämningar mellan kommunen och de kommunala bola-
gen.
Öckerö kommun har inte upprättat någon kassaflödesanalys för koncernens 
redovisning.

2.10 Övrigt 

2.10.1 Exploateringsfastigheter
Exploateringsverksamheten nämns kort i de ekonomiska styrprinciperna. Där framgår 
att exploateringsprojekt ska tas upp i budgetberedningen med kalkyl och tidsplan. 
Kommunfullmäktige har antagit en markanvisningspolicy och en riktlinje för markanvis-
ning som tar upp roller och allmänt om markanvisning. Däremot finns det i likhet med 
föregående år ingen framtagen exploateringspolicy och exploateringsprocessen är inte 
dokumenterad.
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Vi rekommenderar fortsatt att hanteringen av exploateringar säkerställs genom att en 
exploateringspolicy antas och att exploateringsprocessen dokumenteras.

2.11 Sammanfattning och slutsatser
Öckerö kommun uppnår ett av de av de två fullmäktige fastställda finansiella målen för 
räkenskapsåret 2019. 
Av de fyra verksamhetsmålen har två uppnåtts och de övriga två delvis uppnåtts. 
Öckerö kommun har efter årets balanskravsutredning ett negativt balanskravsresultat 
om 12 mnkr. Enligt KL 11:12 ska fullmäktige antaga en plan för hur det negativa 
balanskravsresultatet ska regleras. Kommunstyrelsen bör bereda ett sådant ärende.
Öckerö kommun befinner sig, efter en rad av år med dåliga finansiella resultat, i en 
mycket svag ekonomisk situation. Med beaktande av kommande års investeringsbehov 
och förväntad ekonomisk utveckling i övrigt blir frågor rörande likviditetsplanering och 
finansiering väsentliga för kommunen framöver. 
Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktig-
heter i årsbokslutet. Vad gäller årsredovisningen i övrigt ser vi allvarligt på att drifts- 
och investeringsredovisning samt kassaflödesanalys saknas. I granskningen har det 
dock inte framkommit några andra omständigheter som ger oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte, i huvudsak, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.  

Dag som ovan

KPMG AB

Johan Rasmusson Micaela Hedin
Auktoriserad revisor &
Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.

Johan Rasmusson



 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Grundläggande 
granskning 
Revisionsrapport 

Öckerö kommun 

 

 

KPMG AB 

2020-03-16 

Antal sidor 18 

 

 



 

 i 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Confidential 

Öckerö kommun 

 Grundläggande granskning 

 

 2020-03-16 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 3 

2.1 Syfte 3 

2.2 Avgränsning 3 

2.3 Revisionskriterier 4 

2.4 Metod 4 

3 Resultat av granskningen 5 

3.1 Kommunstyrelsen 5 

3.2 Barn och utbildningsnämnden 9 

3.3 Bygg- och miljönämnden 12 

3.4 Socialnämnden 15 



 

Grundläggande granskning Öckerö rapport slut ver.docx 2 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Öckerö kommun 

 Grundläggande granskning 

 

 2020-03-16 

1 Sammanfattning  

Vi har av Öckerö kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning av kommunstyrelsen och nämnderna. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019. 

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå har skapat förutsättningar 
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.  

Vi bedömer att:  

• Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning inte har varit tillräckligt 
tillfredsställande gällande den egna verksamheten. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande kommunstyrelsens mål inte är 
tillräckligt tillfredsställande. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter 
att se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning 
mot kommunfullmäktiges mål.  
- Vi bedömer att kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott 
kommunstyrelsen har erhållit.  
- Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för 
intern styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för 
styrning och ledning - styrmodell för Öckerö kommun. 

• Barn- och utbildningsnämnden ledning, styrning och uppföljning delvis har varit 
tillräckligt tillfredsställande. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål i stora delar är 
tillfredsställande.  
- Vi bedömer att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott nämnden 
har erhållit.  
- Vi bedömer att det finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende 
såväl verksamhet som ekonomi. Vidare bedömer vi att lärarnas kompetens 
behöver stärkas ytterligare för att de ska kunna möta elever med olika behov i 
klassrummen.  

• Bygg- och miljönämndens ledning, styrning och uppföljning delvis har varit 
tillräckligt tillfredsställande.  
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål delvis är tillräckligt 
tillfredsställande.  
- Vi bedömer att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. 
- Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för 
styrning och ledning - styrmodell för Öckerö kommun. 

• Socialnämnden ledning, styrning och uppföljning delvis har varit tillräcklig 
tillfredsställande. 
- Vi bedömer att måluppfyllelsen gällande nämndens mål inte är tillräckligt 
tillfredsställande.  
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Vi rekommenderar att socialnämnden fortsätter att se över mätmetoder och 
mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.  
- Vi bedömer att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastställd budget samt tillskott nämnden 
har erhållit. 
- Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning 
och kontroll avseende verksamhet och ekonomi.  
 

2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Öckerö kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning 
som följer av god revisionssed. Av god revisionssed framgår att granskningen ska vara 
så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för 
samtliga nämnder och styrelser. Revisorerna ska genom sin granskning pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

2.1 Syfte 

Syftet med den övergripande grundläggande granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå har skapat förutsättningar 
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor1: 

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag?  

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat?  

— Har nämnden/styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll?  
 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

2.2 Avgränsning  

Den grundläggande granskningen är av översiktlig karaktär och syftar i huvudsak till att 
ge revisorerna information om kommunstyrelsen och nämnderna har övergripande 
strukturer för styrning, uppföljning och kontroll.  

                                                
1 Svar/bedömningar utifrån respektive revisionsfråga lämnas i avsnitten per nämnd och område och 
redovisas inte samlat för samtliga nämnder/styrelser. 
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De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar 
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till intervjuer/avstämningar som 
genomförts samt de styr- och uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.  

Den information som inhämtats inom ramen för den grundläggande granskningen och 
de bedömningar som framgår av denna rapport, utgör till viss del grund för 
revisorernas slutliga bedömning av respektive nämnds styrning och uppföljning av 
fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Den bedömning som görs i 
revisionsberättelse och revisionsredogörelse grundar sig sedan i samtliga 
granskningsinsatser som revisorerna genomfört under året.  

2.3 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  

— Kommunallagen 6 kap. 6 §  

— Kommunfullmäktiges mål och uppdrag  

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

— Eventuella lagar eller föreskrifter som gäller för de verksamheter som omfattas av 
angivna fokusområden, vilka tydliggörs under granskningens genomförande.  

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts av Kudret Asci, revisor och Micaela Hedin certifierad 
kommunal revisor och kundansvarig.  

Enkät och intervjuer/avstämningar 
Intervju har genomförts med ordförande i styrelse och nämnder med syfte att inhämta 
information om den bedrivna verksamheten under året. Inför intervjuerna har presidiet i 
styrelse och nämnder skriftligt besvarat generella och nämndspecifika frågor samt ett 
bedömningsformulär. De svar som lämnats har använts som underlag till intervjuerna.  
 
Genomgång av dokument  
För respektive styrelse och nämnd har vi begärt in gällande styrdokument. Syftet har 
varit ge en bild av hur styrningen ser ut i respektive verksamhetsområde.  
Informationen som inhämtats i samband med intervjuerna beaktas även vid 
revisionernas riskanalys inför kommande år.  
 
Rapporten har skickats för faktakontroll till respektive styrelse och nämnd.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och har helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna 
utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av 
hela den kommunala verksamheten.  

3.1.1 Måluppfyllelse  

Kommunfullmäktiges mål har brutits ner till kommunstyrelsemål. Målen finns beskrivna 
i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse som vi tagit del av. Måluppfyllelsen 
redovisas nedan för målen för 2019:  

Mål  Status   

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens 
slut skall uppgå till minst 60%  

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat 
välbefinnande 

 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
 

Kvalitén på maten ska öka 
 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka  
 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
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Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
 

Andelen nöjda företagare ska öka  

 

Sett till målen ovan anses två vara uppfyllda, två anses inte vara uppfyllda och de 
resterande elva mål anses vara delvis uppfyllda.  

Kommunstyrelsen har: 

• uppfyllt två utav målen ovan (grönmarkerade).  
1. Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut 
skall uppgå till minst 60%: Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 
2-åriga etableringsperiodens slut efter augusti var ca 60%. Några uppbär 
fortsatt statlig etableringsersättning i och med fortsatta SFI-studier eller andra 
insatser. Övriga är i sysselsättning i form av arbete, studier eller praktik. De 
som medräknas är individer som fortfarande bor inom kommunen.  

2. Andelen nöjda företagare ska öka: Utfallet i de mätningar som sker ger 
signaler om ett gott företagsklimat där SKR:s Insiktsmätning visade på högt 
resultat vilket återigen placerade Öckerö kommun på första plats inom GR-
kommunerna. I svenskt näringslivs omdömen om företagsklimatet landade 
utfallet på ett historiskt högt indextal som placerade Öckerö kommun på plats 
13 av Sveriges 290 kommuner i total ranking. Inom modellen "Kompetens 
Öckerö" har både struktur och innehåll utvecklats positivt och med planenligt 
genomförande. Genom de tre kategorierna i strukturen kan alla företag 
tillgodogöra sig kompetensförstärkning. Stöd för ökad samverkan mellan 
företag inom näringslivet har visat gott resultat och sker i olika sammanhang 
bl.a. där de månatliga företagsfrukostarna med högt deltagande och 
informationsmöten med skilda innehåll skapat goda förutsättningar. Genom 
återkommande företagsbesök av 

• inte uppfyllt två mål (rödmarkerade).  
Det gäller dels att delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
och dels att utbudet för kollektivt resande ska öka.  

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet, där anpassning ska ske utifrån 
behov hos personer med funktionsvariation, planeras att påbörjas 2020. 
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Under våren har förberedelser börjat för att kunna starta arbetet med 
kommunikationsinsatser kopplat till ny trafikplan som träder i kraft december 
månad 2020. Samarbetet med Västtrafik är centralt och detta arbete kommer att 
pågå och kommunikation kommer ske löpande inför ny trafikplan, busslinjer och 
zonindelning.  

Dialog har förts med Västtrafik om att förändra linje 296 och lägga till Björkö 
Hamn som en hållplats för att inom ramen för nuvarande avtal ersätta tillköp av 
buss med färjetrafik. Västtrafik ser det som tekniskt omöjligt att tillgodose denna 
förändring och kommer inte arbeta vidare med önskemålet om båttrafik till Björkö 
hamn under nuvarande båtavtal, men lämnar en öppning för nya samtal inför 

Kommunstyrelsen jobbar fortfarande aktivt med de övriga målen. Mycket fokus har 
under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra 
utgångsläge för att nå målsättningarna. 

Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsens mål är i linje med de kommunövergripande målen 
och satsningarna. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen inte är tillräckligt 
tillfredsställande. Vi anser för att säkerställa att målen uppnås så behöver indikatorerna 
vara väl definierade, mätbara samt möjliga att följas upp under året så att målupp-
fyllande åtgärder kan vidtas.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter att se över mätmetoder och 
mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.  

3.1.2 Ekonomi 

Enligt kommunstyrelsen finns en väl fungerande ekonomistyrningsprocess med 
tillräckliga underlag för att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. 
Ekonomiska rapporter erhålls oftast och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen 
uppges vara god.  

Styrelsens budget följs upp muntligt varje månad. Vid behov upprättas även en 
ekonomisk rapport. Utifrån styrelsens uppföljningsansvar följs även den ekonomiska 
utvecklingen i nämnderna, dels vid delårsbokslutet och dels vid årsbokslutet.  

Enligt ordförande träffar man förvaltningschefer några gångar per termin och har 
formella avstämningar, både muntligt och i vissa fall skriftligt. Därutöver sitter de alla i 
samma rum och jobbar. På så sätt har man ofta informella avstämningar.  

Enligt presidiet vore det bättre att få en rapport varje månad på enhetsnivå för hela 
kommunen. På så sätt får de en bättre inblick på resultatbudget, prognos samt status 
på hur läget är i hela kommunen.  

Kommunstyrelsens utfall efter december visar ett positivt resultat på 2 645 tkr jämfört 
med budget, inklusive centrala poster. Exklusive centrala poster är resultatet 384 tkr. 
Kommundirektören har under året hanterat en oplanerad omorganisation i 
kommunhuset med kostnader för 539 tkr. 

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

- Outnyttjad buffert på 1 450 tkr.  
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- Överskott inom personalkostnader pga. delvis vakanta tjänster samt 
sjukfrånvaro med 300 tkr. 

- Intäkter från Migrationsverket som inte kunnat förutses. Gäller intäkt för 
egenbosatta nyanlända där Migrationsverket ersätter kommunen retroaktivt med 
200 tkr. 

- Lägre kostnader för personalomkostnader som till största del beror på 
förändringar inom pensionsavsättningens olika delar. 

- Kostnad för semesterlöneskuld, timlöner, räntekostnad gällande skatteverket, 
pensionsutbetalningar samt kostnader för kretsloppsparken som inte skall ingå i 
investeringen. 

- Underskott inom samhällsbyggnads skattefinansierade verksamhet med -2 200 
tkr.  

- Reavinster 2 300 tkr. 
 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott kommunstyrelsen 
har erhållit. 

3.1.3 Intern kontroll 

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har deltagit i arbetet med riskanalys. 
Kommunstyrelsen har inte heller beslutat om intern kontrollplan för 2019. 

Enligt presidiet är intern kontroll implementerad i kommunens styrmodell utifrån 
uppdragen. Ekonomiavdelningen samt ledningsgruppen jobbar även med risk- och 
konsekvensanalyser. Den övergripande strukturen kan enligt presidiet utformas i bättre 
utsträckning.   

Utifrån styrmodellen så ska varje nämnd fastställa en årlig internkontrollplan och 
rapportera uppföljning av planen till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.  

Bedömning  

Enligt kommunallagen ska nämnder ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

Granskningen visar att nämnderna i enlighet med styrmodellen för intern kontroll har 
utarbetat dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser och planer för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har inte varit delaktig i arbetet med riskanalys eller beslutat om en 
plan för intern kontroll för den egna verksamheten.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för styrning och 
ledning - styrmodell för Öckerö kommun. 

3.1.4 Övrigt 

Kommunstyrelsen beskriver att den största utmaningen för kommunen framöver är 
ekonomin och att klara välfärdsutmaningarna.  
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Styrelsen beskriver att den ekonomiska situationen är oroande och att man måste dra 
den politiska konsekvensen av det och att det kommer att krävas tuffa prioriteringar 
framöver.  

De utmaningar som kommunstyrelsen uppges ha att hantera på kort respektive lång 
sikt är bl.a.: 

- Knappa ekonomiska resurser för att möta framtida behov 

- Kompetensbrist/Kompetenstapp  

- Kvalitetsarbetet fångar inte innovationsperspektivet 

- Litet ekonomiskt utrymme för oförutsedda kostnader 

- Budgeten blir inte tillräckligt styrande 

3.2 Barn och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, musikskola och fritidshem 

3.2.1 Mål 

Barn- och utbildningsnämnden har tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och fastställt 
egna mål och uppdrag till förvaltningen. Målen finns beskrivna i nämndens 
verksamhetsberättelse som vi tagit del av. Måluppfyllelsen redovisas nedan för målen 
för 2019:  

Mål  Status   

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat 
välbefinnande 

 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
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Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden har:  

• uppfyllt sju mål (grönmarkerat). De övriga tre målen jobbar barn- och 
utbildningsförvaltningen fortfarande aktivt med. 

Målen har delvis gjorts mätbara genom att det till nämndmålen har knutits aktiviteter 
som ska leda till att målen nås. Samtliga mål upprättas tillsammans med förvaltningen 
en gång om året där man går igenom vilka mål som förvaltningen ska arbeta med 
under året.  
 
Rektorerna har dialog med förvaltningens företrädare om skolresultaten och nämnden 
informeras också.  Sen har nämnden stormöte med förvaltningens hela ledningsgrupp 
en gång om året för att diskutera uppdrag och satsningar. Måluppfyllelsen sker vid 
delåret och årsbokslutet. Målen upplevs som mätbara och den senaste uppföljningen 
visar ett förbättrat skolresultat.  

Bedömning 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens mål är i linje med de kommun-
övergripande målen och satsningarna. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen till stora 
delar är tillräckligt tillfredsställande. Ett måldokument med mål finns fastställt, vilket är 
positivt.  

3.2.2 Ekonomi 

Budgeten följs upp fyra gånger per år. Presidiet får skriftliga rapporter tre gånger om 
året och däremellan har man även muntliga avstämningar.  

Presidiet uppger att de bedömer att nämnden har en god ekonomistyrning.  
Ekonomiska rapporter erhålls vid varje sammanträde samt mer utförligt i samband med 
tertialrapporterna. Kvaliteten och frekvensen på den rapportering som styrelsen får 
avseende den ekonomiska utvecklingen anses vara av god kvalitet och beslut om 
åtgärder vid eventuella avvikelser uppges tas vid behov. 

Utfall efter december visar på ett underskott om -6 535 tkr jämfört med budget. 
Underskottet förklaras i stora drag av underskotten för Förskola -5 730, Grundskola -3 
180 och Gymnasieskola -2 010 tkr och reduceras av förvaltningens buffert om 4 160 
tkr.  

Förskolans underskott (- 5 730) i förhållande till budget består i huvudsak av 
lönekostnader inom den kommunala förskoleverksamheten om -1 970 tkr samt 
kostnader för köpt förskoleverksamhet från fristående förskolor om -3 760 tkr. 
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Grundskolans underskott om - 3 180 tkr avser i huvudsak högre personalkostnader  
(-2 840 tkr) än budgeterat. 

Underskottet för verksamhet 450 Gymnasieskola (-2 010) förklaras i sin helhet av 
högre kostnader än budgeterat för skolskjuts (-1 240 tkr) och köpta gymnasieplatser  
(-1 300 tkr) för kommunens egna elever. 

Vidare bör noteras att Barn- och utbildningsnämnden enligt årsredovisningen 2019 har 
fått tillskott med interkommunal ersättning för ensamkommande ungdomar om 0,1 
mnkr, kostnader för migration 5,0 mnkr och personalförstärkning 0,3 mnkr under året 

Nämnden bedömer att ekonomin kommer att påverkas även under 2020 och mer 
anpassningar av organisationen är att vänta. Enligt information upprättar nämnden 
åtgärdsplaner allt efter hur resultatet är.  

Bedömning 

Utifrån vad som framkommit av den översiktliga grundläggande granskningen bedömer 
vi att barn- och utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott nämnden erhållit. 

3.2.3 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har tagit fram en övergripande struktur som gäller för internkontroll i 
hela kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för internkontroll. 
Interkontrollplanens innehåll har tagits fram utifrån diskussioner i nämnden om risker 
samt förslag från förvaltningen. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll sker 
vid ett tillfälle under året.  

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå 
och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet 
och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 

Enligt presidiet arbetar nämnden med ett systematiskt kvalitetsarbete varje kvartal. På 
så sätt följs per automatik samtliga mål samt risker. Nämnden har en 
verksamhetsutvecklare som svarar för det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet ingår 
bl.a. dialogmöten med samtliga rektorer samt presentation av arbetet till nämnden.  

I internkontrollen har framkommit att kompetens och rekrytering anses en stor risk inom 
barn- och utbildningsförvaltningen. Det är svårt att rekrytera och behålla behörig 
personal. Det finns även risk att läroplan inte följs, och att kvalitén blir undermålig, då 
vissa pedagoger saknar behörighet. Det anses som mycket allvarligt. Med anledning 
av detta kommer barn- och utbildningsnämnden fortsatt arbeta med en attraktiv 
arbetsplats, samt heltidsresan. 

Vidare framkommer att det ekonomiska läget gör att det finns en risk när det gäller: 

▪ Omsorgsorganisation  

▪ Resurser i arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd  

▪ En bra skola för nyanlända  

▪ Kompetensförsörjning  
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Enligt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan kommer nämnden att 
genomföra en risk- och konsekvensanalys. 

 
Bedömning  

Vi bedömer att det finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl 
verksamhet som ekonomi. Vidare bedömer vi att lärarnas kompetens behöver stärkas 
ytterligare för att de ska kunna möta elever med olika behov i klassrummen.  

3.2.4 Övrigt 

Enligt uppgift har barn- och utbildningsförvaltningen haft en mycket turbulent tid. Flertal 
av skolchefer har slutat, man har byggt två nya skolor och även arbetat med en så 
kallad omorganisation. Under 2019 har nämnden dock börjat hitta balansen igen och 
ledningsgruppen har börjar att fungera bättre.  

Enligt nämndens övergripande riskanalys finns det en rad risker som nämnden 
kommer att bearbeta under det kommande året, 2020. Nämnden kommer främst att 
fokusera på följande moment som anses vara övergripande risker:  

▪ Ekonomin  

▪ Kompetens och rekrytering  

▪ Sjuktalen  

▪ Barn och elever med särskilda behov och hög frånvaro, att de får det stöd de 
behöver  

▪ Likvärdighet  

3.3 Bygg- och miljönämnden  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande 
plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd.  
Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden och ansvarar 
själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen.  

Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen 
med flera.  

Nämnden ser även till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och 
enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, 
samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning. 

3.3.1 Mål 

Bygg- och miljönämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål i övergripande mål 
samt nämndmål utifrån nämndens verksamhet. Målen finns beskrivna i nämndens 
verksamhetsberättelse som vi tagit del av. Måluppfyllelsen redovisas nedan för målen 
för 2019:  
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Mål  Status   

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
 

 

Arbetet med att utforma målen har skett med politiken tillsammans med tjänstemännen 
inom verksamheten och beskrivs vara konkreta och mätbara. Målen följs upp tre 
gånger per år i samband med uppföljning av tertial 1, delår och årsbokslut. I de fall 
målen inte uppnås anses det finnas förklaringar.  

▪ Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka  

Satsningar: Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och 
privatpersoner och även skapa möjlighet för flytande bostäder.  

▪ Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: Minskad energianvändning i kommunens lokaler, öka andelen förnybar 
energi för kommunens transporter, planera för en hälsofrämjande närmiljö m.m.  

Bedömning  

Vi bedömer att bygg- och miljönämndens mål är i linje med de kommunövergripande 
målen och satsningarna. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen delvis är tillräckligt 
tillfredsställande.   

3.3.2 Ekonomi 

Budgeten följs upp vid varje nämndsmöte, ca 4 ggr/år, d.v.s. varje kvartal. Varje möte 
presenterar enhetschefen en skriftlig uppföljning av ekonomi samt prognos framåt och 
det finns möjlighet att ställa frågor.  
Nämnden upplever att de prognoser och de rapporter de får till sig håller god kvalitet 
och att samarbetet med ekonomiavdelningen fungerar bra. Nämndens ekonomi har 
alltid visat ett positivt resultat så nämnden har inte vidtagit åtgärder för att klara budget.  

Utfall efter december visar på ett resultat på 103 tkr jämfört med budget. Det positiva 
resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: Utbetalda 
arvoden. 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 57 tkr. Förändringen förklaras 
av: Anledningen till det positiva resultatet är att många ledarmöten i nämnden inte tar 
ut ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av att de är pensionerade. Samt en 
inställd samverkandag i december. 
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Bedömning 

Vi bedömer att bygg- och miljönämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget.   

3.3.3 Intern kontroll 

Utöver kommunövergripande kontroller har nämnden antagit några nämndspecifika 
kontrollpunkter/planer. Nämnden försöker att diskutera risker i verksamheten löpande 
under året även om ordförande beskriver att lagarna styr mycket av verksamheten.  

Enligt presidiet har bygg- och miljönämnden inte en formell internkontrollplan. 
Därutöver har man samverkansdagar två gånger om året där nämndsledamöter 
tillsammans med tjänstemännen (som jobbar med planfrågor, bygglovsärenden och 
miljötillsyn) går igenom hur man ska samarbeta och arbeta med resurserna.  
 
Bedömning  

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och 
kontroll avseende verksamhet och ekonomi enligt policyn för styrning och ledning - 
styrmodell för Öckerö kommun. 

Enligt kommunallagen ska nämnder ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Myndighetsnämnderna ska enligt kommunens reglemente säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt samt att 
tillförlitlig finansiell rapportering sker. Nämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Intervjuade framhåller att arbetet med intern kontroll kan utvecklas. Det finns brister i 
dokumentationen och spårbarhet i de enskilda kontrollerna som görs och vad de 
resulterat i. Politikerna kan bli mer aktiva i riskanalysen inför framtagandet av intern 
kontrollplan.  

3.3.4 Övrigt 

Enligt presidiet är nämndens roll som myndighetsnämnd utan såväl egen personal som 
driftbudget innebär svårigheter och otydligheter i olika sammanhang. Ett riskområde, 
som påtalats upprepade gånger i samband med Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala ansvaret för Livsmedelskontroll, är exempel på de intressekonflikter som 
föreligger när personal ur samma organisation gör tillsyn för verksamhet som ligger 
inom ramen för densamma organisationen. 

Detta gäller såväl lojalitetsproblem som ekonomiska dilemman, när samhällsbyggnads-
verksamhetens samlade budget ska fördelas på både utförarorganisationen och de 
personalgruppen som ställs till bygg- och miljönämndens förfogande för tillsyns-
verksamhet. 

Ett konkret bekymmer är den situation som föreligger år efter år, nämligen differensen 
mellan miljöenhetens definierade resursbehov, framtagen med hjälp av vedertagna 
nationella metoder, och den tillsynsplan som, enligt regelverket, årligen fastställs av 
nämnden. Långt ifrån all tillsyn som lagstiftningen kräver kan genomföras med hjälp av 
den personalvolym som ställs till nämndens förfogande. 
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Att nämnden själv inte förfogar över verksamhetens driftbudget, vare sig vad gäller 
omfattning eller fördelning, och därmed inte har personalansvar, innebär avsevärda 
komplikationer och bristande möjligheter till reellt ansvarstagande. 

Detta gäller hela ansvarsområdet. Det föreligger relativ risk för påverkan från 
intressenter på förtroendevalda då kommunen är liten och ledamöter ofta kända för 
stora delar av befolkningen. Detta kan i sin tur leda till vissa rekryteringssvårigheter, då 
individer inte sällan undviker att sätta sig obekväma relationssituationer. 

Ytterligare ett risk- eller problemområde är avsaknaden av ”egen” administrativ 
personal, vilket belastar den handläggande professionella personalen med 
rutinmässiga arbetsuppgifter. 

3.4 Socialnämnden 

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och 
enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, 
samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning. 

3.4.1 Mål  

Varje år formulerar socialförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar till att 
beskriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, mål, planer policys 
etc. men som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan 
beskriva viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. 

Enligt presidiet går nämnden årligen igenom målen som kommer från 
kommunfullmäktige – förutom detta tar nämnden även fram egna satsningar och 
aktiviteter som förväntas bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Målen finns beskrivna 
i nämndens verksamhetsberättelse som vi tagit del av. Måluppfyllelsen redovisas 
nedan för målen för 2019:  

Mål  Status   

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas (2020–2021) 
 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022) 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat 
välbefinnande 

 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
 

Kvalitén på maten ska öka 
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Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
 

 
Socialnämnden har:  

• inte uppfyllt fyra mål (rödmarkerat). De resterande sex anses vara delvis 
uppfyllda. Nämnden jobbar aktivt med målen. Mycket fokus har under året lagts 
på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra utgångsläge 
för att nå målsättningarna.  
 

Vi uppfattar att nämnden på våren 2019 fick mandatmålen och att de under våren 
arbetade med att ta fram satsningar och aktiviteter. Det är ett gediget arbete som skett 
från nämnd ända ner till enheterna. Genomförandet av mandatmålen påbörjades därför 
först till hösten 2019 varpå de inte kommit så långt i måluppfyllelsen. 
 
Nämnden följer upp samtliga mål enligt årsplanen minst 4 ggr/år särskilt vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet. Enligt presidiet räcker det att följa upp samtliga mål 4 
ggr/år. Presidiet har dessutom enligt ordförande en tät relation med förvaltningschefen 
och alla enhetschefer vilket känns tryggt för dem.   

Enligt presidiet beslutar nämnden åtgärder så fort de ser att det finns en avvikelse. 
Förvaltningen tar fram förslag, ett ”åtgärdspaket”, inkl. en riskanalys, samverkar med 
fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om åtgärderna. 

Bedömning  

Vi bedömer att nämndens mål är i linje med de kommunövergripande målen och 
satsningarna. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen inte är tillräckligt tillfredsställande. 
Vi anser för att säkerställa att målen uppnås så behöver indikatorerna vara väl 
definierade, mätbara samt möjliga att följas upp under året så att måluppfyllande 
åtgärder kan vidtas. Vi rekommenderar att socialnämnden fortsätter att se över 
mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål.  

3.4.2 Ekonomi 

På varje nämndssammanträde redogör förvaltningen för det ekonomiska läget, både 
på förvaltningsövergripande nivå samt verksamhetsnivå. Hur förvaltningen rapporterar 
beror på hur situationen ser ut. Månader där det inte hänt mycket får presidiet en 
muntlig avstämning och månader som varit mer händelserika brukar förvaltningen 
arbeta fram en rapport eller en Power Point-presentation.  
 
Vid avvikelser tar förvaltningen även här fram förslag ett s.k. ”åtgärdspaket”, inkl. en 
riskanalys, samverkar med fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om 
åtgärderna. 

Utfall efter december visar på ett resultat på + 234 tkr jämfört med budget. 
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Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

- Tillskott i budgeten för Äldreomsorgen med 6 000 tkr 
- Tillskott i budgeten för Funktionshinder (LSS-regi) med 2 000 tkr 
- Minskat behov av korttidsplatser som föranledde stängning av Korttid 2 på 

Hedens by 
- Stängning av Knytpunkten, öppen verksamhet på Bergmans gruppboende 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 606 tkr. Förändringen förklaras 
av: Stängningen av korttidsboende 2, Hedens by gav en högre besparing än vad 
prognosen räknades på. 

Bedömning  

Utifrån vad som framkommit av den översiktliga grundläggande granskningen bedömer 
vi att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess 
kostnader till fastlagd budget samt tillskott nämnden har erhållit.  

3.4.3 Intern kontroll 

Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som 
socialnämnden beslutar om. Den interna kontrollplanen är en riskbedömning på 
utvalda risker under socialnämndens verksamhetsområde.  

Enligt presidiet tar den interna kontrollplanen sin utgångspunkt i genomförd riskanalys 
och innehåller de delar som är särskilt kritiska kopplat till genomförandet av nämndens 
uppdrag. Nämnden är delvis delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för 
internkontrollplanen.  

Enligt ordförande för socialnämnden fastställer nämnden inte en plan för uppföljning, 
dock sker uppföljning i förvaltningsledningen. Presidiet är med på workshop med 
nämnden kring uppdraget – där pratar man bland annat om utmaningarna för 
Socialnämnden och mycket av det återspeglas i riskanalysen.  

Nämnden får dessutom en rapport från genomförda kontroller med redovisning av 
resultat och åtgärder – ekonomi och kompetensförsörjning är en stor del av de 
områden som internkontrollplanen handlar om. Nämnden får på sammanträdena en 
redovisning av resultat och åtgärder.  

Bedömning  

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och 
kontroll avseende verksamhet och ekonomi.  

3.4.4 Övrigt 

Kompetensförsörjningen är en av de frågor som diskuteras flitigast inom 
socialnämnden och anses som den främsta utmaningen. I samband med avvikelser 
från att nå målen har nämnden vidtagit åtgärder för att kunna nå målen, till exemplen 
har nämnden täta dialoger med förvaltningen för att lösa bemanningsfrågor samt 
diskuterat prioriteringar av personalens arbetsuppgifter. Nämndens övergripande 
riskanalys och risker som finns inom verksamhetsområdet kommande år:  

- Kompetensförsörjning – outbildad personal, sämre kvalité.  
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Åtgärd: Ser över möjligheterna att starta vuxenutbildning i kommunen 

- Kompetensförsörjning – hög sjukfrånvaro, sämre kvalité och ökade kostnader   

Åtgärd: Heltidsresan: upprätta hållbara scheman 

- Kompetensförsörjning – inga adekvata sökande till tjänsterna 

Åtgärd: Interna kompetensutvecklingsmöjligheter. Ser över möjligheterna att starta 
vuxenutbildning i kommunen. Eventuellt erbjuda praktikplatser 

- En ekonomi i obalans– kortsiktiga åtgärder som innebär högre kostnader i 
framtiden, t ex förebyggande verksamhet och bemanning 

Åtgärd: Satsningar kring preventiva åtgärder. Kompetensutveckling, inom LSS och 
demensvård. Ökad samverkan mellan primärvård och HSL. Öka den direkta 
patientkontakten genom förändrade arbetssätt, t.ex. digitalisering. Hållbara scheman. 
Närvarande ledarskap. 

- Introduktion av nya medarbetare och chefer – medarbetare ges inte rätt 
förutsättningar, skapar förvirring, arbetsuppgifter missas, introduktionen tar 
längre tid/ ev. för kort tid, personal slutar 

Åtgärd: Processkartläggning av HR-processen har utförts, i syfte att skapa tydligt och 
gemensamt underlag i samband med rekrytering.  
 

 

KPMG  

 

 

  

Micaela Hedin      
Kundansvarig      
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 
utskott 2019 

Diarienummer: KS 84/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
dess utskott 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen och des 
utskott beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Prövning av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 
2019 

Diarienummer: KS 85/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att barn- och 
utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
utskott 2019 

Diarienummer: KS 86/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
utskott 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden och dess utskott beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att socialnämnden och dess 
utskott beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Prövning av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 
2019 

Diarienummer: KS 87/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för bygg- och 
miljönämnden 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Bygg- och miljönämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att bygg- och miljönämnden 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2019 

Diarienummer: KS 88/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att valnämnden beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Prövning av ansvarsfrihet för valberedningen 2019 

Diarienummer: KS 89/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för valberedningen 2019 
 
 
Förslag till beslut  
Valberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2019.  
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att valberedningen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Prövning av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 2019 

Diarienummer: KS 90/20 

 
Prövning av ansvarsfrihet för arvodesberedningen 
2019 
 
 
Förslag till beslut  
Arvodesberedningen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet 
ska beviljas eller vägras, i Öckerö kommuns fall gällande kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och dess utskott, beredningar och enskilda förtroendevalda. I 
revisionsberättelsen för 2019 tillstyrker revisorerna att arvodesberedningen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
Datum  
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 68 Dnr KS 61/20  
   
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
2020-2023 

 
Ärende 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Hand-
lingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatpe-
riod. I programmet ska anges målen för kommunens verksamhet samt de ris-
ker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till en räddningsin-
sats. I programmet ska också anges vilken förmåga kommunen har och tänker 
skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med tidigare hand-
lingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare uppfölj-
ning.   
 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har vä-
sentligt intresse att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i när-
området, Länsstyrelsen, Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. 
Handlingsprogrammet har sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 6 februari 2020, §4.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020. 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020-2023 antas.  
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 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-02-06 6 

   
   
SN §  04 Dnr: SOC 0079/19  
   
 
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor 2020-2023 
 
 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett handlingspro-
gram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Handlingsprogrammet 
ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. I programmet ska anges 
målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till en räddningsinsats. I programmet ska också anges vilken förmåga 
kommunen har och tänker skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med 
tidigare handlingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare upp-
följning.   
 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har väsentligt in-
tresse att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i närområdet, Länssty-
relsen, Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. Handlingsprogrammet 
har sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nytt handlingsprogram enligt lag 
om skydd mot olyckor 2020-2023.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Handläggare: Peter Eriksson 

Ärende: Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor   
2020-2023 

Diarienummer: SOC 0079/19 

 
Antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor 2020-2023 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nytt handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor 2020-2023.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska en kommun ha ett handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas 
av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. I programmet ska anges målen för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda 
till en räddningsinsats. I programmet ska också anges vilken förmåga kommunen har och 
tänker skaffa sig för att göra sådana insatser. Målen är, jämfört med tidigare 
handlingsprogram, färre men mer omfattande vilket medför en tydligare uppföljning.   
 
Beredning 
Handlingsprogrammet har varit ute på remiss hos de instanser som har väsentligt intresse 
att ta del av programmet, bland annat räddningstjänster i närområdet, Länsstyrelsen, 
Kustbevakningen och förvaltningar i Öckerö kommun. Handlingsprogrammet har 
sedermera reviderats utefter inkomna synpunkter.   
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Expediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef socialförvaltningen, Malin Tisell 
Räddningschef, Peter Eriksson 
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INLEDNING 
Detta handlingsprogram är ett politiskt styrdokument för Öckerö kommun. 
Handlingsprogrammet är upprättat mot bakgrund av kraven i lag om skydd mot 
olyckor (2003:778). Handlingsprogrammet beskriver de mål som räddningstjänsten 
ska arbeta mot men också den förmåga till räddningsinsats som ska upprätthållas. 

Definitioner och förkortningar som används i detta dokument finns förklarat i bilaga 
1 (sid. 26).  

 
BAKGRUND  
Lagstiftning 
Syftet med lag om skydd mot olyckor (2003:778) är att färre ska dö, färre ska skadas 
och mindre ska förstöras. Samtidigt ska lagen förbättra möjligheterna för enskilda, 
kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna 
av dessa. Lagen ställer krav på att kommunerna ska ha en organisation som kan gripa 
in när den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan, kan klara av en 
olyckssituation. 

Enligt lagen har kommunen skyldighet att ha ett handlingsprogram för den 
förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänstens 
verksamhet. Eftersom räddningstjänstens personal arbetar såväl operativt som 
förebyggande väljer vi att skriva ett handlingsprogram som tar upp båda dessa delar.  

3 kap. 3 § LSO: ” En kommun skall ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges 
hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras”.  

3 kap. 8 § LSO: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens 
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 
leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken 
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana 
insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen 
har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende 
på förhållandena i fred som under höjd beredskap”.  
 

Handlingsprogrammets syfte är att kommuninvånarna skall få en inblick i hur 
vi idag bedriver räddningstjänst samt det förebyggande arbetet. 
Handlingsprogrammet beskriver vår förmåga att kunna göra räddningsinsatser 
men belyser också vikten av den enskildes egen förmåga att kunna hantera en 
olycka. Handlingsprogrammet är en del i underlaget för Länsstyrelsens tillsyn. 
Utöver detta handlingsprogram för räddningstjänsten finns det en 
handlingsplan för skydd och beredskap samt en för extraordinära händelser i 
Öckerö kommun. 
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UPPDRAG 
Räddningstjänstens huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som 
åligger kommunen enligt lag om skydd mot olyckor. Verksamheten ska bidra till 
att ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor 
 
Med hänsyn till förhållandena i Öckerö kommun skall människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö beredas ett tillfredsställande skydd mot olyckor. 
Skyddet mot olyckor i Öckerö kommun skall vara likvärdigt med skyddet i 
övriga delar av landet. Verksamheten ska planeras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 
För att möta behovet av säkerhet och trygghet för människor i alla åldrar som 
bor, vistas eller verkar inom Öckerö kommun skall Räddningstjänsten 
samordna och ansvara för: 

o Ansvara för räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet 

o Ansvara för alarmering 

o Ansvara för sotning och brandskyddskontroll 

o Ansvara och utföra larmhantering av interna automatlarm i kommunen 

o Tillhandahålla CSR (Chefs och stabsresurs) och TiB-funktion (Tjänsteman i 
beredskap) 

o Vara remissinstans i säkerhetsfrågor 

o Biträda SU (Sahlgrenska universitetssjukhus) med insatspersonal vid akuta 
sjukvårdsuppdrag 

o Biträda hemtjänsten med lyfthjälp 

o Beslut om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara 
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ORGANISATION, RESURSER, SAMVERKAN 
Under ansvarig nämnd, vilken är Socialnämnden i Öckerö kommun, är det 
räddningschefen som leder räddningstjänstverksamheten i kommunen. 
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Vid räddningsinsatser utövas den övergripande ledningen av funktionen 
räddningschef i beredskap (RCB) från Räddningstjänsten Storgöteborg som till sin 
hjälp har ett antal befäl i beredskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDLINGSPROGRAM – Enligt lag om skydd mot olyckor  
Öckerö Räddningstjänst 

7 
 

Räddningsstyrkor 
Minimibemanningen/-beredskapen på räddningstjänstens stationer. 

I kommunen finns frivilliga räddningsvärn på Rörö, Hyppeln, Knippla, Kalvsund och 
Grötö, dessa är en resurs både vid större insatser och som förstahandspersoner vid 
larm. De är snabbt på plats och känner väl till sin ö. 

Räddningstjänsten tillämpar fri inryckning vid stora larm vilket innebär att alla 
brandmän som vill och kan åker på larmet. Statistik från larmrapporter visar att 
styrkan mer än fördubblas vid dessa typer av larm. 

 

           (Siffror från 2019) 

Station  Styrka 

251-8000 Öckerö 1 CSR/IL +SL + 4 BmD 

251-8100 Björkö 2 BmD 

251-8200 Knippla Räddningsvärn 8 st  

251-8300 Grötö Räddningsvärn 9 st 

251-8400 Kalvsund Räddningsvärn 10 st 

251-8500 Hyppeln Räddningsvärn 8 st 

251-8600 Rörö Räddningsvärn 11 st 
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Insatstider inom kommunen  
Insatstid avser tid från alarmering av den närmaste räddningsresursen (ej 
räddningsvärn) till dess att räddningsarbetet har påbörjats på skadeplats, 2 min och 
30 sek angreppstid efter framkomst till skadeplats ingår i insatstiden.  
Olika typer av farthinder påverkar insatstiderna negativt både vid in- och utryckning. 

Insatstider 
10 min 

10-20 min 
20-30 min 

Osäker insatstid 
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Grafisk spridning av räddningstjänstens brandstationer  

- Deltidstation 
- Räddningsvärn 

Grötö 
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Statistik 
Den statistik som används i handlingsprogrammet bygger på data under 
årsintervallet 2014-2018 och är hämtat från Daedalos samt MSB:s statistik i IDA-
portalen. 

Räddningstjänsten rycker i genomsnitt ut på 264 larm per år och delas in enligt 
följande:  

Insatser årligen per 1000 invånare mellan 2014-2018 

Typ av olycka Öckerö Kustkommuner 
10-15 000 inv 

Pendlingskommun 
nära storstad 

Riket 

Brand i byggnad 0,50 1,23 0,69 1,03 
Brand ej i byggnad 2,74 1,76 1,62 1,65 

Trafikolycka 0,72 2,45 1,49 1,91 
Drunkning/tillbud 0,11 0,12 0,04 0,05 

Utsläpp farligt ämne 0,45 0,44 0,25 0,29 
Totalt 8,24 14,90 8,21 10,28 

 

o Öckerö har färre bostadsbränder än övriga likvärdiga kommuner i Sverige. 

o Bränder utomhus ligger högre än snittet. Orsaken till detta är att i anslutning 
till påsk oftast är många anlagda bränder i terrängen. 

o Trafikolyckor ligger mycket under snittet i landet, losstagning av fastklämda 
sker 1 ggr/10 år. 

o Drunkning och drunkningstillbud ligger över snittet i landet men likvärdigt 
med övriga kustkommuner. 
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Samverkan i GR 
Inom Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer (GR) bedrivs ett 
djupgående samarbete med benämningen Gränslös räddningstjänst. Denna 
samverkan innebär att operativa resurser disponeras fritt mellan kommunerna. Detta 
innebär att räddningstjänstens resurser, utan dröjsmål, kan bistå andra kommuner 
där behov föreligger. Till motsats så innebär detta även att de andra 
räddningstjänstorganisationerna kan bistå räddningstjänsten vid olyckor. Detta är en 
regional samverkan i riktning mot en förbättrad förmåga vid olyckor och ökad 
samhällssäkerhet. Samarbetet med gränslös räddningstjänst förväntas medföra 
följande positiva egenskaper gentemot den olycksdrabbade:  
 

o Snabbare hjälp till den olycksdrabbade.  

o Större uthållighet vid flera samtidiga och/eller långvariga händelser.  

o Bättre förmåga vid komplexa händelser.  

 

Det är Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral, tillsammans med dess RCB 
och tillhörande stab, som disponerar resurserna inom GR. Inom GR finns det en 
gemensam räddningschef i beredskap (RCB) som ansvarar för att det gemensamma 
systemet inom GR fungerar. Syftet med denna gemensamma resurs är att skapa en 
effektiv samordning inom GR-regionen. Detta genom att fördela de operativa 
resurserna så att de används så effektivt som möjligt i hela regionen. 

 

BESLUT OCH SAMRÅD  
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att 
under perioden anta närmare riktlinjer.  

Innan kommunfullmäktiges beslut har följande myndigheter/organisationer givits 
möjlighet att yttra sig över förslaget till handlingsprogram: 

o Förvaltningar i Öckerö kommun o Räddningstjänsten i Storgöteborg 

o Bohus räddningstjänstförbund o Länsstyrelsen i Västra Götaland 

o Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund 

o Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

o Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset  

o Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 

o Kustbevakningen o Polismyndigheten 

o Sjöfartsverket o SOS Alarm 

o Trafikverket o Svenska Sjöräddningssällskapet 
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VERKSAMHETSPLANERING, GENOMFÖRANDE OCH 
UPPFÖLJNING  
Räddningstjänsten arbetar enligt Öckerö kommuns lednings- och styrningsmodell – 
Öckerömodellen. Det innebär att verksamheten planeras, genomförs och följs upp 
enligt kommunens årshjul för ledning- och styrning. Handlingsprogrammet läggs in i 
kommunens IT-stöd för styrning och ledning och de mål som formuleras i denna 
handlingsplan kommer att följas upp i IT-stödet.  
 
Socialförvaltningen kommer under 2020 att implementera ett nytt 
kvalitetsledningssystem, grunden för det ledningssystemet är att arbeta med ständiga 
förbättringar, där kommer räddningstjänsten att ingå och syftet är att där identifiera 
och genomföra förbättringar i verksamheten kontinuerligt.  

 

NATIONELLA OCH LOKALA MÅL FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Nationella mål 
Bestämmelserna i LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. De övergripande nationella målen sammanfattas i 
förarbetet till LSO som anger att ”färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska 
förstöras”.  

För att uppfylla, av riksdagen, beslutade nationella mål har ett antal lokala mål 
upprättats. Dessa omnämns här som säkerhets- och prestationsmål. 

 

Säkerhetsmål 1 
Den regionala samverkan skall öka 

Prestationsmål 

o Räddningstjänsten skall verka för att gemensamma övningar hålls med 
samverkande myndigheter i syfte att förbättra samverkan vid en gemensam 
insats i samband med olycka. 

o God förmåga till samverkan med närliggande räddningstjänster inom GR vilket 
medför: 

- Att den drabbade snabbare får hjälp 

- Att räddningstjänsten får större uthållighet vid längre insatser eller många 
små insatser 

Nationellt mål Säkerhetsmål Prestationsmål
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Säkerhetsmål 2  
Den enskildes förmåga att själv förebygga och hantera olyckor ska öka  

Prestationsmål 

o Räddningstjänsten ska arbeta fram ett koncept som ger alla skolbarn i årskurs 
5 kunskaper om konsekvenser kring brand, miljö och personolyckor samt hur 
man skyddar sig mot olyckor. 

- Detta för att tidigt lära barn om faran att leka med eld och på så vis arbeta 
förbyggande.  

o All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av 
brand och olyckor för att kunna ge råd till den enskilde.  

o Räddningstjänsten ska ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor. 

 

Säkerhetsmål 3 
Minska brister i det förebyggande brandskyddsarbetet i privat och offentlig sektor  

Prestationsmål 

o Öka kunskapen om egenkontroll genom systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA)   

o Besöka företagare för att informera om lagstiftningen enligt LSO samt för att 
få ett närmare samarbete 

o Vid tillsyn, stärka medvetenheten om SBA hos företag verksamma i 
kommunen  

o Stödja arbetet med kommunens informationssystem om arbetsmiljö (KIA) där 
systematiskt brandskydd ingår. 

 

Säkerhetsmål 4 
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand i bostad  

Prestationsmål 

o Erbjuda enskilda hushåll information om vikten av brandskydd i hemmet 

- Genom att besöka enskilda hushåll finns möjlighet att se över 
brandvarnare samt släckutrustning hos den enskilde individen.  

o Erbjuda utbildning i brandskydd till allmänheten  

- Genom öppethus aktiviteter  

- Genom föredrag på ex. bostadsrättsföreningar mm   
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RISKBILD  
Detta är en sammanfattning av riskanalysen. Fullständiga delen av riskanalysen finns 
i bilaga 3.  
 

Bebyggelse  
Bebyggelsekaraktären inom ett område har betydelse för hur den kommunala 
räddningstjänstens verksamhet skall utformas.  

Öckerö Kommun består av tio bebyggda öar och det bor cirka 12 900 personer där 
åretruntboende är den vanligaste boendeformen. Öarna Rörö, Hyppeln, Knippla och 
Grötö är relativt glest befolkade.  
Kommunen präglas av en delvis mycket tät villabebyggelse. 
En snabb räddningsinsats är inte alltid möjlig på de öar som saknar broförbindelse. 

 
Hav och kust 
Närheten till havet påverkar riskbilden i kommunen. Kommunens mest 
framträdande karaktärsdrag är den långa kuststräckan där 80 % av kommunens yta 
ligger inom 300 meter från strandlinjen.  

Det finns omfattande färjetrafik mellan fastlandet och öarna men också mellan 
öarna. Öckerö kommun ligger i Kattegatt och alla de fartygsrörelser som sker längs 
kusten utsätter kommunen för en risk av oljepåslag på våra stränder. Ett oljeutsläpp 
kan få allvarliga konsekvenser för djurlivet men också för friluftslivet vilket gör att 
det finns behov av en god beredskap för att hantera oljepåslag.  
Stormar utgör ett hinder för båttrafiken och påverkar räddningstjänstens 
beredskapsmöjligheter då det kan vara svårt att nå de öar som saknar broförbindelse 
med förstärkningsresurser. Fotöbron stängs av vid klass 3 varning (vindbyar på över 
30 sekundmeter) 
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Risk- och skyddsvärda objekt 
En del verksamheter och objekt innebär stationära risker, där sannolikheten eller 
konsekvensen för en olycka kan kopplas till en specifik plats som är känd i förväg. 
Riskklassade platser finns i kommunens geografiska informationssystem GIS.  
Exempel på risk- och skyddsvärda objekt är tankstationer, varv, båtförvaring inom- 
och utomhus, återvinningscentral, stora samlingslokaler som rymmer många 
människor, verksamheter med barn och äldre samt oersättliga bebyggelsemiljöer. 
 
I Öckerö kommun finns inga riskobjekt som blivit klassade som farlig verksamhet 
enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kapitlet §4 (LSO 2:4) 
 
Särskilt prioriterade oljeskyddsoråden; 

o Rörö naturreservat inkl. Stora Rossen, Räven och Fånyttan 
o Delar av Sälöfjorden 
o Ersdalens naturvårdsområde 
o Området Burö-Rävholmen 
o Känsliga stränder enligt saneringsmanualens känslighetsindex 
o Kommunala badplatser 
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Oljeskyddplan 
I Öckerö kommun finns en, av Kommunstyrelsen, beslutad oljeskyddplan där 
räddningstjänsten ihop med kommunen och kustbevakningen bär huvudansvaret. 
Oljeskyddplanen syftar till att stärka kommunens beredskap inför och vid en 
oljeolycka till havs.  
Målsättningen med kommunalt oljeskadeskyddsarbete är att ha förmåga att bekämpa 
den olja som kommer i land från ett utsläpp till havs och för att minimera ekologiska 
och socioekonomiska följder.  

 

Fysisk planering 
Den fysiska planeringen inom kommunen påverkar Räddningstjänstens verksamhet. 
I bostadsförsörjningsprogrammet 2015-2020 för Öckerö kommun skall förtätning 
och byggande av högre hus underlättas vilket medför utmaningar vid en eventuell 
brand då räddningstjänsten saknar höjdfordon.  
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram kommer att arbetas fram under 2020.  

 

Vägar och transporter 
Enda bilvägen till och från Öckerö kommun är väg 155, för vilken Trafikverket är 
väghållare. Vägen går från Vädermotet i Göteborg till cirkulationsplatsen på Hönö 
där Hönövägen, Öckerövägen och Lökholmsvägen ansluter. Mellan Lilla Varholmen 
och Hönö Pinan förbinds vägen med en vägfärjeförbindelse. Väg 155 är av 
Trafikverket utpekad som en funktionellt prioriterad väg för dagliga personresor 
samt kollektivtrafik.  

Trafikverket färjerederiet kör i kommunen Hönöleden (Lilla Varholmen-Hönö 
Pinan), Björköleden (Lilla Varholmen-Björkö) samt Nordöleden (Burö färjeläge-
Knippla-Hyppeln-Rörö). 
Inom kommunen finns även ett antal farleder av riksintresse.  

I Öckerö kommun gäller 50 km/h om inget annat anges. 
Transportmängden av farligt gods är måttlig och främst transporteras brandfarlig 
vätska (bensin, diesel, etanol) och olika gaser. Transportleder för farligt gods finns i 
kommunens geografiska informationssystem GIS. 
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Risk- och sårbarhetsanalys  
För att beskriva riskbilden för olyckor som kan föranleda en räddningsinsats ur ett 
kommunövergripande perspektiv har en översiktlig RSA utförts parallellt med 
upprättande av handlingsprogrammet. Delar av detta dokument är av säkerhetsskäl 
sekretessbelagt.  

Rörö 

Hyppeln Knippla 

Björkö Hälsö 

Öckerö 

Hönö 

Kalvsund 

Grötö 

Fotö 
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RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA 
Vilken förmåga räddningstjänsten skall ha styrs av kommunens riskbild. Nedan följer 
en beskrivning av den förmåga som kommuninvånarna kan förvänta sig. Den angivna 
förmågan kan begränsas av till exempel väderlek, begränsad framkomlighet för 
nödvändig utrustning samt begränsad resurstillgång. 

Förmågebeskrivning 
Identifierad händelse Förmåga Stationer 
    

Ö
ck
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ö 

de
lti

d 

Bj
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 d

el
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ip
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a 

RV
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V 
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RV
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lv
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nd

 R
V 

G
rö

tö
 R

V 

Brand i byggnad Begränsa brandspridning till andra brandceller och 
byggnader  X X           
Begränsa brandspridning till andra byggnader  X X X X X X X 
Från utsidan genomföra släckinsats i marknivå  X X X X X X X 
Assistera utvändig utrymning via fönster eller 
balkong med stegutrustning X X X X X X X 
Genomföra invändig släckinsats med upp till ca 50 
m inträngningsväg i tät brandrök X             
Söka efter och rädda enstaka personer upp till ca 
50 m inträngningsväg i tät brandrök X             

Brand i fordon och andra fristående 
objekt 

Släcka brand i personbil, minibuss, arbetsfordon, 
buss, lastbil utomhus X X           
Släcka brand i personbil X X X X X X X 
Släcka brand i öppen eller sluten container X X X X X X X 
Släcka brand i större virkesupplag X             

Brand i fartyg Släcka brand i mindre fritidsbåt < 8 m förtöjd vid 
kaj eller på uppställningsplats X X X X X X X 
Släcka brand i större fritidsbåt > 8 m förtöjd vid kaj 
eller på uppställningsplats X X           
Genomföra insats för livräddning av enstaka 
personer i fartyg vid kaj eller på varv X X           
Från utsidan genomföra släckinsats med 
skärsläckare vid brand i fartyg vid kaj eller varv X             
Genomföra invändigt släckförsök i tät brandrök vid 
brand i fartyg vid kaj eller varv X             

Brand i brandfarlig vätska och gas Släcka en brand i oinvallat spill med maximalt 200 
kvm brännbar vätska (X)=100kvm X (X)           
Skydda indirekt hotade personer mot brand X             
Rädda enstaka personer (ej fastklämda) som 
befinner sig i fara X             

Trafikolycka Spärra av och säkra olycksplatsen mot följdolyckor 
och brand X X           
Losstagning av fastklämda personer från personbil X             
Losstagning av fastklämda personer från buss 
lastbil (tung räddning) Ingen egen förmåga 
Stabilisera/säkra fordon X X           
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Identifierad 
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Farliga ämnen Snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i 
riskområde X             
Genomföra livräddande sanering av enstaka 
personer X             
Indikera brännbar atmosfär från brandfarlig vätska 
och gas X             
Begränsa skadeutbredning genom tätning, 
uppsamling, kylning och nedtvättning X             

Brand i skog och mark Bekämpa gräsbrand på äng eller mindre fält 
X X X X X X X 

Bekämpa mindre brand exempelvis i buskar eller 
markväxter X X           
Genomföra släckning av brand i skog och mark 

X             
Vattenlivräddning Rädda enstaka personer i ytläge i öppet vatten ca 

100‐300 m från land X X           
Rädda enstaka personer ur isvak upp till 300 m från 
land X X           
Genomföra räddningsdykning för att söka efter och 
rädda enstaka personer inom begränsad yta Ingen egen förmåga 

Terrängtransport Genomföra transport i väglös terräng eller på väg 
med begränsad framkomlighet X X X     X X 

IVPA Genomföra prehospitalt akut omhändertagande av 
skadade personer, X X X     X X 
Genomföra hjärt/lungräddning (D‐HLR) 

X X X         
Personlivräddning Rädda person från svårtillgänglig plats (exempelvis 

master, broar, kranar, vindkraftverk) Ingen egen förmåga 
Undsätta personer som är instängda i hiss mellan 
våningsplan X             
Rädda fastklämda personer under träd, 
nedfallen last eller motsvarande X X           
Rädda person som fallit ner i brunn, schakt eller 
liknande X             

Storm/Orkan/skyfall Länspumpning i fastigheter 
X X X X X X X 

Avspärrning av riskområde 
X X X X X X X 

Bistå vid utrymning av personer ur riskområde 
X X           

Oljeskadeskydd Förhindra spridning av olja med hjälp av invallning 
och absorbtionsmedel på land/vatten X X           
Förhindra spridning av olja på vatten med upp till 
600 m sjöläns (kommunalt vatten) X             
Skydda strand med upp till 300 m strandduk med 
hänsyn till förhållanden och strandtyp X             

Operativ ledning Löpande värdera risk‐ och hotbilder 
X             

Organisera och leda kommunens resurser vid 
medelstora räddningsinsatser X             
Samverka med andra aktörer vid 
räddningsinsatser(X)=Endast Enhetsledare X (X)           
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Förmåga vid sällanhändelser 
Räddningstjänstens förmåga vid sällanhändelser bygger på samverkan med andra 
räddningstjänster genom samverkansavtalet och vid behov även resurser från t.ex. 
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket eller andra aktörer.  
Räddningstjänsten planerar uthållighet för ledning genom samverkansavtalet och 
egen lokalt upprättad stab. Räddningstjänsten är, vid stora händelser, beroende av 
externa personella resurser för att skapa uthållighet. Denna samverkan möjliggör en 
säkrare uthållighet i stora och komplexa händelser. 
 

Brandvattenförsörjning 
Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, men för 
att kunna släcka större bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som 
kan transporteras i en släckbil. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via tankbilar, 
genom brandposter eller motorsprutor till öppet vatten. 

Huvudmannen för VA skall tillhandahålla vatten för effektiv släckning med 
räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av VAV P83 Allmänna 
vattenledningsnät samt VAV p76 Vatten för brandsläckning.  
Det bör eftersträvas att inte ha fler brandposter än det faktiska behovet.  
  
Enligt ABVA 2010 (Allmänna bestämmelser för användande av Öckerö kommuns 
vatten och avloppsanläggning) är sprinkleranslutning till det kommunala vattennätet 
inte tillåtet.  
 
 

”Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand 
att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär 
att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få 
ansluta en sprinklerinstallation. Ledningssystemet medger inte direkt-
anslutning. Sprinklerinstallationen förses med egen reservoar som ansluts 
med luftgap (brutet vatten).” 
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Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegar 
På Öckerö, Hönö, Fotö, Hälsö samt Björkö kan nödutrymning med 
räddningstjänstens bärbara stegar ske från högst 3:e våning eller max 11 meter från 
fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken. Marken 
nedanför fönster eller balkong skall vara plan intill 3 meter från fasad.  
Övriga öar med räddningsvärn begränsas till 2 våningar eller max 5 meter tills det att 
räddningsstyrkan från Öckerö är på plats, se insatstider till respektive ö.  
 
Räddningstjänstens stegar kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen vid 
en projektering av en fastighet där de boende inte kan förväntas kunna utrymma på 
egen hand. 

 

Insatsförmåga under höjd beredskap  
Öckerös organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på en 
anpassning och förstärkning av organisationen under fredstid. 

Som tillkommande arbetsuppgifter enligt LSO ska kommunens organisation för 
räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för: 

o Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

o Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 
stridsmedel. 

o Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten enligt de 
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras. 

o Personal inom räddningstjänsten ska under höjd beredskap delta i åtgärder för 
första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.  

En riktlinje med närmare anvisningar planeras för Öckerös organisation och arbete 
under höjd beredskap. Denna plan för övergång till krigsorganisation är 
säkerhetsklassad och skall hållas skyddad inom kommunen fram till dess att den 
måste verkställas.  
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Övriga resurser 
Kustbevakningen 
Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. 
De resurser som främst bedöms vara intressanta för Räddningstjänsten är 
Kustbevakningens fartyg. Dessa kan användas för transport av personal och materiel 
till öar i skärgården men även brandbekämpning då de är utrustade med brandpump. 

Kustbevakningens räddningsdykare kan utnyttjas som resurs vid långvariga 
kemikalieutsläpp där de kan tjänstgöra som kemdykare. För rök- och 
vattendykningsinsatser bedöms inställelsetiden för Kustbevakningens dykare, i 
normalfallet, vara alltför lång för att nyttja dem. Kustbevakningsflyget kan utnyttjas 
för att fotografera olyckor med stor geografisk utbredning t.ex. oljeutsläpp som stöd 
för räddningsledarens beslut. 

 

Sjöräddningssällskapet 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars räddningsbåtar bemannas av 
frivilliga besättningsmän med dygnet runt beredskap. Vid larm skall räddningsbåten 
ha lämnat kaj senast 15 minuter efter larmet. Närmaste sjöräddningsstation finns på 
Rörö. Sjöräddningssällskapet deltar ofta i räddningsinsatser som leds från JRCC i 
Göteborg. 

Sjöräddningssällskapet kan nyttjas som resurs för t.ex. vattenlivräddning, transporter 
till/från andra öar eller andra strandnära svårtillgängliga platser, för brandsläckning 
vid båtbränder eller oljeskador i hamnar eller för att vattenförsörja 
räddningspersonal vid bränder på öar som saknar broförbindelse. 
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STÖDSYSTEM 
Alarmering av räddningsstyrka 
Besvarande av nödsamtal utförs enligt statligt avtal av SOS Alarm AB. Utlarmning av 
kommunens resurser utförs enligt avtal mellan kommunen och Räddningstjänsten 
Storgöteborgs ledningscentral (LC) 

Vid telestörningar kommer Rakel att nyttjas för utalarmering mellan kommunens 
”brandstationer” och Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral (LC). De olika 
stationerna kan vid behov bemannas så att invånarna kan få hjälp att larma. 

 

Varning  
Den över tid minskade krigs-hotbilden utmynnade i att Öckerö kommun inte längre 
betraktas som skyddsrumsort. Kommunen gjorde även bedömningen att de inte har 
så stora risker att det motiverar att fortsatta resurser läggs på utomhusvarning så 
som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).  

Kvartalsprovningen upphörde 2006 och anläggningarna avvecklades. 

 

Information 
Korrekt och snabb information har avgörande betydelse för om människor känner 
trygghet och tillit. Alla som vistas inom kommunen skall på ett enkelt sätt kunna 
informeras och varnas vid speciella händelser och olyckor som inträffar inom 
kommunen eller i dess närhet. 

Ordinarie (nedan angivna) informationsvägar avses användas:  

 

o Öckerö kommuns hemsida www.ockero.se  
o Radio P4 (Göteborg) 101.9 Mhz  
o Riksradio och TV  
o Särskilt upprättad upplysningscentral  

 

 

POSOM 
Kommunen är skyldig att ha en beredskap för olyckor och samhällsstörningar, och 
har även det yttersta ansvaret för att enskilda individer får det stöd och hjälp som de 
behöver enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen.  
Öckerö kommun har en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) 
som stöd till enskilda individer vid svåra olyckor eller samhällsstörningar när 
samhällets ordinarie resurser inte räcker till. 

 

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 
Enligt LSO ska kommunen verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 
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endast bränder. Vi vill klargöra vikten av att ett olycksförebyggande arbete inom 
kommunens samtliga förvaltningar, verksamheter och enheter. KIA – Öckerö 
kommuns incidentrapporteringssystem skapar förutsättningar att göra samtliga 
förvaltningar delaktiga i dessa frågor och arbeta förebyggande.  
 

Tillsyn enligt LSO och LBE 
Räddningstjänsten har en tillsynsansvarig i form av en årsarbetare där 
kompetenskravet är Tillsyn A.  
Tillsynsansvarigs arbete bygger på att stärka tryggheten för våra medborgare genom 
att utöva tillsyn på objekt ute i kommunen och se över brandskyddet på dessa. Vid 
tillsynen är det primära syftet att den som har verksamheten inser sitt egenansvar. 
För varje verksamhetsår ska en tillsynsplan upprättas. Tillsynsplanen ska utgå ifrån 
tillsynsbehovet, som i sin tur baseras på tillsynsobjektens risknivå. Dokumentation 
och uppföljning av tillsynsarbetet görs via räddningstjänstens IT-stöd, Daedalos. 

 

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
En skriftlig redogörelse skall lämnas in av samtliga ägare och nyttjanderättshavare till 
byggnader och andra anläggningar som preciseras i MSB:s föreskrifter om skriftlig 
redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Redogörelsen ska uppdateras vid 
sådan ändring i byggnad eller verksamhet som påverkar brandskyddet. I 
tillsynsplanen finns rutinerna för hur ofta, eller vid vilka ändringar, som redogörelsen 
ska lämnas in. 

 

Rådgivning/Information/Utbildning 
Enligt LSO skall räddningstjänsten bistå allmänheten med rådgivning och 
information. En del av detta är att vi erbjuder utbildning till näringsliv, kommunala 
verksamheter och allmänheten. Genom att stärka medborgarna i att kunna förebygga 
och hantera en olycka är sannolikheten större att uppnå de nationella målen om att 
ingen ska omkomma eller skadas till följd av en brand. Att stärka den enskildes 
förmåga är i linje med LSO som ställer krav på var och en. Alla är enligt lag skyldiga 
att arbeta med sitt brandskydd. 

 

Olycksundersökning 
För att tillgodogöra sig erfarenheter från olyckor vid räddningsinsatser skall 
olycksundersökningar göras. Efter varje räddningsinsats skrivs en insatsrapport.  

Om det finns behov av en djupare undersökning genomförs en utökad 
olycksundersökning. Beroende på behov kan den utökade undersökningen vara mer 
eller mindre omfattande. 

Eldningsförbud 
Beslut om eldningsförbud och liknade åtgärder för att förebygga bränder fattas av 
räddningschefen enligt förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 7 §. 
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Delegationer 
Tillsynsansvarig och skorstensfejarmästaren har delegation på att fatta beslut i 
tillsyns- och tillståndsärenden i enlighet med delegationsordningen. 

 

Remisser 
Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden enligt PBL (plan och bygglagen). 
Vid dessa remisser bevakas allmänna risk- och säkerhetsfrågor som t.ex. 
skyddsavstånd och räddningstjänstens insatsmöjligheter. Övriga remisser kommer 
från bl.a. polismyndigheten i samband med tillståndsgivning enligt ordningslagen.  

Kommunen efterfrågar yttranden från räddningstjänsten i samband med 
tillståndsgivning för utskänkning av alkohol. Förutom formella remisser från t.ex. 
myndigheter bidrar räddningstjänsten med rådgivning via telefon och e-post till 
allmänheten. 
 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöringen syftar till att förebygga brand och brandskyddskontrollen syftar till att 
upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, 
egendom och miljö till följd av brand.  

Kommunen ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har 
slutit avtal med enskild entreprenör, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats 
kommunens geografiska område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. 
Sotningsdistrikten ska hålla ett register över samtliga objekt inom detta område som 
omfattas av rengöring och brandskyddskontroll. De personer som för kommunens 
räkning utför brandskyddskontroll ska uppfylla kompetenskrav enligt MSB:s 
föreskrifter. Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar med tillhörande 
rökkanaler skall utföras enligt de kontrollfrister som anges i MSB:s föreskrift 2014:6.  

Tidsfrister för rengöring är fastställt av kommunstyrelsen (dnr 13/04 55). Fristerna 
tas fram med hänsyn till sotbildning, bränsle, typ av anläggning samt energibehov 
med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur.  

Räddningstjänsten tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från 
enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett, som finns att ladda 
ner från kommunens hemsida och behandlas av räddningstjänsten på delegation av 
ansvarig nämnd.  

 

 

BILAGA 1 
Definitioner och förkortningar  

Angreppstid tid från det att rätt enheter anländer till skadeplatsen till dess att åtgärderna i 
räddningsarbetet påbörjats. 



HANDLINGSPROGRAM – Enligt lag om skydd mot olyckor  
Öckerö Räddningstjänst 

26 
 

Annat uppdrag vid olyckor, tillbud eller misstanke om olycka agerar räddningstjänsten med stöd av 
lagstiftningen (LSO). Det finns tillfällen då uppdrag utförs av räddningsstyrkor på uppdrag av andra 
myndigheter eller med ett uppdrag som inte stöds i LSO. Dessa insatser kategoriseras som Annat 
uppdrag med tillhörande underkategorier. 

Anspänningstid avser tiden från det att larmet går till dess att räddningsfordonen ska ha lämnat 
brandstationen. 

Automatlarm, ej brand avser ett automatiskt brandlarm som medför utryckning men utan brand. 
Orsaken kan vara matlagning, hantverkare m.m. 

BmD Brandman Deltid, kan också benämnas som: Räddningsman i Beredskap (RiB). 

Brand i byggnad avser alla typer av bränder och brandtillbud som inträffar i en byggnads 
konstruktion och/eller inne i byggnad. Det räcker således med en mindre brand i ett löst föremål så 
länge den sker inomhus. 

Brand, ej i byggnad avser alla typer av bränder som sker utanför en byggnad (utomhus). Mark- och 
skogsbränder, bränder i fordon (bilar, bussar, fartyg, m.fl.) och container-och soptunnebränder hör till 
de vanligare händelserna i denna kategori. 

Brandfarlig vara avser vätskor som kan antändas vid en temperatur som understiger 100°C, gaser 
som vid en temperatur av 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. 

CSR Chefs och stabsresurs. 

Falsklarm vid de tillfällen då det visar sig att det inte har inträffat en olycka trots att det inkommit ett 
larm när en fysisk person har larmat. Dessutom försöker man även fastställa om den person som 
larmade räddningstjänsten gjorde detta i tro om att det faktiskt förelåg fara eller om det rörde sig om 
ett avsiktligt falsklarm. 

Farlig verksamhet är ett samlingsnamn på de verksamheter ”som kan innebära fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människan eller miljön” (LSO 2kap 4§). Vilka verksamheter som 
betraktas som farlig verksamhet beslutas av Länsstyrelsen i samråd med berörd kommun. 

Förebyggande avser här myndighetsutövning såsom tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsgivning för 
brandfarligvara och explosiva varor, remisshantering till andra myndigheter och rådgivning, 
information och stöd till att den enskilde kan ta sitt ansvar för att förebygga brand.  

Förmåga avses i det här sammanhanget den kapacitet som finns för att undvika och hantera olyckor i 
kommunen. 

GR Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer. 

Hjälp till ambulans om en ambulans behöver teknisk hjälp i samband med en sjukvårdsinsats 
(hjälp med att bära eller transportera patienter o. dyl.) så kategoriseras detta som hjälp till ambulans. 

Höjd beredskap beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap enligt lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

JRCC Joint Rescue Co-ordination Centre, Internationella benämningen på Sjö- och 
flygräddningscentralen. 

IDA MSB:s statistik och analysverktyg Indikatorer-Data-Analys med utgångspunkt i nationell 
insatsstatistik, nationella jämförelser (SKL), årliga uppföljning av kommunernas arbete, med flera 
datakällor. 

IL Insatsledare.  

Insatstid är summan av anspänningstid + körtid + angreppstid. 

IVPA I Väntan På Ambulans. Uppdrag där räddningstjänsten vidtar livsuppehållande åtgärder i 
väntan på att ambulans skall anlända vid allvarliga sjukdomsfall och skador. 
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KIA Kommuners informationssystem om arbetsmiljö. 

Körtid tiden att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats. 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är enligt denna lag som detta handlingsprogram 
skrivs. 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, arbetar med att förebygga olyckor och begränsa 
skador till följd av olyckor, ansvarar för landsvägstransporter av farligt gods och samordnar övriga 
myndigheters verksamhet inom området. MSB är inordnat under försvarsdepartementet. 

Olycka är en plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas 
händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att 
handla, t.ex. bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utsläpp av skadliga ämnen. 

Oönskad händelse avses i denna rapport vara en händelse som avviker från det normala, innebär en 
olycka eller överhängande risk för en olycka i viktiga verksamheter och kräver insatser av kommunens 
räddningstjänst. 

PBL plan och bygglagen. 

POSOM psykiskt och socialt omhändertagande. 

RAKEL Radio Kommunikation för Effektiv Ledning är benämningen på det rikstäckande 
radiosystemet som används av polis, räddningstjänst och ambulans men kan även användas av andra 
samhällsfunktioner såsom hemtjänst, tekniska förvaltningar, färjerederiet och så vidare. Systemet är 
digitalt och krypterat så det inte går att avlyssna. 

RSA Risk och Sårbarhetsanalys. Kommunens arbete med att verka för ett mer robust samhälle 
grundar sig i ett stort antal lagstiftningar. 2004 reglerades i lag att kommunerna en gång varje 
mandatperiod ska göra en inventering av dess sårbarheter och uppvisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

RCB Räddningschef i beredskap. 

Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten 
anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. 
hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd.  

Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. 

Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av 
scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ 
eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om 
uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera 
olika alternativ. 

Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll 
innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de 
genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar som kan föranleda behov 
av ny riskanalys. 

 

 

Räddningstjänst För att en händelse ska betraktas som räddningstjänst skall fyra kriterier vara 
uppfyllda (LSO 1kap 2§): 1. Behovet av ett snabbt ingripande. Finns det inget behov av ett snabbt 
ingripande är det inte räddningstjänst. 2. Det hotade intressets vikt. Är det hotade objektet av ringa 
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vikt för samhälle eller privatperson eller lätt ersättningsbart är det inte räddningstjänst. 3. 
Kostnaderna för insatsen. Är kostnaderna för insatsen vida överstigande det som kan räddas är det 
inte räddningstjänst. 4. Omständigheterna i övrigt. Det finns många omständigheter som kan spela in, 
men om någon annan kan göra en lika effektiv insats är det inte heller räddningstjänst. 

SBA Systematiskt Brandskyddsarbete. 

Skadeplats Den plats där olycka inträffar. 

SL Styrkeledare. 

SU Sahlgrenska Universitetssjukhus. 

Sårbarhet uttrycker oförmåga hos räddningstjänsten att stå emot och hantera en specifik olycka som 
kan härledas till inre eller yttre faktorer. 

TiB Tjänsteman i beredskap, har mandat och kompetens att starta igång kommunens 
krisledningsarbete vid större händelser. I Öckerö kommun är CSR även TiB. 

Trafikolycka avser olyckor med alla typer av trafikslag (väg, tåg, flyg, sjöfart m.m.). 

Utsläpp av farligt ämne avser alla typer av farligt utsläpp; från litet bensinspill på marken till 
omfattande utsläpp av farliga kemikalier eller petroleumprodukter. 

VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. 

 

 

 

BILAGA 2 
I denna återfinns kartor över vilka områden som skall betraktas som hamn och där 
Öckerö Räddningstjänst svarar för insatsen 
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Översiktskarta över hamnar i Öckerö Kommun 

 

Rörö 
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Hyppeln 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knippla 
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Björkö 

 

 

Hälsö 
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Öckerö Nimbus 

 

Öckerö Hamn 
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Hönö Röd 

 

Hönö Heden 
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Hönö Klåva 

 

 

Kalvsund 



HANDLINGSPROGRAM – Enligt lag om skydd mot olyckor  
Öckerö Räddningstjänst 

35 
 

 

 

Grötö 

 

 

Fotö Nya 
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Fotö Gamla 
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BILAGA 3 
LOKAL RISKANALYS 
För att skapa en överskådlig bild av riskerna i Öckerö kommun har räddningstjänsten 
utfört en inventering av kommunens riskområden och en analys av de händelsetyper 
som bedömts kunna föranleda räddningsinsats. Riskanalysen ligger till grund för 
kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänstens riskanalys är att betrakta som en grovanalys. 

 

Syfte och mål  
Målet med riskanalysen är att belysa vilka typer av olyckor som kan inträffa i Öckerö 
kommun, hur ofta de kan tänkas ske samt vilka konsekvenser de kan medföra. Syftet 
med analysen är att skapa ett beslutsunderlag för utformningen av 
räddningstjänstens organisation samt öka kommunens hanteringsförmåga genom att 
förtydliga beroendeförhållanden och behov av samverkan.  

 

Bakgrund  
Räddningstjänstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet ska vara 
dimensionerad efter kommunens riskbild. Räddningstjänsten ska verka för att 
reducera kommunens risker före, under och efter inträffade olyckor.  

 

Avgränsningar  
Analysen beaktar endast de risker inom kommunen som enligt räddningstjänstens 
bedömning kan föranleda räddningsinsats. Analysen behandlar miljö och 
egendomsskador översiktligt som ligger till grund för bedömningen av 
räddningstjänstens dimensionering. I analysen beaktas endast sådana framtida 
förändringar som är kända idag och som kan komma att påverka riskbilden under 
den kommande mandatperioden.  

 

Underlag för riskanalys  
För att inventera kommunens risker har statistik hämtats från olika källor, bl.a. från 
räddningstjänstens insatsrapporteringssystem.  Daedalos, MSB:s IDA-portal samt 
”Räddningstjänst i siffror – Fakta om räddningstjänsten insatser”.  

 

Risk och osäkerhet  
I detta sammanhang är definitionen av risk en sammanvägning av en oönskad 
händelses uppskattade sannolikhet och konsekvens. Eftersom dataunderlaget inom 
vissa områden är bristfälligt måste uppskattningar och antagande göras, detta är en 
av faktorerna som medför att analysen blir förknippad med osäkerhet. Det som inte 
åskådliggörs med hjälp av riskmatrisen är eventuella trender och ändrade mönster. 
Klimatförändringar förväntas leda till ökad risk för väderrelaterade händelser. 
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Förklaring av hur 
riskmatrisens 
färger tolkas. 

Svart - Akut risk, 
genomför åtgärd 
omedelbart  

Röd - Reducera risk, 
åtgärder är nödvändiga 

Gul - Aktiv 
riskhantering, överväg 
åtgärder 

Grön - Förenklad 
riskhantering, 
upprätthåll 
förebyggande åtgärder 

 

 

Bedömning av hanteringsförmåga 

Här presenteras en bedömning av räddningstjänstens förmåga att hantera de 
oönskade händelserna i kommunen. Denna bedömning bygger på tillgången av både 
materiella och personella resurser, operativ förmåga, beroendet av andra 
verksamheter, produkter eller tjänster, krisledningsförmågan, förmågan att skapa en 
lägesbild, hantera informationen, samverka med andra aktörer samt ta hand om 
medborgarna. 

Grön: God   
Resurser och behov motsvarar förväntningarna – uppgiften kan lösas 

Gul: I huvudsak god  
Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan i huvudsak lösas 

Röd: Viss  
Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas 

Svart: Ingen (bristfällig)  
Svåra brister – uppgiften kan inte lösas 

Grå: Kan ej bedömas  
Hanteringsförmågan kan ej bedömas 



HANDLINGSPROGRAM – Enligt lag om skydd mot olyckor  
Öckerö Räddningstjänst 

39 
 

 

Nr Identifierad händelse Beskrivning R-V FH HH
S K

H1 Stor brand i publiklokal ‐ festlokal, hotell, idrotts‐
anläggning  (lokal >50 pers) som medför mycket 
svåra konsekvenser, komplext objekt, många 
människor (flera skadade/döda).

1 4

H2 Begränsad brand i festlokal, hotell, idrotts‐
anläggning  (lokal >50 pers) komplext objekt, (<3 
pers lätt skadade).

2 2

H3 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

1 4

H4 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 2 1

H5 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda (flera lägenheter)

1 4
Gul/Röd

H6 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 1 1 God

H7 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, mycket stora egendoms‐skador, 
flera personer skadade/ döda

1 4 Viss

H8 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 1 2 God

H9 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

1 4 Viss

H10 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 4 1

I 
huvudsak 

god

H11 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

2 3 Viss

H12 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 4 1 God

H13 Stor brand i enbostadshus som medför mycket 
svåra konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

4 3 God

H14 Begränsad brand i enbostadshus som medför 
mindre egendoms‐skador, några personer lätt 
skadade.

4 2 God

H15 Stor brand som medför mycket stora egendoms‐
skador, ev någon lätt skadad (>3båtar) 2 3

I 
huvudsak 

god

H16 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador. (1‐2 båtar) 3 2 God

H17 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

2 3 Viss

H18 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 3 2

I 
huvudsak 

god

H19 Omfattande brand i skog och mark
4 1

I 
huvudsak 

god

H20 Begränsad brand i gräs/buskar/vass 4 1 God

H21 Stor brand virkesupplag/återvinning 3 2
H22 Brand i container 3 1 God

H23 Brand i fordon 4 1 God

H24 Brand i vindkraftverk 1 4

R-P

Brand i fartyg/båt vid 
kaj/hamn/färjeläge

Brand i terräng

Brand i skola/förskola

Brand i äldreboende

Brand i publik lokal

Brand i särskilt 
boende/gruppbostad

Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats

Brand i industrilokal

Brand i villa

Brand båtuppställning (på 
land) Utomhus

Brand i flerfamiljshus

Övrig brand
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Under vårt arbete med riskanalysen har vi bjudit in till dialog med flera aktörer inom 
kommunen, dialogen syftade till att bredda riskanalysen vad gäller risker som kan 
föranleda en räddningsinsats. Särskilda dialogmöten har anordnats med trafikverket 
och färjetrafiken, Öckerö bussarna samt med chefer inom Socialförvaltningen och 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Underlaget visade att det framförallt är insatser kopplade till brand som kan 
föranleda en räddningsinsats men också att det finns flera incidenter som kan 
inträffa i verksamheterna som är en polisiär- eller sjukvårdsinsats där 
räddningstjänsten delvis kan komma att rycka ut, dock inte som ansvariga för 
insatsen. Det är dock viktigt att räddningstjänsten har kännedom om dessa insatser. 
 

 

Nr Identifierad händelse Beskrivning R-V

S K
H25 Omfattande trafikolycka med flera personbilar

och/eller buss, lastbil inblandade. Flera personer 
skadade/döda. Alternativt en mkt komplex olycka

2 3 Viss

H26 Begränsad trafikolycka med flera personbilar
och/eller buss, lastbil inblandade.
> 3 personer lätt skadade

3 2
I 

huvudsak 
god

H27 MC eller mopedist som skadas/förolyckas 4 2 God

H28 Drunkning 2 eller fler samtidigt drunknade 2 3 Viss

H29 Drunkning 1 person drunknad eller befarad drunkning
4 3

I 
huvudsak 

god

H30 Omfattande utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) som medför svåra 
konsekvenser på miljön, egendom och ev. några 
skadad/döda

1 3 Viss

H31 Begränsat utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) med begränsade 
konsekvenser på miljö och egendom 

4 2
I 

huvudsak 
god

H32 Vindstyrkor upp emot 40 m/s som osakar skador 
på egendom 3 1 Viss

H33 Vindstyrkor upp emot 40 m/s som osakar högt 
vattenstånd 3 2 Viss

H34 Skyfall Stora rengnmängder som orsakar översvämning 
med vattenskador. 3 2

I 
huvudsak 

god

H35 Hot Överhängande fara för olycka (explosion/brand) 
ex CBRNE 1 3 Viss

H36 Stort oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från kommunen och andra myndigheter 
och organisationer.

1 4 Viss

H37 Mindre oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från komunen. 1 2

I 
huvudsak 

god

H38 Kraftig vind på Fotöbron Högre fordon välter, bron stängs av 1 4

Olja utanför kommungräns

Farligt gods-olycka på väg

Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats

Storm orkan

R-P

Trafikolycka
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BILAGA 4 
Avtal och samverkan 
För att klara av att driva verksamheten har räddningstjänsten slutit ett 
samverkansavtal med några externa aktörer. Dessa avtal finns tillgängliga hos 
räddningstjänsten.  

Utöver dessa avtal samverkar räddningstjänsten med andra aktörer utan avtal ex. 
Kustbevakningen och Sjöräddningen.     

 

Samtliga räddningstjänster inom 
Göteborgsregionen, GR 

o Samverkan vid 
räddningstjänst 

Räddsam VG o ”Genom samverkan verka 
för ett säkert och tryggt 
Västra Götaland med 
förmåga att hantera det 
oönskade” 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) 

o Utalarmering och ledning 

Ambulanssjukvården inklusive 
helikopter, SU 

o Sjukvårdslarm i hela 
kommunen 

SBF/RVR-tjänsten 
(Försäkringsbolagen) 

o Restvärdesräddning 
o Sanering vägbana 

SOS Alarm o Alarmeringstjänst 
Entropi SAB o Miljösanering  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 90 Dnr KS 72/20  
   
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på 
distans 
 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämn-
dernas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfull-
mäktige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse 
är att fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att 
besluta om att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur 
förutsättningarna för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspek-
tiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet 
med gällande rätt.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår följande tilläggsyrkande till föreslagen skrivelse 
i kommunstyrelsens reglemente: 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar om Annika Anderssons (V) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunstyrelsens le-
damöter att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans, 
om så kan ske i enlighet med vad som framgår av kommunstyrelsens 
reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i kommun-
styrelsens reglemente med följande lydelse: 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 90, forts. Dnr KS 72/20  
   
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på 
distans 
 

”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sam-
manträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller käns-
liga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om 
beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på 
distans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) 
dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens sekre-
terare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om 
närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda 
skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att delta-
gande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan 
sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.” 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 

Ärende: 
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

Diarienummer: KS 0072/20   

 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
avseende deltagande på distans 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunstyrelsens 

ledamöter att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden på distans, om 
så kan ske i enlighet med vad som framgår av kommunstyrelsens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i 
kommunstyrelsens reglemente med följande lydelse: 

 
”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga 
personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska 
fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte 
ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i 
förväg anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare. 
Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske 
på distans.  
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla 
om deltagande på distans i kommunstyrelsen.” 

 



 
 

 

Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om deltagande 
på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäktige tar in 
föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska 
förutsättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse är att 
fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att besluta om 
att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur förutsättningarna 
för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv och att ge svar på hur 
en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet med gällande rätt.  
 
Beredning 
 
Förutsättningar för beslutsfattande i kommunstyrelsen 
Hälften av en nämnds ledamöter måste vara närvarande för att nämnden ska vara 
beslutsför.1 För kommunstyrelsen innebär det att åtminstone sex (6) ledamöter, av 
nämndens totalt elva (11) ledamöter, måste vara närvarande för att nämnden ska 
kunna fatta beslut. Ledamöterna ska vara närvarande både vid överläggningen av 
ärendet och vid tidpunkten för beslutet. Om en ledamot inte kan delta i ett 
sammanträde ska en ersättare gå in och tjänstgöra i ledamotens ställe. I 
kommunstyrelsen finns elva (11) ersättare.  
 
I brådskande ärenden, där det inte är möjligt att avvakta nämndens avgörande, får 
nämndens ordförande fatta ordförandebeslut på delegation.2 Om så pass många 
ledamöter är frånvarande att nämnden inte längre är beslutsför finns alltså 
möjligheten att fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.  
 
Deltagande på distans 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämndernas 
sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om, och i vilken 
utsträckning ledamöter får delta på distans.3 Det krävs då att kommunfullmäktige 
tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.4 En ledamot som deltar 
på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.  
 
Förutsättningarna för vad som gäller vid deltagande på distans framgår av 
kommunallagen 5 kap 16 §. Där anges bland annat att 
 

”Deltagande ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring 
i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor.” 

                                                           
1 Kommunallagen 6 kap 27 § 
2 Kommunallagen 6 kap 39 § samt respektive nämnds delegationsordning 
3 Kommunallagen 6 kap 24 § 
4 Jämför Kommunallagen 6 kap 44 § 



 
 

 

 
Lagstiftningen anger inte vilka tekniska lösningar som ska användas vid 
distansdeltagande men lagen och förarbetet5 anger några grundläggande krav. 
Förutsättningar som kan utläsas för att en ledamot som deltar på distans ska anses 
närvara vid sammanträdet är: 
 

1. Deltagare som inte befinner sig på samma fysiska plats ska vara anslutna 
till varandra med både bild och ljud. Samtliga ledamöter som deltar vid 
sammanträdet (närvarande på plats och på distans) ska kunna höra och se 
varandra.  

a. Att deltagarna kan se och höra varandra tydligt innebär att de enkelt 
kan identifiera varandra. 

b. Den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i nämndens 
överläggningar. 
 

2. Samtliga ledamöter ska kunna delta på lika villkor som den som är fysiskt 
närvarande i sammanträdeslokalen. Detta ställer höga krav på den tekniska 
utrustningen och att bild- och ljudöverföringen håller en stabil och hög 
kvalitet. Med detta menas bland annat att även deltagande på distans ska 
kunna; 

a. Delta i debatter, 
b. Ta del av handlingar som eventuellt delas ut vid sammanträdet, 
c. Kunna delta i beslut. 

 
3. Ledamoten som deltar på distans ska vara uppkopplad i realtid. Om 

kvaliteten på samtalet försämras eller om den tekniska förbindelsen bryts, 
behöver sammanträdet ajourneras till dess en fungerande förbindelse 
kunnat upprättas.  

 
4. Att den tekniska utrustningen är tillräckligt säker för att inte känslig 

information röjs och för att kraven på personuppgiftsbehandling i 
dataskyddsförordningen kan uppfyllas.  

 
5. Om slutna val ska hållas måste den tekniska lösningen som används 

säkerställa att valhemligheter bevaras, att alla röster kommer med och att 
förfarandet är transparent och inte kan manipuleras.  

 
6. Om sekretesskyddade uppgifter ska hanteras i nämnden krävs att den 

tekniska utrustningen, genom exempelvis kryptering, kan garantera att 
sekretess inte röjs.  

 
 

                                                           
5 Prop. 2013/14:5 s. 30-37 



 
 

 

Konsekvenser 
Beslut som fattas av nämnden kan, om de inte ska överklagas på annat sätt, 
överklagas genom laglighetsprövning.6 Vid en laglighetsprövning ska domstolen 
bland annat pröva om beslutet har kommit till på ett lagligt sätt. Om domstolen 
finner att beslutet inte har tillkommit på ett lagligt sätt ska beslutet upphävas.  
 
Om en nämnd fattar beslut med ledamot på distans och förutsättningarna inte 
uppfylls för att ledamoten ska anses delta i sammanträdet, kan alltså samtliga beslut 
som fattas vid det sammanträdet överklagas. Om en domstol då finner att besluten 
inte tillkommit på ett lagligt sätt ska besluten upphävas.  
 
För att nämndens beslut inte ska ifrågasättas på denna grund, är det därför viktigt 
att deltagande på distans sker i enlighet med lagstiftningen, nämndens reglemente 
och i enlighet med antagna riktlinjer. 
 
Syfte med att införa möjligheten till deltagande på distans 
Ett av syftena med att införa möjligheten att delta på distans var bland annat att 
minska avhoppen från kommunala förtroendeuppdrag, att minska svårigheter för 
förtroendevalda fritidspolitiker att kombinera sitt uppdrag med en annan 
sysselsättning och att underlätta för ledamöter som pendlar. Dessutom 
poängterades att möjligheten skulle kunna underlätta för småbarnsföräldrar, 
personer med funktionsnedsättning och personer i glesbygd som kan ha svårigheter 
fysiskt eller tidsmässigt att ta sig till en sammanträdesplats. 
 
Av förarbetet framgår att deltagande på distans ska ses som ett komplement och 
som en ”möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade 
kommit till stånd alls”. Syftet är inte att ersätta det fysiska mötet som fortsatt fyller 
en stor funktion, framförallt på grund av de indirekta fördelar som det för med sig. 
Något som lagstiftaren särskilt betonat är de informella kontakter och åsiktsutbyten 
som kan komma tills stånd utanför sammanträdets ram.  
 
Begränsningar 
För att uppfylla de krav som lagstiftaren ställer för att kunna tillämpa 
distansdeltagande vid nämndens sammanträde måste de tekniska förutsättningarna 
vara uppfyllda.  
 
Innan deltagande på distans kan börja tillämpas är det också viktigt att riktlinjer 
antas för hur deltagandet ska ske och för när de juridiska och tekniska 
förutsättningarna ska anses vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ska fungera som ett stöd 
till nämndens ordförande när denne ska avgöra om distansdeltagande ska 
godkännas eller inte. Vidare bör riktlinjerna fungera som ett stöd för ordförande, 
sekreterare och ledamöterna under det pågående sammanträdandet.    
 
Även om möjligheten finns är det inte alltid lämpligt att delta i 
nämndssammanträde på distans. Exempel på när detta inte är lämpligt är bland 

                                                           
6 Kommunallagen 13 kap 



 
 

 

annat när nämnden ska handlägga ärenden som omfattas av sekretess eller när 
känsliga personuppgifter behandlas.  
 
Lämpligheten kan även ifrågasättas i de fall ett ärende ska avgöras genom 
omröstning. Detta inkluderar även om ärendet ska avgöras genom sluten 
omröstning. En sluten omröstning förutsätter då att den tekniska utrustningen kan 
säkerställa att valhemligheter bevaras.  
 
Mer om hantering av känsliga uppgifter 
Som huvudregel hålls en nämnds sammanträde inom stängda dörrar. Det kan 
förekomma att uppgifter som behandlas under nämndsammanträdet omfattas av 
sekretess. De som deltar i sammanträdet får inte röja de uppgifter som behandlas.  
Om någon deltar på distans uppstår praktiska svårigheter att säkerställa 
sekretessen. Bland annat finns risk att någon utomstående tar del av ljud- eller bild 
hos distansdeltagaren.  
 
Vid nämndens sammanträde kan det även bli aktuellt att hantera personuppgifter 
vilket, om sammanträdet sker på distans, aktualiserar dataskyddsförordningen. 
Beroende på känsligheten hos de personuppgifter som överförs via nätet kan särskilt 
skydd, genom exempelvis kryptering, vara nödvändigt. I dessa fall ställs alltså 
särskilda krav på den tekniska utrustningen för att deltagande på distans ska kunna 
vara möjligt.  
Den tekniska utrustningen måste garantera ett skydd för de uppgifter som 
behandlas. Om ett sådant skydd inte kan garanteras, saknas förutsättningar för 
deltagande på distans. 
 
Även om den enskilde ledamoten har ett stort ansvar är det framförallt ordföranden 
som ansvarar för att den information som behandlas i sammanträdet inte görs 
tillgänglig för utomstående. Kan känsliga uppgifter inte skyddas på ett 
tillfredsställande sätt bör deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Även om de tekniska förutsättningarna är uppfyllda och om ledamoten som deltar 
på distans vidtar försiktighetsåtgärder, kan bland annat det ledamoten själv säger 
svårligen skyddas. Det räcker att ledamoten har ett öppet fönster i den lokal där 
denne vistas för att informationen ska kunna röjas. Det är en närmast omöjlig 
uppgift för ordföranden att garantera att de sekretesskyddade uppgifterna inte röjs i 
dessa fall.  
 
Det kan därför ifrågasättas om det är lämpligt att överhuvudtaget tillämpa 
möjligheten till deltagande på distans i de fall känsliga personuppgifter och 
uppgifter som omfattas av sekretess behandlas. I de flesta fall bör detta alltså 
utesluta deltagande på distans i de fall då myndighetsutövning sker.  
 
Ekonomi 
Att införa möjligheten att delta på distans innebär ingen ekonomisk konsekvens för 
nämnderna. För att kunna tillämpa möjligheten krävs dock att vissa tekniska 



 
 

 

förutsättningar uppfylls. Det kommer innebära en kostnad att uppdatera de tekniska 
lösningarna i kommunen.7  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Möjligheten för ledamöter att delta på distans ger utökade förutsättningar för 
nämndens politiker att delta i nämndens sammanträde oavsett förutsättningar. Det 
kan underlätta för förtroendevalda som annars skulle ha svårigheter att delta i det 
politiska beslutsfattandet. Bland de som nämns särskilt i förarbetet är 
småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer som kan ha 
svårigheter fysiskt eller tidsmässigt att ta sig till en sammanträdesplats. Möjligheten 
skulle kunna underlätta för dessa grupper att delta i det politiska beslutsfattandet 
och att kombinera det politiska uppdraget med arbetsliv, familjeliv och andra 
förutsättningar.8 Detta kan få följden att färre ledamöter hoppar av sina politiska 
uppdrag när de exempelvis blir föräldrar. Det kan alltså ge ledamöter en möjlighet 
att delta i beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd alls, vilket 
utvecklar den kommunala demokratin.   
 
Ett av syftena att införa möjligheten till deltagande på distans var för att minska 
avhoppen från kommunala förtroendeuppdrag och att minska svårigheterna för 
förtroendevalda politiker att kombinera sina uppdrag med en annan sysselsättning. 
Fler avhopp från politiska uppdrag sker bland unga förtroendevalda. Dessutom sker 
avhopp i större utsträckning bland kvinnor än bland män.9  
 
Barnperspektiv 
Genom att utöka möjligheten till deltagande på distans utökas också möjligheterna 
för bland annat småbarnsföräldrar att kombinera ett politiskt uppdrag med 
familjelivet. Detta kan minska avhoppen i denna grupp. Om fler småbarnsföräldrar 
deltar i det politiska beslutsfattandet kan detta bidra till att fler synpunkter lyfts och 
mer fokus läggas på frågor som rör barn.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att tillåta deltagande på distans samt om 
revidering av nämndens reglemente.10  
 
Bedömning 
Nuvarande regelverk innehåller goda förutsättningar för en nämnd att vara 
beslutsför. I första hand kan en nämnd sammanträda med så få som hälften av 
ledamöterna. Dessutom finns en ordning för inkallande av ersättare för de fall en 
eller flera ordinarie ledamöter inte kan delta. I Öckerö kommun finns, i samtliga 
nämnder, lika många ersättare som ordinarie ledamöter. Dessutom kan brådskande 
ärenden avgöras genom ordförandebeslut. 
 

                                                           
7 Se tjänsteskrivelse om investeringar politiska distansmöten, dnr: KS 0073/20 
8 Prop. 2013/14:5 s. 33 
9 Prop. 2013/14:5 s. 33-34 samt SOU 2012:30 s. 95 
10 Kommunallagen 6 kap 24 § 



 
 

 

Möjligheten till deltagande på distans har alltså inte införts av lagstiftaren i första 
hand för att säkerställa att nämnden ska vara beslutsför. Möjligheten har snarare 
införts för att möjliggöra för att fler ska kunna ha ett kommunalt 
förtroendeuppdrag, oavsett livssituation och förutsättningar. Syftet är alltså att 
fungera som ett komplement till den fysiska närvaron för de ledamöter som annars 
skulle ha svårt att delta i det kommunala beslutsfattandet. På sikt syftar möjligheten 
alltså till att stärka den kommunala demokratin och minska avhoppen bland de 
förtroendevalda. Som huvudregel ska ett politiskt sammanträde hållas på en 
bestämd fysisk plats. Möjligheten att delta på distans bör tillämpas restriktivt och 
endast när det föreligger särskilda skäl, som ett komplement till det fysiska mötet.   
 
Det ankommer på den kommun som inför möjligheten att delta på distans att 
utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig 
säkerhet. Vissa ärenden som hanteras i nämnden är av mycket känslig natur. Även 
om de tekniska förutsättningarna skulle vara uppfyllda, genom kryptering eller 
liknande lösningar, kan det i vissa fall vara olämpligt att tillåta distansdeltagande 
eftersom det inte går att utesluta att dessa uppgifter röjs. Eftersom det inte går att 
garantera säkerheten, saknas förutsättningar att tillåta deltagande på distans i de 
fall nämnden behandlar känsliga personuppgifter eller sekretesskyddad 
information. I de flesta fall bör detta utesluta deltagande på distans då 
myndighetsutövning sker. Kommunfullmäktige bör inte tillåta deltagande på distans 
i dessa fall.  
 
Reglementets formulering bör ha sin utgångspunkt i SKR:s modell-reglemente11 
med tillägg i enlighet med resonemanget ovan.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsens ekonom, Ekonomienheten 
 
Bilagor 
 
Underskrift 
 
 
 
Anna Dannje-Brocker    Tannaz Ghaderi 
Tf. kommundirektör    Juridik- och kanslichef 
2020-04-17      2020-04-17  
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 
 

§1 Verksamhetsområde 

Styrelsen svarar för kommunens uppgifter vad gäller: 

 
Kommunallagen 6 kap 1-6 § 

Ekonomisk förvaltning 

Personalfrågor 

Översiktlig fysisk planering 

Planfrågor med normalt planförfarande 

Mark- och exploateringsärenden. Detta innefattar att vara planerande och verkställande 

organ avseende mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av 

markreserverna, gatukostnadsersättning, köp, byte av fastigheter samt till verksamheten 

hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor. 

Biblioteks-, förenings- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet samt fritidsanläggningar 

och naturområden. 

Beaktande av värdefulla kulturmiljöer och byggnader. 

IT. 

Näringsliv och turism 

Kommunikation 

Utveckling av den kommunala demokratin 

Arkivvård 

Arbetslöshet. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd 

Säkerhetsskyddslag 

Försäkringsbolagens villkor om aktiv riskhantering 
Bevakning av kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

Namn och adressättning samt adressregister 

Konsumentvägledning 

Kommunens anslagstavla 

Arkivmyndighet 

Den kommunala författningssamlingen 

 
Kommunstyrelsen är verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning och lokala 

trafikföreskrifter 



Kommunstyrelsen är planerande och verkställande organ avseende kommunens 

vattenförsörjning och avloppshantering, kommunal gatuväghållning, färje- och 

kollektivtrafik, trafiksäkerhetsfrågor, natur/grönområden/parker, allmänna platser, 

lokalvård samt kostverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och planområdet, 

inklusive detaljplaner med undantag av de ärenden som handläggs av bygg- och 

miljönämnden. 

 
Kommunstyrelsen fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av 

den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter avseende färdtjänst och 

riksfärdtjänst. 

 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd enligt lag om kommunal energiplanering. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande avfallspolitiken och planerar för 

omhändertagande av avfallet samt utfärdande av renhållningsföreskrifter, ansvarar för 

omhändertagandet av avfall som ankommer på kommen enligt Miljöbalken och andra 

föreskrifter. 

 
Kommunstyrelsen har att tillse att underhållsplaner upprättas för gator, vägar och allmänna 

platser, vatten och avloppsanläggningar, renhållning, natur- och grönområden, parker, 

planteringar, lekplatser och liknande anläggningar. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att de lagstiftade uppgifter utförs, som åligger en kommun 

enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av frågor inom ramen för Rådet för hälsa och 

trygghet 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för ett framtagande av en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

 
Kommunstyrelsen för utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetets prioriterade områden i 

samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd västra 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

- kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av kommunens 

särskilda insatser inom detta område. 

 
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla boendeplatser, i både egen och 

extern regi, för ensamkommande barn. 



- mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

 
 

§2 Delegation från kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige skall besluta i alla ärenden som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt för kommunen. Med denna inskränkning i 

kommunstyrelsens beslutanderätt beslutar styrelsen i följande grupper av ärenden 

inom sina i §1 angivna verksamhetsområden: 

 
1. Organisationens administration 

2. Upphandling av varor och tjänster 

3. Beslut om att föra kommunens talan och att utse ombud att företräda kommunen 

inför domstol och andra myndigheter och vid förrättningar av skilda slag 

4. Representation och uppvaktning för kommunstyrelsen och dess utskott 

5. Yttranden för kommunen, om remisstiden inte medger beslut i kommunfullmäktige 

6. Deltagande i kurs/konferens 

7. Omfördelning av nämnds medel inom antagen budget 

8. Placering av medel på penningmarknaden inom ramen för av kommunfullmäktige 
antagen policy 

9. Upptagande, konvertering, inlösen eller omläggning av långfristigt lån enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy 

10. Köp av fastigheter av strategisk betydelse inom av fullmäktige fastställd kostnadsram 

11. Kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagen policy 

12. Avskrivning av fordringar 

13. Utdelning av fondmedel 

14. Organisation 
15. Rekrytering och avveckling av personal 

16. Personalutveckling 

17. Tillämpning av lagar, avtal, lokala riktlinjer eller program inom det personalpolitiska 

området 

18. Löne- och tvisteförhandlingar 

19. Tillstånd att använda kommunens vapen 

20. Yttrande om antagande av hemvärnsmän 

21. Avvisning av för sent inkommet överklagande: 24 §Förvaltningslagen 

22. Avskrivning av färdigbehandlade ärenden 

23. Beslut om kommunkontorets öppethållande 

24. Bidrag till arrangemang/projekt från föreningar och enskilda där marknadsföring av 

kommunen har en framträdande roll 

25. Bidrag till utvecklingsprojekt som främjar näringsliv och eller turism 

26. Inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, 

inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska 

förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som ingår i området 

som berör fritid och kultur. 

27. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesplaner som 

handläggs genom ett sådant planförfarande som anges i 5 kap 7 § plan- och bygglagen 

(enkelt planförfarande). 

28. Beslut om planuppdrag för detaljplaner med standardutförande samt 

samråd/granskning och antagande av sådana planer. Beslut om samråd och 

granskning av planer med utökat planförfarande. Beslut om planbesked avseende 

planer med standardutförande 



29. Övriga kommunala frågor som inte enligt kommunfullmäktige fastställt reglemente 

skall beslutas av annan nämnd. 

 
 

§3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 

kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera verksamhetens 

utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret. 

Kommunstyrelsen skall övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

 
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helst eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 

ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv med också i avseende på övriga förhållanden 

av betydelse för kommunen. 

 
I årliga beslut för varje sådant aktiebolag skall prövas om den verksamhet som bolaget har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala 

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 

att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 
 

§4 Arbetsformer 

Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. 

 
Parti i fullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en 

insynsplats i kommunstyrelsen. 

 
Regler för tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i den ledamotens ställe. 

 
En ledamot eller ersättare som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens eller ersättarens ställe. 

Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 

av ett ärende. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 
Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall 

själv tillse att ersättare inkallas. 



Ersättare för ordföranden 

 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den tull åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att 

styrelsen valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 

för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 

§5 Sammanträden 

Tidpunkt 

 
Kommunstyrelsen sammanträder på en dag och tid som styrelsen bestämmer, 

Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 

eller ordföranden anser att det behövs. 

 
Kallelse 

 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen skall innehålla 

uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall tillställas varje ledamot och 

ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar 

före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till äldste 

ledamoten göra detta. 

 

Deltagande på distans 

 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som 

omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på 

distans inte ske.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får 

ske på distans.  

 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen. 

 
Justering av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta arr en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Beslutet bör uppläsas för styrelsen före justering. 

 
Reservation 



 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas in före justeringen av 

protokollet. 

 
 

§ 6 Ordförandens uppgifter 

Det åligger ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha insyn över och att ta 
erforderliga initiativ i frågor rörande 

- Styrelsens ärendehantering 

- Nämndernas ärendehantering 

- Frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

- Främja samverkan med nämnderna 

Ordföranden skall vidare 

- Vid uppvaktning för myndigheter eller vid sammanträden med myndigheter, företag 

och enskilda företräda kommunstyrelsen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutat 

annorlunda 

- Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts ärenden behandlas utan onödigt 

dröjsmål 

- Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän 

i kommunstyrelsens lokaler 

- Vid behov överlämna ärenden för beredning eller ytterligare beredning 

- - i övrigt se till att kommunstyrelsens uppgifter fullgörs 

- Vid ett ansträngt läge bedöma om kris föreligger samt besluta om kris ska anses råda. 

Då så är fallet, tillse att detta tillkännages samt att skyndsamt inkalla 

krisledningsnämnd 

- Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder 

med rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. 

 
Sistnämnda rätt gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild person. 

 
 

§ 7 Kommunalråd 

Sedan kommunfullmäktiges val av ledamöter till kommunstyrelsen skett utser 

kommunfullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunalrådet ska ägna hela 

sin arbetstid att främja kommunens intressen. 

 
 

§ 8 Delgivning och undertecknande av handlingar 

Handlingar, som kommunstyrelsen ska ta del av, delges ordföranden, kommunchefen, eller i 
förekommande fall berörd avdelningschef inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd 

som kommunstyrelsen utser. 

Avtal skall för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen utser. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv 

underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

 
 

§9 Kommunstyrelsens utskott 

Förhandlingsutskott 

 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett förhandlingsutskott bestående av tre ledamöter för 

handläggning av frågor avseende löner, arvoden och därtill relaterade frågor. 

 
Utskottets uppgift är att bereda ärenden och framlägga förslag till beslut samt att besluta i 



ärenden som delegerats till dem. 

 
Ledamöter i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för 

samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen 

bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Är ordförande i utskottet, på grund av sjukdom eller annat, för längre tid förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att fullgöra 

ordförandens uppgifter. 

 
Utskottets sammanträden m m 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

 
Vad ovan föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträden gäller i motsvarande 

mån utskottet. 

 
I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagens sammanträdesregler. 

 
Kopior av utskottets protokoll skall delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

 
Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att det skall kunna 

fullgöra sina uppgifter. 

 
För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens 

arkivreglemente. 

 
 

§ 10 Kommunens administrativa organ m m 

Under kommunstyrelsen lyder den sammanhållna kommunförvaltningen under ledning av 

kommunchefen som styrelsens chefstjänsteman samt personalenheten, ekonomienheten, 

arbetsmarknadsenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, fritid- och kultur och 

verksamhetsområde samhällsbyggnad. 

 
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får kommunchefen alltid närvara. 

Styrelsens chefstjänstemän får närvara för att föredra ärenden som berör vederbörandes 

verksamhetsområde. 

 
Handlingar som inkommer till kommunstyrelsen och som är att anse som allmänna 

handlingar skall utan onödigt dröjsmål diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller 

handling inkommit, det beslut som fattats, dagen för beslutet och för beslutets expediering. 

 
 

§ 11 Giltighetstid 

Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige xxx-xx-xx 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 101 Dnr SB 49/19  
   
Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet 
 

 
Ärende 
Nya riktlinjer för resor till Daglig Verksamhet för de brukare som har fått 
denna verksamhet genom ett LSS-beslut, de nya riktlinjerna verkar för en lika-
behandling av Öckerö kommuns invånare. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30  
Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för resor till och från Daglig Verksamhet 
som ska gälla från och med 1 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslutet för resor till 
Daglig Verksamhet enligt förslag 1A; att brukaren inte betalar egenavgift under 
resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort med 
den allmänna kollektivtrafiken utan procentpåslag på beloppet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg 
Ärende: Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet (inom Färdtjänsten  
Diarienummer: SB 49/19   

 

Riktlinjer för resor till daglig Verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för resor till och från Daglig Verksamhet som 
ska gälla från och med 1 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslutet för resor till Daglig 
Verksamhet enligt förslag 1. A. Att brukaren inte betalar egenavgift under resan utan 
faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort med den allmänna 
kollektivtrafiken utan procentpåslag på beloppet.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Nya riktlinjer för resor till Daglig Verksamhet för de brukare som har fått denna 
verksamhet genom ett LSS beslut, de nya riktlinjerna verkar för en likabehandling 
av Öckerö kommuns invånare. 
 
Beredning 
Färdtjänst kan användas som Arbetsresor för de som har ett tillstånd för färdtjänst 
och ett LSS beslut om Daglig Verksamhet. Kommunen är inte skyldig att 
subventionera dessa resor ytterligare enligt lag om färdtjänst (1997:736) 
 
I dag betalar de som reser till Daglig Verksamhet med Färdtjänsten ett belopp 
motsvarande ett periodkort för den allmänna kollektivtrafiken sina resor. Tydliga 
riktlinjer när det gäller dessa resor inom Öckerö Kommun saknas. I strävan efter att 
uppfylla jämlikhetsprincipen och behandla alla kommuninvånare lika har nya 
riktlinjer tagits fram i samarbete mellan LSS handläggare och färdtjänsthandläggare 
i kommunen. 
 
 
Övriga kommuner i GR-området har valt olika lösningar enligt nedanstående tre 
förslag. 
 



 
 

 

1.  
Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras kostnaden 
motsvarande ett periodkort i den allmänna kollektivtrafiken. 

2.  
Brukaren betalar egenavgift för resorna som vanliga färdtjänstresor.  

3.  
Kommunen har en egen organisation för dessa transporter. En utredning är 
gjord av Socialförvaltningen i Öckerö kommun under 2019, kring hur denna 
organisation fungerar hos kranskommunerna (Kungälv, Stenungssund, Lilla 
Edet, Tjörn, Orust, Strömstad, Ale). Utredningen visar på att detta alternativ 
inte är kostnadseffektivt, dels ur bemanningssynpunkt men även utifrån 
aspekten kring underhåll och reparation/slitage av fordon. Den visar också 
att allt fler kommuner frångår detta alternativ. Slutsatsen av utredningen är 
att en sådan organisation är resurskrävande och svår att bedriva i en liten 
kommun som Öckerö kommun.  
 

 
Ekonomi 
Dessa resor är en stor kostnad för kommunen och antalet brukare kommer 
förmodligen öka då samhället i dag vill ge alla invånare en stimulerande 
sysselsättning. Budget för dessa resor ligger inom verksamhetsområde 
samhällsbyggnad. Kostnaden för kommunen skiljer sig om kommunen väljer att 
subventionera resorna ytterligare genom att låta brukaren åka färdtjänst utan 
egenavgift med periodkort. 
 
Beräkningarna är gjorda utifrån kostnader för resor till Daglig Verksamhet inom 
Färdtjänsten under 2019. 
 
Kostnader för kommunen. 
Kostnaden (ex. moms) för dessa resor per år är (2019): 1 413 554 kr 
 
 

1. A. Kostnaden för kommunen per år om brukaren betalar 0 kr i egenavgift och 
faktureras avgiften för ett periodkort utan procentpåslag: 
 1 413 554  
– 169 730 = 1 243 824 kr. 
 

       B. Kostnaden för kommunen per år om brukaren betalar 0 kr i egenavgift och 
       faktureras avgiften för ett periodkort med 25 % påslag: 

 1 413 554  
– 212 234 = 1 201 320 kr. 
 

 
2. Kostnaden för kommunen per år om brukarna betalar egenavgiften för 

färdtjänsten är i dag svår att beräkna då egenavgiften kan bli avståndsbaserad 
från 2021-01-01 
 
 



 
 

 

1 413 554 
– 332 304 = 1 081 250 kr 
 

 
Kostnader för brukaren. 

1. Västtrafik periodkort Öckerö kommun (2020):  
775 kr/ kostnad per år 8525 kr 
 

             Västtrafik periodkort Gbg+(Öckerö – Göteborg 2020): 
              1145 kr/ kostnad per år 12 595 kr 
 

2. Egenavgift för Färdtjänst inom Öckerö kommun: 
 60 kr (20 dagar 2 gånger per dag)2400 kr/kostnad per år 26 400kr 
 

             Egenavgift för färdtjänst till Göteborg:  
             132 kr (20 dagar 2 gånger per dag) 5280 kr/ kostnad per år 58 080 kr. 
 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta nya riktlinjer för resor till daglig 
verksamhet.  
Kommunfullmäktige fattar beslut gällande avgift för resor till daglig verksamhet. 
 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik Fasta Resor fastaresor.skovde@samres.se 
Socialförvaltningen. emma.nordhammer@ockero.se 
 
Bilagor 
Riktlinjer för Resor till Daglig Verksamhet 
 
 
Datum 2020-03-30 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Andreas Beutler                                                
T F Kommundirektör                                                           T F Samhällsbyggnadschef                          
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Resor till Daglig Verksamhet 2019-09-01 

 

 
___________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2020-04-28 
Beslutande:          Kommunstyrelsen 
Giltighetstid:          Tillsvidare från 2020-06-01   
Dokumentansvarig:          Andreas Beutler 
Upprättad av:          Annette Westberg, Handläggare Färdtjänst 
______________________________________________________________________ 
 

Riktlinjer för resor till daglig 
verksamhet i Öckerö kommun 
Har beslut tagits av LSS handläggare i Öckerö kommun om att en brukare ska delta i en daglig 
verksamhet som kommunen bekostar ska hen ha rätt till färdtjänstresor till och från verksamheten. 
Dessa riktlinjer ska brukarna få information om inför ansökan om resorna. 

• Resorna söks hos färdtjänsthandläggaren i kommunen. 
 

• Färdtjänsthandläggaren handlägger beslut om resor till och från Daglig Verksamhet. 
 
 

• Resor till Daglig Verksamhet innebär 2 resor per dag 5 dagar i veckan (ej lördag och söndag). 
  

• Resorna görs från hemmet till Daglig Verksamhet och tillbaka. Som hemmet gäller bostaden. 
Två adresser om brukaren har två olika bostäder (ex. gruppbostad, egen bostad, 
kortidsvistelse)  
 

• Resorna görs efter beslut med Taxi eller Specialfordon. Samåkning sker. För en brukare som ej 
kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning.  
 
 

• Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut 
förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja tillståndshavaren under resan. 
 

• Då en assistent medföljer som ledsagare på resan till Daglig Verksamhet får assistenten själv 
ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer. 
 
 

• Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som brukaren behöver på resmålet får tas 
med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär. 
 

• Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten. Verksamhetsresa. 
 

 

 
 
 

 



Resor till Daglig Verksamhet 2019-09-01 

 

 
• Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter Daglig Verksamhet görs denna resa som en 

färdtjänstresa med egenavgift. 
 

• Resor till Daglig Verksamhet gäller personer i åldern 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år. 
 

• Ett beslut på tillstånd för resor till och från Daglig Verksamhet är giltigt som längst 2 år. 
 

• Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet 
för ett periodkort. Juli månad är betalningsfri. Vilken summa kunden faktureras bestäms av i 
vilken kommun den Dagliga Verksamheten sker. ( I dag periodkort för Öckerö kommun eller 
periodkort Göteborg+) 
 
OBS! Detta kommer att ändras i och med att Västtrafik ändrar zoner. 2021-01-01 
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KS § 107 Dnr SB 65/20  
   
Ny taxa för handläggning av markanvisningar 
 
Ärende 
En ny taxa föreslås införas i samband med markanvisningsprocessen som 
handläggs på Samhällsbyggnadsverksamheten. Förslaget om taxan ingår i ett 
annat ärende: ”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploate-
ringsavtal” (dnr 0170/19) aktuellt för beslut parallellt med detta. Dessa nya 
riktlinjer syftar bland annat till att tydliggöra och rättssäkra processen vid mar-
kanvisningar och den föreslagna taxan (i riktlinjerna kallad markanvisningsav-
gift) är en del i att strukturera arbetsprocessen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Taxa för handläggning av markanvisningar 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ny taxa för handläggning av markanvisningar godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 



Sida 1 av 1 
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Handläggare: Janna Petersson, Per Karlbäck 
Ärende: Ny taxa för handläggning av markanvisningar 
Diarienummer: 0065/20 

 
 

Ny taxa för handläggning av markanvisningar  
 

Förslag till beslut 

Ny taxa för handläggning av markanvisningar godkänns. 

Ärendet (sammanfattning) 

En ny taxa föreslås införas i samband med markanvisningsprocessen som handläggs 
på Samhällsbyggnadsverksamheten. Förslaget om taxan ingår i ett annat ärende: 
”Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal” (dnr 0170/19) 
aktuellt för beslut parallellt med detta. Dessa nya riktlinjer syftar bland annat till att 
tydliggöra och rättssäkra processen vid markanvisningar och den föreslagna taxan (i 
riktlinjerna kallad markanvisningsavgift) är en del i att strukturera arbetsprocessen. 

Ekonomi 

Detta ärende bedöms medföra marginella ekonomiska konsekvenser genom att 
taxan innebär en intäkt, om än mycket liten. Dels är summan symbolisk och täcker 
inte de kostnader som handläggningen innebär, dels är det sällan markanvisning 
sker. 

Expediering av beslut 

Verksamhetschef samhällsbyggnad. ÖFAB. 

Bilagor 

”Taxa för handläggning av markanvisningar”. 

 
 

_______________________  _______________________ 

Anna Dannjé Brocker   Andréas Beutler  
Tf Kommundirektör    Tf Verksamhetschef samhällsbyggnad 



Taxa för handläggning av markanvisningar i Öckerö kommun 
 

En markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på vissa villkor får 
ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av 
ny bebyggelse inom ett område som kommunen äger.  

Kommunen har riktlinjer för markanvisning som ger stöd och tydlighet både för 
kommunen och intresserade exploatörer inför en exploateringsprocess. 

I samband med en omarbetning av dessa riktlinjer inför kommunen år 2020 en ny 
taxa för handläggning av markanvisningar.  

 

Taxa för handläggning av markanvisningar: 
• 1000 sek (exkl. moms) per anbud till en markanvisning. 

o Taxan gäller oavsett metod för markanvisningen.  
o Taxan återbetalas inte, oavsett om markanvisningen avbryts eller inte 

leder vidare i en fortsatt exploateringsprocess.  



Medborgarförslag till Öckerö kommunfullmäktige 

Hönö den 17 mars 2020  

SFI-undervisning i kommunens egen regi 

Vi föreslår att kommunen erbjuder SFI-undervisning i egen regi, och/ eller i samarbete med de 
församlingar/föreningar som så önskar. 

Erfarenheten har visat att de personer som placeras i vår kommun får ofta vänta flera månader innan 
de blir placerade i SFI i Göteborg.   Av förklarliga skäl behöver personerna kartläggas för att hamna på 
rätt undervisningsnivå, men denna långa väntan förstärker den passivitet som många av dessa 
människor levt med under den tid de bott i asylboende eller i flyktingläger och där bara väntat. När 
man äntligen hamnat i sin etableringskommun börjar en ny väntan.  

De flesta nyanlända har tre timmars SFI per dag och ibland kan de också ha någon typ av 
samhällsinformation. Restiderna till Göteborg fram och tillbaka tar ofta längre tid än vad 
undervisningen gör.  

Då vi ofta försöker hjälpa till med skoluppgifter tycker vi oss se en mycket ojämn kvalité på 
undervisningen som erbjuds. Det är ofta dåligt kopierade, knappast läsbara uppgifter som skall ligga 
till grund för studierna. Ibland är det uppgifter som ingen av oss svenskar, trots lärarbakgrunder kan 
lösa. Sällan eller aldrig finns det aktuella läromedel. 

Många av de nyanlända består av familjer med många barn. Vi har familjer med fyra, fem, sex och sju 
barn. Flera av familjerna består av mamma och barn. Papporna finns inte med. Det är med stor oro vi 
ser hur dessa barn skiljs från sina föräldrar under onödigt lång tid av dagen. Dessa barn vistas på 
förskolor och fritidshem under långa dagar, onödigt långa för att restiderna tar så mycket av tiden. Vi 
får inte heller bortse från att många av dessa barn har med sig traumatiska minnen. 

Personalen på förskolan gör ett fantastiskt arbete och barnen behöver den stimulans som förskolan 
ger men förskolan ställs inför utmaningar. Om det händer en olycka eller om barnen blir sjuka under 
dagen tar det lång tid, innan barnen kan bli hämtade av vårdnadshavarna.   

 Sammanfattning över vad vi skulle vinna med att erbjuda SFI-undervisning i kommunens regi 

• Resvägen skulle kortas, tiden som passiv resenär minimeras 
• Familjerna får tid för gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som skulle kunna genomföras 

tillsammans med ideella föreningar men också ex. vis Navet.    
• Studier och praktikplatser skulle kunna varvas genom kontakter med kommunens 

verksamheter och näringslivet. 
• Familjerna skulle göra sina matinköp och ha bankkontakter mm i kommunen och genom att 

röra sig i närområdet lättare knyta kontakter med andra svenskar. 
• Genom att lära känna andra öbor ökar möjligheten att få hjälp med att hitta lägenheter. 

För att dessa människor skall bli delaktiga på ett djupare sätt krävs att vi visar på rättigheter men 
också skyldigheter. Dessa skyldigheter kan vara att vara en del av sina barns vardag i förskola/skola. 
Detta möjliggörs om föräldrarna finns närmare. Vår förening ÖS har vi en stark önskan att de 



nyanlända skall integreras på ett så bra sätt som möjligt. Vi är medvetna om att Öckerö är en liten 
kommun med begränsade ekonomiska resurser men också en kommun med många engagerade 
innevånare. Den tid som de nyanlända tillbringar i vår kommun skall vara starten på ett värdigt liv i 
Sverige. En del kommer att vara kvar och en del flytta men de skall alla känna en glädje över ett ha 
fått bo i vår fina kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att denna fråga utreds på ett skyndsamt sätt 

Styrelsen för ÖS  

Öarna Samverkan och Integration 

/  
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KS § 94 Dnr KS 59/20  
   
Svar på skrivelse från ÖFAB angående utbyggnad av fiber  
 
Ärende 
Öckerö Fastigheter AB har inkommit med en skrivelse, 2020-03-23, där bola-
gets styrelse uttrycker önskemål om yttrande från kommunstyrelsen i frågan 
om hur de som ägarrepresentanter ser på utbyggnad av fiber på Grötö. 
 
Bakgrunden är att ÖFAB i februari 2019 återrapporterade betydande negativa 
avvikelser i fiberprojekten på Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln. Samtidigt be-
slutade kommunfullmäktige 2011 att uppdra åt dåvarande Öckerö bostads AB 
via affärsområde Öckerö Nät att bygga stadsnät där 100% av hushållen och 
företagen i Öckerö kommun ska ha möjlighet att ansluta bredband om minst 
100 Mbit/s senast år 2020. För detta utarbetades en utbyggnadsplan där Grötö 
nu återstår som sista ö att bygga. Om kommunstyrelsen skulle välja att invända 
mot vidare utbyggnad, måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för nytt 
beslut den 7 maj och därmed ompröva kommunfullmäktiges beslut från 2011-
09-15. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Skrivelse från ÖFAB inkl granskning från KPMG 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Martina Kjellqvist (KD) för Öckeröalliansen föreslår följande tilläggsyrkande: 
att ”enligt budget” läggs till sist i beslutsmeningen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordfö-
rande frågan sedan om Martina Kjellqvists (KD) tilläggsförslag kan antas och 
finner att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Öckerö fastigheter AB:s utbygg-
nad av fiber på Grötö enligt budget. 
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Svar på skrivelse från ÖFAB angående 
utbyggnad av fiber 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Öckerö fastigheter AB:s utbyggnad av 
fiber på Grötö. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö Fastigheter AB har inkommit med en skrivelse, 2020-03-23, där bolagets 
styrelse uttrycker önskemål om yttrande från kommunstyrelsen i frågan om hur de 
som ägarrepresentanter ser på utbyggnad av fiber på Grötö. 
 
Bakgrunden är att ÖFAB i februari 2019 återrapporterade betydande negativa 
avvikelser i fiberprojekten på Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige 2011 att uppdra åt dåvarande Öckerö bostads AB via 
affärsområde Öckerö Nät att bygga stadsnät där 100% av hushållen och företagen i 
Öckerö kommun ska ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 
år 2020. För detta utarbetades en utbyggnadsplan där Grötö nu återstår som sista ö 
att bygga. Om kommunstyrelsen skulle välja att invända mot vidare utbyggnad, 
måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för nytt beslut den 7 maj och därmed 
ompröva kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-15. 
 
Bedömning 
Att kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-05 om att alla öar ska ha möjlighet att 
ansluta bredband om minst 100Mbit/s kvarstår. 
 
 
Ekonomi 
Beslutet innebär att Öckerö fastigheter genomför utbyggnaden av fiber på Grötö 
enligt budget. 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Hans Andreasson, VD ÖFAB 
ÖFAB:s styrelse 
Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Skrivelse från ÖFAB inkl granskning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



ÖCKERÖ
FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

Skrivelse avseende yttrande om

investering fiber pä Grötö

I februari 2019 återrapporterades betydande negativa avvikelser i fiberprojekten på

Rörö, Källö-Knippla och Hyppeln. Bolagets styrelse beslutade 2019-10-11 om att

uppdrag åt VD att återkomma med skriftlig rapport kring bland annat händelser och

beslut i projekten. Bolagets förtroendevalda revisorer har också uppdragit åt KPMG

att granska styrning och ledning av affärsområdet Ockerö Nät. Rapporterna är

återrapporterade till styrelsen.

2011 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt dåvarande Ockerö Bostads AB via

affärsområdet Ockerö Nät att bygga stadsnät där 100 % av hushållen och företagen i

Ockerö kommun skall ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100 Mbit/s senast

år 2020. För att klara detta framarbetades en utbyggnadsplan där nu Grötö återstår

som sista ö att bygga.

Bolagets styrelse uttrycker önskemål, efter styrelsebeslut 2020-03-13, om ett

yttrande från Kommunstyrelsen i frågan om hur de som ägarrepresentanter ser på

utbyggnad av fiber på Grötö. Om kommunstyrelsen väljer att invända mot vidare

utbyggnad, måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige för nytt beslut den 7 maj

och därmed ompröva kommunfullmäktiges beslut från 2011-09-15.

KPMGs rapport samt fullmäktigebeslut från 2011-09-15 finns bifogad denna

skrivelse.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2020-03-23

Hans Anctsfeasson

Verkställande direktör
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Granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av Öckerö Nät

2020-03-04

Sammanfattning
KPMG har av Ockerö kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att genomföra en
övergripande granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av
affärsområdet Öckerö Nät. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Vi konstaterar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på olika sätt har haft
kännedom om affärsområdet Öckerö Näts utveckling verksamhetsmässigt och
ekonomiskt under 2019. T.ex. genom information/dialog från styrelseordförande och
VD, Ockerö Fastigheter-dagen, att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
suttit som ledamöter i bolagets styrelse 2012-2019 och från 2019 är de adjungerade på
styrelsens möten och genom bl.a. bolagets del- och helårsbokslut.

Vi bedömer att styrelsen under året har fått och efterfrågat information som underlag
för beslut, tagit aktiva beslut och följt upp affärsområdet Öckerö Nät. På
styrelsemötena har bl.a. stadsnätsrapporter presenterats med erforderlig information.

Redan i januari 2019 fick styrelsens presidium information om de negativa prognoserna
för de pågående projekten och i februari informerades hela styrelsen att investerings-
budgeterna för Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö inte skulle kunna hållas. Under hösten
rapporterades bl.a. utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen. l november efter

det extra styrelsemötet fick VD i uppdrag att göra en utredning om byggnationen på
nordöarna. Vår bedömning är att utredningen ger en bra och transparent bild av
händelser och beslut av byggnationen. Vi bedömer vidare att med hänsyn till den
information styrelsen hade redan våren 2019 om negativa prognoser kom beslutet om
utredningen alltför sent.

Vår bedömning är att styrelsens interna kontrollplan för 2019 inte baserats på en
tillräcklig risk- och väsentlighetsbedömning och val av risker gällande projekten.
Om risker för projekten som föreslås kompletteras i den interna kontrollplanen för 2020
hade funnits med och följts upp mellan 2015-2019 hade styrelsens haft större
möjligheter att stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdets
verksamhet och ekonomi. Det är väsentligt att styrelseledamöterna är tillräckligt
delaktiga i arbetet med riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte
riskanalyserna främst görs på tjänstemannanivå.

Vi bedömer att det finns system och rutiner för drift och förvaltning av befintligt stadsnät
för att minsta möjliga driftstörningar för kunderna ska uppnåtts.

Vi bedömer vidare att prognostiserat årsresultat för Öckerö Nät inte kommer att
uppfylla målet att affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat
för 2019. Styrelsen bedömer att avkastning på investerade medel vid årsbokslutet inte
kommer att uppfyllas med 3,5 %.

Vår sammanfattande bedömning utifrån vår granskning är att styrelsen inte tillräckligt
tillfredsställande har lett, styrt och följt upp affärsområdet Ockerö Nät under 2019.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelsen att:

© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
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• fortsätta stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdet
Öckerö Nät.

• fortsätta föra kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen om bolagets risker.

• säkerställa att styrelseledamöterna är tillräckligt delaktiga i arbetet med
riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte riskanalyserna
främst görs på tjänstemannanivå.

• fortsatt efterfråga nytt ägardirektiv för Ockerö Fastighets AB av
kommunstyrelsen.
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Inledning/bakgrund
KPMG har av Öckerö kommuns lekmannarevisorerfått i uppdrag att genomföra en
granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av affärsområdet Öckerö
Nät. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Bolagets vision är att koncernens bolag ska vara betydelsefulla verktyg för en stark och
hållbar utveckling av Öckerööarna genom ett personligt engagemang bygga och
förvalta fastigheter och IT-infrastruktur.

Bolaget har ett affärsområde Öckerö Nät där koncernen ska:

• Bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerös kommun.

• Erbjuda framtidssäkra fibernätsanslutningar till privata villakunder,
fastighetsägare, företag och operatörer.

• Ge kunder tillgång till marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud.

Koncernen har fått uppdraget av ägaren genom beslut i fullmäktige i september 2011.

Utifrån "Uppdragshandling för Öckerö Fastigheter" framgår att affärsområde Öckerö
Nät ansvarar som beställarorganisation och totalansvarig för stadsnätet av fiber. Till
stöd inom koncernen finns förvaltnings- och projektorganisationer, men totalansvar för
hela affären är affärsområdeschefen.

l Öckerö Fastighets AB:s affärsplan för 2015-2019 framgår att "till skillnad mot vissa
andra stadsnät har bolaget valt att inte bygga ut områden baserat på verifierat intresse
utan genomfört byggnation av stamnät på Hönö och Öckerö. Den fortsatta byggnatio-
nen, främst på de mindre öarna, måste dock för att vara långsiktigt lönsamma och vara
efterfrågebaserade. Bolagets bedömning är att affärsområdet kommer redovisa
underskott de första åren men att i takt med att kundmassan ökar och att olika typer av
högkapacitetskunder ansluter sig till nätet kommer kassaflödena under perioden vara
positiva".

Finansiellt mål är att:

• affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat.
- avkastning på investerade medel ska senast vid årsbokslutet 2019 uppgå till
3,5 %.

Lekmannarevisorerna bedömer att det finns en risk att bolaget och affärsområdet
Öckerö Nät inte kommer att kunna uppfylla de mål som är beslutade och vill därför
granska detta.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsens ledning, styrning och
uppföljningen av Öckerö Fastighets AB:s affärsområde Öckerö Nät har varit
tillfredsställande.
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Granskningen kommer att besvara om styrelsen på ett tillfredsställande sätt lett, styrt
och följt upp att:

• planering och budgetering bedrivits så att en god avkastning uppnås?

• drift och förvaltning av befintligt stadsnät utförts så att minsta möjliga
driftstörningar för kunderna uppnåtts?

• planering, projektering, byggnation, marknadsföring och utveckling av
stadsnätet så att fullmäktiges beslut att samtliga Öckerös kommuninvånare ska
ges möjlighet att ansluta sig till stadsnätet år 2020 uppfyllts?

Granskningen omfattar Öckerö Fastighets AB:s affärsområde Öckerö Nät.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna och verkställandet uppfyller:

• Kommunallagen

• Antagna ägardirektiv

• Interna styrdokument

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom avstämningar/intervjuer med VD och
styrelseordförande samt analys av upprättad dokumentation såsom exempelvis:

• Fastställda styrdokument som gäller för bolaget
• Styrelseprotokoll
• Dokumentation av ev. utförda riskanalyser

• Dokumentation över bolagens mål
• Upprättade/fastställda internkontrollplaner
• Dokumentation över utförda kontroller
• Dokumentation och bedömning av ägardirektiv och dess efterlevnad

Rapporten är faktakontrollerad av VD och styrelseordförande i bolaget.
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3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

3.1.1 Ägardirektiv

Ägardirektiv för verksamheten i Öckerö Fastighets AB, nedan kallat bolaget, antaget av
kommunfullmäktige i Ockerö kommun den 2013-10-31 och fastställt av bolagsstämman
den 2013-12-20.

Enligt ägardirektivet fastställer kommunfullmäktige ekonomiska direktiv och krav på
bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut
ska eftersträvas vid fastställande. Bolaget ska vara väl konsoliderat och ha en sådan
ekonomisk styrka att det kan klara konjunkturnedgångar och andra ekonomiska
påfrestningar. Kommunfullmäktiges direktiv och krav för bolaget ska behandlas vid
bolagsstämma i bolaget.

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa verksamhetsplan och budget för det
närmaste räkenskapsåret. Verksamhetsplan och budget ska innehålla mål och mätetal
som visar hur bolaget avser att nå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som
fastställts av kommunfullmäktige i Ockerö kommun. Verksamhetsplan och budget ska
delges kommunstyrelsen enligt ägardirektiv eller som kommunstyrelsen bestämmer i
samråd med bolaget.

Ekonomiska direktiv:

a. Öckerö Fastighets AB och dess verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga
grunder. Avkastningskraven ska relateras till företagets justerade egna kapital som
motsvarar normal avkastning för kommunägda företag som äger och förvaltar
samhällsfastigheter.

b. Soliditetsmålet skall i koncernen från år 2014 ligga inom ett intervall från 5 % upp till
15 % synlig soliditet.

c. Utdelning från Ockerö Fastighets AB ska prövas varje år inom de ramar som
bestäms av aktiebolagslagen.

d. Årlig effektivisering och rationalisering inom Öckerö Fastighets AB:s verksamhet ska
ske i samverkan med ägaren i syfte att gynna kommunen som helhet.

e. Öckerö Fastighets AB ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet
och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade se att det finns möjlighet att följa
utvecklingen övertiden.

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att
till kommunstyrelsen snarast eller i enlighet med riktlinjer från kommunen översända:

a. styrelsens arbetsordning samt instruktion till verkställande direktör,

b. protokoll från bolagsstämma,

© 2020 KPMG AB. AU rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



Öckerö kommun

Granskning av Öckero Fastighets AB:s ledning och styrning av Öckerö Nät

2020-03-04

c. protokoll från styrelsesammanträde,

d. årsredovisning inkl. revisionsberättelse och lekmannarevisionens redogörelse,

e. underlag till sammanställd redovisning för kommunen,

f. delårsrapport.

Förutom den ekonomiska rapporteringen utifrån ägardirektiven ska bolaget varje år vid
årsstämman rapportera statusen i bolaget och dess dotterbolag utifrån följande:

a. ekonomisk utveckling,

b. konkurrensläget,

c. prisnivåer,

d. uppföljning av ägardirektiven,

e. uppföljning av miljöarbetet, samt

f. övriga för ägaren väsentliga förhållanden.

Enligt styrelsens protokoll för 2020-01-27 framgår att "de senast antagna
ägardirektiven för koncernens bolag är från 2013. Ett arbete har påbörjats efter beslut
om uppdrag i kommunstyrelsen. Behov av översyn av ägardirektiv finns och
synpunkter har tidigare erhållits från bolagets revisorer. Arbete med ny affärsplan är
också avhängig eventuella nya ägardirektiv." Enligt styrelseordförande har ett nytt
ägardirektiv aktivt efterfrågats i två års tid och att det kommer att tas fram ett nytt under
våren 2020.

3.1.2 Övriga styrdokument

Affärsplan2015-2019

Uppdragshandling 2019

Verksamhetsbeskrivning Öckerö Nät 2019

lnternkontrollplan2019

3.1.3 Verksamhetsbeskrivning för affärsområde stadsnät (Ockerö Nät)

l verksamhetsbeskrivningen från 2019-09-04 framgår att affärsområdeschefen ingår i
bolagets ledningsgrupp och är direkt underställd VD. l affärsområdet finns också en
projektledare. Till affärsområdet nyttjas också bitvis resurser i form av VD, projektchef
som stödjer utbyggnadsprojekt, ekonomifunktion som stödjer kring redovisningsfrågor
och fakturahantering samt Serviceavdelningen som stödjer med rondering och tillsyn
av framför allt noderna.

3.1.4 Intern kontrollplan

Styrelsen fick en redovisning av uppföljning av den interna kontrollplanen på sitt
styrelsemöte i mars 2019 gällande 2018. Internkontrollplan för 2019 antogs på
styrelsemötet i april 2019.
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3.2 Bedömning styrande dokument

Styrelsen och VD ansvarar för att den interna kontrollen inom bolagets verksamhets-
område är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns fastställda styrdokument som
stärker den interna kontrollen i bolagens verksamhet och som VD har att leda och styra
efter. Det finns även en fastställd intern kontrollplan för 2019. Vi bedömer vidare att
ägardirektivet inte är uppdaterat.

3.3 Revisionsfrågor

3.3.1 Har planering, projektering, byggnation, marknadsföring och utveckling
av stadsnätet skett tillfredsställande så att fullmäktiges beslut att samtliga
Öckerös kommuninvånare ska ges möjlighet att ansluta sig till stadsnätet
år 2020 uppfyllts? Har en god avkastning uppnåtts?

l styrelsens protokoll för 2019 framgår att styrelsen har fått information och fattat beslut
om affärsområdet Öckerö Nät. Enligt styrelseordförande har Öckerö Nät varit en
stående punkt på samtliga styrelsemöten.

På styrelsemötet 2019-10-11 presenterades utfall och prognos för pågående projekt
med stora avvikelser för Källö-Knippla, Röra och Hyppeln. Styrelsen beslutade då att
VD fick i uppdrag till nästkommande styrelsemöte ta fram skriftlig rapport kring bl.a.
händelser och beslut.

Styrelsemötet i november 2019:

Enligt styrelseprotokollet (extra styrelsemöte) 2019-11-19 presenterades "Utredning
byggnation av stadsnät på nordöarna". Utredningen analyserar projekten som
genomförts för att uppnå kommunfullmäktiges mål och direktiv för bolaget och Öckerö
Nät, d.v.s. att samtliga hushåll och företag skall ha möjlighet att ansluta sig senast
2020.

Vi konstaterar att i utredningen av stadsnät på nordöarna framgår bl.a. att:
• vanligen hålls två gånger per år det som kallas Ockerö Fastigheter-dagen då

aktuella ämnen inom bolaget informeras och diskuteras mellan bolagets
styrelse och kommunstyrelsen.

• för hösten 2018 beslutades att resultat, prognos, tidplan och finansiering av
stadsnätsaffären var nödvändig med tanke på situationen främst på nordöarna.
2018-11-09 hölls detta möte då stadsnätschef och VD informerade om prognos
för antal anslutningar och prognostiserade underskott i resultaten för respektive
ö.

• 2019-01-23 informerades styrelsens presidium om de negativa prognoserna för
de pågående projekten. Beslut togs då att ärendet skulle gå som
informationsärende inom ramen för stadsnätsrapporten på nästkommande
styrelsemöte. Det hölls 2019-02-04 där utfall och prognos presenteras per ö för
styrelsen. Styrelsen beslutar inte om några ytterligare åtgärder varefter
projekten fortsätter för att avslutas.
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På samma styrelsemöte beslutas också att ta fram policy för särtaxa samt om
att skicka ärendet för kostnadstäckning av projektet på Hälsö till ägaren. Detta
som i ett led för att kunna genomföra aktuellt projekt.
Av styrelseprotokollet från 2019-02-04 framgår information om nuläge och att
bl.a. investeringsbudgeterna för Källo-Knippla, Rörö och Hyppeln inte skulle
kunna hållas.
2019-09-06 mailas verksamhetsbeskrivning ut till styrelseledamöterna. Denna
verksamhetsbeskrivning avslutas med en statusrapport kring antalet
anslutningar och ekonomiskt utfall per 2019-08-31.
2019-10-11 presenteras utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen:

PROGNOS PÅGÅENDE PROJEKT

Budget

Prognos 2019-02-04
Utfall 2019-10-06

Prognos 2019-10-06

Källö-Knippla

7500000
25000000
27789019
28000000

Röra
8600000

15000000
16224463
16500000

Hyppeln
4 500 000

4 268 884
9 200 000

Kalvsund

4600000

4358111
4 600 000

Hälsa
10000000

6 358 467
10 000 000

Av styrelseprotokollet 2019-10-11 framgår att VD fick i uppdrag att återkomma med
rapport och att Grötö-projektet inte fick belastas med externa kostnader förrän
styrelsen beslutat om annat. Därefter beslöt styrelseordförande att utredningsrapporten
skulle presenteras på ett extra styrelsemöte 2019-11-19. Enligt styrelseordförande
föredrogs information på kommunfullmäktige 2019-10-24 om de ökande kostnaderna
för Öckerö Nät och att det föranledde ett extra styrelsemöte i bolaget.

VD:s slutsatser från utredningen presenterades i bilaga till protokollet, l den framgår
bl. a. att:

vi borde vi med facit i hand ha insett risken att markförhållande etc. var betydligt
sämre på nordöarna, genomfört mer genomgående markundersökningar vilket
inneburit betydande merkostnader som belastat projektet innan uppstart och
undersökt ytterligare kring andra förläggningsmetoder.
analyserat andra investeringsalternativ.

högkonjunkturen har begränsat potentiella entreprenörer och hade vi avvaktat
tills efterfrågan var lägre hade tidplan ej kunnat hållas i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och den nationella bredbandsstrategin.
vald modell av löpande räkning ger långa löptider avseende fakturering. När
avvikelser rapporteras är stora nya kostnader redan upparbetade. Vi borde
hanterat ekonomiavstämningar separerat från ordinarie byggmöten i detta
projekt.
vid styrelsemötet i februari 2019 fanns möjligheter att avbryta Hyppetn och
Hälsö utan upparbetade kostnader. Stamnät på Kalvsund var avtalad men
övriga delar hade kunnat pausas/avbrytas.
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Från protokollet gällande det extra styrelsemötet i november konstaterades, efter
genomgången av utredningen och VD:s slutsatser, att styrelsen bl.a. såg behov av att
revisorerna skulle granska vad som hänt, att kommunfullmäktige i sitt beslut 2011 inte
hanterat ekonomiska konsekvenser eller ramar, behov av att se över rutinerna för

intern kontroll som rutiner för återrapportering av avvikelser och riskbedömningar vid
projekt, dialog med ägaren och eventuella beslut i kommunfullmäktige vid större
investeringsbeslut m.m.

Styrelsen beslutade bl.a. att VD och styrelseordförande på ett planerat möte med
lekmannarevisorerna informerar om ärendet och upplyser om behov av granskning, VD

får i uppdrag att till styrelsemötet i februari 2020 ta fram ett nytt förslag på skärpta
rutiner för internkontrollplan och att VD fick i uppdrag att till styrelsemötet i december
återkomma med förslag på uppdaterade hantering av eftermarknadsanslutning som
säkerställer kostnadskontroll.

Iakttagelser från vår intervju med VD och styrelseordförande:

l ägardirektivet framgår att verksamheten skall bedrivas affärsmässigt och att
avkastningskrav skall vara jämfört med liknande företag. Enligt våra intervjuer och
avstämningar med VD och styrelseordförande uppfattar vi att:

• affärsplanen för 2015-2019 antogs av styrelsen i bolaget och är en plan för att
leva upp till bland annat ägardirektivet. Då affärsplanen arbetades fram antogs
anslutningsgraden bli högre när byggnationerna genomfördes på Hönö och
Öckerö. Den lägre anslutningsgraden än förväntat (och lägre än många andra
stadsnät) antas till största delen bero på att telestationerna på Hönö, Öckerö
och Foto fibrerades under tidigt 2010-tal vilket innebär att bredband via ADSL
är mycket funktionellt vilket kan kommit att innebära en lägre efterfrågan på
fiber.

• i den övergripande planen skulle relativt goda överskott från Höna och Öckerö
bidra för att skapa kostnadstäckning för de kommersiellt mer "svårhanterliga
småöarna". När Foto såldes in beräknades ett nollresultat vid en anslutnings-
grad om 65 %. Då denna anslutningsgrad inte erhölls överlämnades ärenden
till kommunfullmäktige för styrelsen i bolaget ansett att det inte finns rena
kommersiella grunder för att genomföra byggnationen av fiber på Foto. Pris-
sättningen har löpande korrigerats liksom anslutningsgradskrav.

• kommunfullmäktige har tagit ställning till produktion av stadsnät på Foto,
Björkö, Källö-Knippla, Hyppeln, Kalvsund och Hälsö i separata beslut.

• på Öckerö Fastigheters-dagen (då bolagets styrelse och kommunstyrelsen
träffas) hösten 2018 hanterades särskilt frågan om lönsamheten för
affärsområdet Ockerö Nät. Från 2012-2019 satt kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande som ledamöter i bolagets styrelse och från 2019 är de
adjungerade på styrelsens möten.
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• i bland annat affärsplanens förarbeten framgår att när avkastningen beräknats
har ett antal nybyggnationsprojekt inkluderats i form av bostadsområden där
positivt planbesked erhållits. Då dessa detaljplaner skjutits på framtiden efter
beslut av kommunstyrelsen (såsom Öckerö centrum, Ankaret, Minnessten,
Spindeln och Tumlaren) har också väsentliga projekt för Ockerö Nät skjutits
upp vilket skulle inneburit ett stort ekonomiskt tillskott.

• tidplanen för att säkerställa kommunfullmäktiges mål har varit övergripande. Då
Hönö och Öckerö byggdes först uppfylldes målet om 50 % senast 2015. För att
klara målet år 2020 arbetades fram en tidsplan där i princip två öar skulle
marknadsföras, projekteras och byggas per år. Tidplanernas förskjutning till
följd av att ärenden hanterats i kommunfullmäktige har inneburit att uppstart av
nya öar har påbörjats för att säkerställa denna tidplan.

• om styrelsen i bolaget under våren 2020 tar beslut om byggnation av Grötö
bedöms målet kunna uppnås. Vid förskjutning av tidplanen ytterligare kan detta
mål bli svårt att uppfylla.

Iakttagelser gällande riskanalyser:

Vi konstaterar att bygga fiber i skärgårdsmiljö är en utmaning vilket innebär vikten av
en ändamålsenlig riskanalys gällande verksamhet och ekonomi, l affärsplanen 2015-
2019 finns en riskanalys "en SWOT-analys" för Öckerö Näts verksamhet där det
framgår bl.a. att svagheter och hot är begränsat antal intressenter, pedagogisk
utmaning att förklara fiberns fördelar jämfört med andra alternativ, relativt kostsam
investering för enskild intressent, prispress från kommunikationsoperatörer och
konkurrens från parallella infrastrukturer.

Det finns även en SWOT-analys från 2017 i verksamhetsbeskrivningen från 2019
gällande driftsäkerheten.

l den interna kontrollplanen 2019 finns identifierade risker och kontrollmoment. Enligt
styrelseordförande har styrelsen gjort riskbedömningar, men dessa har behövt
förbättras, vilket är gjort. Som tidigare nämnts beslutade styrelsen på extra styrelse-
mötet i november 2019 att "VD får i uppdrag att till styrelsemötet i februari ta fram ett
nytt förslag på skärpta rutiner för internkontrollplan". Uppdaterad internkontrollplan
behandlades på styrelsemötet i januari 2020. Förslaget följer den struktur som följer i
nuvarande internkontrollplan där rubriken Projekt lagts till.

Iakttagelser måluppfyllelse av anslutning och finansiella mål:

Kommunfullmäktiges mål är att 100% av hushållen och företagen i Ockerö kommun
senast 2020 ska ha möjlighet att ansluta till bredband om 100 Mbit/s.

Som tidigare nämnts är affärsområde Öckerö Näts finansiella mål att:

• affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat.
- avkastning på investerade medel ska senast vid årsbokslutet 2019 uppgå till
3,5 %.

11

© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Confidential



Öckerö kommun

Granskning av Öckerö Fastighets AB:s ledning och styrning av Öckerö Nät

2020-03-04

Prognoser för utfall/projekt/ö till styrelsen har presenterats regelbundet under året. Vi
uppfattar att prognostiserat årsresultat kommer att visa ett negativt resultat och att
styrelsen bedömer att avkastningen på investerade medel inte kommer att uppgå till
3,5%. Enligt styrelseordförande:
- kommer det ekonomiska målet inte nås för Öckerö Nät men för bolaget över lag når
målet och bolaget går med vinst.
- måste styrelsen kunna se till hela bolaget och göra bedömningen att ett affärsområde
kan gå med underskott om det kompenseras i en annat.

Bedömning:

Vi konstaterar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på olika sätt har haft
kännedom om affärsområdet Ockerös utveckling verksamhetsmässigt och ekonomiskt
under 2019. T.ex. genom information/dialog från styrelseordförande och VD, Öckerö
Fastigheter-dagen, att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande suttit som
ledamöter i bolagets styrelse 2012-2019 och från 2019 är de adjungerade på
styrelsens möten och genom bl.a. bolagets del- och helårsbokslut.

Vi bedömer att styrelsen under året har fått och efterfrågat information som underlag
för beslut, tagit aktiva beslut och följt upp affärsområdet Ockerö Nät. På
styrelsemötena har bl.a. stadsnätsrapporter presenterats med erforderlig information.

Redan i januari 2019 fick styrelsens presidium information om de negativa prognoserna
för de pågående projekten och i februari informerades hela styrelsen att investerings-
budgeterna för Källö-Knippla, Röra och Hyppeln inte skulle kunna hållas. Under hösten
rapporterades bl.a. utfall och ny prognos för nordöarna för styrelsen. l november efter

det extra styrelsemötet fick VD i uppdrag att göra en utredning om byggnationen på
stadsöarna. Vår bedömning är att utredningen ger en bra och transparant bild av
händelser och beslut av byggnationen. Vi bedömer vidare att med hänsyn till den
information styrelsen hade redan våren 2019 om negativa prognoser kom beslutet om
utredningen alltför sent.

Vår bedömning är att styrelsens interna kontrollplan för 2019 inte baserats på en
tillräcklig risk- och väsentlighetsbedömning och val av risker gällande öprojekten.
Om risker för projekten som föreslås kompletteras i den interna kontrollplanen för 2020
hade funnits med och följts upp mellan 2015-2019 hade styrelsens haft större
möjligheter att stärka den interna styrningen och kontrollen gällande affärsområdets
verksamhet och ekonomi. Det är väsentligt att styrelseledamöterna är tillräckligt
delaktiga i arbetet med riskanalyser och framtagandet av kontrollplanerna och att inte
riskanalyserna främst görs på tjänstemannanivå.

Vi bedömer vidare att prognostiserat årsresultat för Öckerö Nät inte kommer att
uppfylla målet att affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat
för 2019. Styrelsen bedömer att avkastning på investerade medel vid årsbokslutet inte
kommer att uppfyllas med 3,5 %.
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3.3.2 Har drift och förvaltning av befintligt stadsnät utförts så att minsta möjliga
driftstörningar för kunderna uppnåtts?

Från våra intervjuer/avstämning uppfattar vi att Öckerö Näts strategi för att minska
driftstörningar kan övergripande sammanfattas i de fyra nedanstående punkterna:

• PTS:s (Post- och telestyrelsen) krav om dokumentation och klassificering av
siter, kablar och utrustning. Dokumentationen innehåller också riskanalyser
(bl.a. en övergripande SWOT-analys), rutiner för incidentrapportering, risk- och
sårbarhetsanalys och fördelning av roller och ansvar. Arbetet har
återrapporterats med särskilt skrift till styrelsen i bolaget samt till
kommunstyrelsen.

• Förläggning av fiber genomförs enligt standarden Robust fiber. PTS definierar
detta som "förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att
minimera konsekvenserna om de ändå inträffar". Kravet på Robust fiber
framgår av entreprenadavtal och följs upp i samband med byggmöten,
projektledning och besiktning.

• Installation av reservkraft i huvudnoden Öckerö samt UPS (batteribackup) i flera
av de övriga fibernoderna.

Detta innebär att vid strömbortfall säkerställs fortsatt drift i huvudnoden och för
övriga noder med UPS finns en tidsmässig fördröjning då åtgärder hinner
vidtas. Larm avseende såväl brand, inbrott som strömbortfall finns på noder.

• Säkerställande av redundant nät genom förläggning av sjökabel mellan Öckerö
och Björkö. Om bortfall sker på huvudlandförbindelsen till Öckerö 1 kan trafiken
dirigeras om via Björkö. Redundans saknas dock för nordöarna där endast en
landförbindelse finns.

l verksamhetsbeskrivningen för 2019 finns beskrivet en felanmälansrutin. Då olika
aktörer har olika ansvar blir felavhjälpningsrutinen central för att hålla korta ledtider vid
t.ex. ett kabelbrott.

Bedömning:

Vi bedömer att det finns system och rutiner för drift och förvaltning av befintligt stadsnät
för att minsta möjliga driftstörningar för kunderna ska uppnåtts.

Datum som ovan

KPMG AB

h^/^i^ \\c^A^

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-16 17

Kf §80
Ks § 104
Au § 108 Dnr 139/11 10

Byggande av Ockerö Stadsnät

Ockerö Bostads AB har under år 2010 arbetat fram en rapport om hur bolaget skall
kunna försörja sina lokaler och lägenheter med modem bredbandsteknik.

Resultatet av utredningen har tydligt visat fördelarna med att initiera en etablering
av ett stadsnät/fibemät i Ockerö kommun. ÖBO AB har, genom att utarbeta en för-

sta, grov affärsplan och kalkyl, sett att detta ur flera perspektiv är en positiv affär för
bolaget liksom för kommunen i stort.

Thomas Aebeloe, VD, och Freddy Ehrenholm, IT-strateg, har redogjort för ärendet

och föreslagit att beslut fattas for att få till stånd en utbyggnad som svarar mot en
politisk vision om ett framtidssäkert bredband till kommunens alla öar. ÖBO AB
åtar sig att bygga och förvalta ett sådant nät. Man önskar förvärva befintligt kom-
munalt fibernät för att sedan bygga ut detta. Skrivelse den 11 maj 2011.

Beslut

Ärendet förs till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ks § 104

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

l. Ockerö Stadsnät skall byggas och förvaltas av Ockerö Bostads AB. Nätet skall
drivas med en öppen affärsmodell för fri konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2.0ckerö Bostads AB forväryar befintligt kommunalt fibernät till en värderad
kostnad av 2 miljoner kronor.

3. Det uppdras åt samhällsbyggnadsnämnden att skapa rutiner för aktivt främjande
av bredbandsutbyggnad. Detta mot bakgrund av en gemensam pm från SKL, PTS
och KKV till Sveriges kommuner samt nya plan- och bygglagen.

Justerandes sign

s^AT
Utdragsbestyrkande
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Kf §80
Ks § 104 forts Dnr 139/11 10

4. En IT-agenda för utbyggnad av bredband i Ockerö kommun antas enligt följande:

Av hushållen och företagen i Ockerö kommun skall:

50% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMbit/s senast 2015
100% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOQMbit/s senast 2020.

Kf §80

Beslut

l. Öckerö Stadsnät skall byggas och förvaltas av Öckerö Bostads AB. Nätet skall
drivas med en öppen affarsmodell för fri konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

2.0ckerö Bostads AB förvärvar befintligt kommunalt fibernät till en värderad
kostnad av 2 miljoner kronor.

3. Det uppdras åt samhällsbyggnadsnämnden att skapa rutiner för aktivt främjande
av bredbandsutbyggnad. Detta mot bakgrund av en gemensam pm från SKL, PTS
och KKV till Sveriges kommuner samt nya plan- och bygglagen.

4. En IT-agenda för utbyggnad av bredband i Ockerö kommun antas enligt följande:

Av hushållen och företagen i Ockerö kommun skall:

50% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMbit/s senast 2015
100% ha möjlighet att ansluta bredband om minst lOOMhit/s senast 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Jus^randes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 71 Dnr SB 258/19  
   
Svar på medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö 
Pinans färjeläge 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, daterat 2019-10-31 föreslagit 
 

- att cykelparkeringen på Hönö Pinan hägnas in med ett två meter högt 
stängsel med en grind för in- och utpassage. Detta i syfte att förhindra 
cykelstölder.   

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2020.  
Medborgarförslag inkommet 2019-10-31 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås.  
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Öckerö 2020-02-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mikaela Björk 

Ärende: Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö 
Pinans färjeläge 

Diarienummer: 258/19 

 

Svar på medborgarförslag om åtgärder mot 
cykelstölder vid Hönö Pinans färjeläge 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Ärendet (sammanfattning) 

har i ett medborgarförslag, daterat 2019-10-31 föreslagit att 
cykelparkeringen på Hönö Pinan hägnas in med ett två meter högt stängsel med en 
grind för in- och utpassage. Detta i syfte att förhindra cykelstölder.   
 
Beredning 
Cykelstöld är ett brott och en polisiär fråga, men få cykelstölder polisanmäls. Enligt 
Brottsförebyggande rådet anmäls ca 40 % av cykelstölderna i Sverige. I Öckerö 
kommun polisanmäldes 21 cykelstölder 2019, varav 2 på Hönö Pinan.  
 
I syfte att förebygga cykelstölder föreslås ofta infrastrukturåtgärder. För att nå en 
brottsförebyggande effekt menar Brottsförebyggande rådet att cykelparkeringen ska 
hållas ljus och snygg, att cykelställ ska vara utformade så att cykelramen kan låsas 
fast och att cykelparkeringen ska vara lättillgänglig och enkel att använda. Detta 
överensstämmer med exempelvis Boverkets vägledningsdokument för 
cykelparkering och Göteborgs stads cykelparkeringsguide. 
 
I samband med att pendelparkering och busshållplats byggdes om 2012 utökades 
antalet cykelparkeringar på Hönö Pinan. Idag finns 430 cykelparkeringsplatser med 
hög beläggningsgrad. Cykelparkeringen är försedd med både äldre och nyare 
väderskydd. Vid de nyare väderskydden kan man låsa fast ramen. Det finns inte 
någon belysning på cykelparkeringen i dagsläget. 
 
 



 
 

 

Cykelparkeringen på Pinan är allmän plats vilket innebär att ytan är avsedd för ett 
gemensamt behov och får inte mer än tillfälligt nyttjas till enskild verksamhet. 
Cykelparkeringen skall vara tillgänglig och kunna nyttjas av allmänheten.  
 
Ekonomi 
För att genomföra medborgarförslaget bedöms kostnader uppstå för; 
bygglovsansökan, materialkostnader, utförandekostnad, upphandling av 
passersystem, kostnader för drift av passersystemet, utredning kring vilken 
uthyrningsavgift som kan fastställas för de inhägnade platserna och administration i 
samband med uthyrning. För detta saknas ekonomiska medel. 
 
Bedömning 
Generellt ska stängsel och andra fysiska barriärer undvikas i närheten av gångstråk 
då det riskerar bidra till att människor upplever området som otryggt. Ett två meter 
högt stängsel med grind för in- och utpassage försämrar tillgängligheten till 
cykelparkeringen vilket strider mot principen för allmän plats om att fylla ett 
gemensamt behov. Dessutom framhålls tillgänglighet på cykelparkeringar ha en 
brottsförebyggande effekt. Cykelstöldstatistiken är låg på Hönö Pinan och de 
ekonomiska medlen för genomförande saknas.  
 
Utifrån dessa aspekter bedöms uppförandet av ett två meter högt staket med grind 
för in- och utpassage på Hönö Pinans cykelparkering inte realiserbart. Andra 
åtgärder är dock planerade, en strålkastare kommer inom kort att riktas mot 
cykelparkeringen från en närliggande belysningsstolpe. En rensning av övergivna 
cyklar är planerad till våren 2020. Dessutom pågår ett arbete med att ta fram en 
mobilitetsplan, och framöver kommer en gång- och cykelplan tas fram. I planerna 
kommer frågan om cykelparkeringar och utformningen av dessa behandlas, 
däribland Hönö Pinans cykelparkering.  
 
Expediering av beslut 

 
 
Bilagor 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                  ____________________ 
 
Gull-Britt Eide                                                                            Andréas Beutler 
Kommundirektör                                                                       Samhällsbyggnadschef 
 



Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö Pinans färjeläge 

 

Hej kommunen. 
 
Dilemma: 
 
Sista tiden så har cyklestölderna på Hönö Pinan ökat dramatiskt och det går att spekulera i vad som 
händer, men fakta är att cyklarna försvinner. Fortsätter det så här kommer folk ledsna på att ta 
cykeln och sakta men säkert så styrs allt tillbaka mot biltrafik. Lös detta och ge alla en trygghet i att 
cykeln står säkert oavsett hur länge den står där. 
 
 
Förslag till åtgärd: 
 
Hägna in cykelparkeringen med 2 meters stängsel med en rejäl grind för utpassagen. Sätt kodlås som 
man får lösa antingen genom personligt konto alternativt koppla det till app som ger en tillfälligt 5 
minuters kod så man kan hämta sin cykel. Detta ska givetvis finansieras genom abonnemang som 
löper per år eller per gång man använder det. En avgift som gör att bygget räknas hem på 3 år eller 
färre.  
 
Är det då inhägnat så går det även att kamerabevaka området. 
 
 
Förslagslämnare: 
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KS § 103 Dnr SB 287/19  
   
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning 
till kommunens grönplan för tätbebyggelse 
 
Ärende 

har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, KS diarie-
nummer 287/19, föreslagit 

 

- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den 
gröna miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 

- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens  
genomförande 

- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 
 

Den remitterades från kommunstyrelsen till Kommundirektören, samt däri-
från till Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Samråd 
med Gatuenheten samt Fritid och Kultur har skett. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25  
Medborgarförslag 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tanja Barrett 

Ärende: Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i 
anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Diarienummer: 0287/19   

 

Svar på medborgarförslag om långsiktig 
landskapsplan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget.  

 
Ärendet (sammanfattning) 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, KS 
diarienummer 287/19, föreslagit 
 
- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den gröna 

miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 
- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens  

genomförande 
- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 
 
Den remitterades från KS till Kommundirektören, samt därifrån till 
Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Samråd med 
Gatuenheten samt Fritid och Kultur har skett. 
 
Beredning 

 har den 12 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag till 
KF, KF § 126/19 som skickades vidare till KS. Den 21 januari 2020 remitterades 
medborgarförslaget från KS till Kommundirektören, samt därifrån till 
Samhällsbyggnad och kommunekologen för handläggning. Kommunekologen har 
samrått med Gatuenheten och Fritid och Kultur ang. deras verksamheters 
ståndpunkt. 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
För att ta fram en landskapsplan samt utförande av anläggningsarbeten och 
underhåll kräver en starkare organisation för grönarbeten samt omfattande resurser 
för anläggningsarbeten. Dessa saknas för närvarande i Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Initiativet är berömvärt och förslaget skulle kunna vara aktuellt om några år när 
arbetet med framtagande av en grönstrukturplan och åtgärdsplanen av 
naturvårdsprogrammet är slutfört samt resurser för anläggande av grönstrukturer 
utökas inom kommunen. I dagsläget är resurserna för skötsel av befintliga parker 
och naturreservatet begränsade.  
 
En landskapsplan med tillförande anläggnings- och restaureringsarbeten av nya och 
befintliga grönområden med tillhörande stråk skulle öka kommunens 
attraktionsvärde samt kvalitén av grönstrukturerna. Ett sådant arbete kräver 
personalresurser som t.ex. en parkenhet med kunskap av grönt anläggningsarbete 
samt resurser för inköp av vegetation och framtida skötsel.  
 
Bedömningen är att Öckerö Kommun inte är i det ekonomiska läget att det är 
möjligt att stärka organisationen för grönarbete i den omfattning som skulle krävas.  
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Motion 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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KS § 102 Dnr SB 277/19  
   
Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö 
 
Ärende 

 talesman för de boende på Loggvägen  yrkar 
att sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhet-
ens beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslu-
tats. 
 
Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet daterat 2020-02-28 § 44 upphävs 
då det var grundat på felaktiga uppgifter om att beslutet om att anvisa plats 
vunnit laga kraft. Då förslagsställarna inte fått rätt besvärshänvisning måste 
dessa tillskrivas igen så att eventuell överprövning av ärendet möjliggörs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02  
Medborgarförslag 
Brev Loggvägen, överklagan 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut daterat 2020-02-18 § 44 upphävs.  
2. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

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

Diarienummer: 0277/19   

 

Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från 
Loggvägen, Hälsö. 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut daterat 2020-02-18 § 44 upphävs.  
2. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet 
 
Ärendet  

 talesman för de boende på Loggvägen  yrkar att 
sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhetens 
beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslutats. 
 
Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet daterat 2020-02-28 § 44 upphävs då 
det var grundat på felaktiga uppgifter om att beslutet om att anvisa plats vunnit laga 
kraft. Då förslagsställarna inte fått rätt besvärshänvisning måste dessa tillskrivas 
igen så att eventuell överprövning av ärendet möjliggörs. 
 
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. Detta enligt regeringsformen 12:2 där det 
fastställs: ”ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i 
ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller 
som rör tillämpligheten av lag” Ett beslut överklagas skriftligt och ges in till den 
myndighet som har meddelat beslutet.  
 
Överklagan skall komma in inom tre veckor från det att beslutet meddelades 
Kommunen har felaktigt inte informerat de berörda hur överklagan ska ske i 
samband med beslutet. Beslutet om att anvisa plats är i sig giltigt men då de berörda 
inte har fått rätt besvärshänvisning kommer de att få denna information av 
kommunen i efterhand. Kretsloppsenheten kommer att tillskriva samtliga berörda 
på Loggvägen om på vilket sätt man kan överklaga beslutet, i det fall man är 
missnöjd med beslutet. 
 
Möjligheten till överprövning av ärendet är därefter möjlig.  
 
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 
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Anvisning till annan plats för hämtning av hushållsavfall. 
 
Kretsloppsenheten fattade 2019-08-09  beslut om att anvisa Er till annan 
hämtningsplats för Ert hushållsavfall. Ni meddelades om detta i brev daterat 
2019-08-09. Den anvisade platsen var utmärkt på karta. 
 
Då beslutet meddelades saknades korrekt hänvisning till hur beslutet kunde 
överklagas. Nedan följer den information Ni behöver för ett överklagande.   
 
Hur man överklagar: 
Kommunstyrelsens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Överklagandet ska dock lämnas till: 
 
Öckerö kommun 
Kommunstyrelsen 
475 80 Öckerö 
 
Överklagande ska ske skriftligt. Eftersom korrekt besvärshänvisning saknades vid 
beslutet om anvisning av plats kommer kommunen inte att avvisa överklagande 
som inkommer senare än tre veckor efter beslutet. Kommunstyrelsen överlämnar 
överklagandet och handlingarna i ärendet till länsstyrelsen. 
 
I skrivelsen ska Ni ange: 
 

• Vilket beslut Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsnummer och 
diarienummer 

• Hur ni begär att beslutet ska ändras och varför 
• Ert namn och telefonnummer 
• Skrivelsen ska undertecknas av klagande eller klagandes ombud. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Thomas Wijk, Kretsloppschef 
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KS § 104 Dnr KS 243/19  
   
Medborgarförslag om införande av allmän dag för skräpplockning i 
Öckerö kommun 
 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommen 2019-10-31, föreslagit 
att Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst. Under 
dessa dagar föreslås att kommunen delar ut sopsäckar och handskar, samt an-
visar platser där ihopsamlat skräp hämtas. I förslaget inkluderas att kommu-
nen informerar om problemet med nedskräpning och behovet att minska på 
engångsförpackningar.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26  
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2020-03-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mikaela Björk 

Ärende: Medborgarförslag om införande av allmän dag för 
skräpplockning i Öckerö kommun 

Diarienummer: 243/19 

 

Svar på medborgarförslag om införande av 
allmän dag för skräpplockning  
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Ärendet (sammanfattning) 

 har i ett medborgarförslag, inkommen 2019-10-31, föreslagit att 
Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst. Under dessa 
dagar föreslås att kommunen delar ut sopsäckar och handskar, samt anvisar platser 
där ihopsamlat skräp hämtas. I förslaget inkluderas att kommunen informerar om 
problemet med nedskräpning och behovet att minska på engångsförpackningar.  
 
Beredning 
Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
gäller följande; På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade 
i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är 
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, 
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  
 
Detsamma gäller om andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt har 
skräpats ned eller annars osnyggats, då är kommunen skyldig att återställa platsen i 
sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och 
omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk. 
 
Ansvaret för gaturenhållning i Öckerö kommun ligger på Gatuenheten, men 
uppdraget utförs i stor utsträckning av Naturvårdslaget som ligger under 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten. Skräp från havet som samlas in av 



 
 

 

fiskebåtar hämtas av Gatuenheten på Björnhuvudskajen. Dessutom genomför 
Naturvårdslaget årligen strandstäd i kommunen. Skräpet som samlas in av 
Gatuenheten och Naturvårdslaget lämnas på återvinningscentralen. 
Kretsloppsenheten tömmer i huvudsak hushållsavfall, men också kommunala 
papperskorgar på allmänna platser, på uppdrag av Gatuenheten och Kultur- och 
Fritidsenheten.  
 
Öckerö kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents evenemang 
”Skräpplockardagarna”. I år har en projektgrupp bildats för evenemanget, med 
representanter från Gatuenheten, Kretsloppsenheten, Kultur- och Fritidsenheten, 
Naturvårdslaget och Kommunikationsavdelningen. Under Skräpplockardagarna 
plockar föreningar, skolor och förskolor skräp på allmänna platser som sedan 
hämtas av kommunen.    
 
Ekonomi 
Kostnaden för att genomföra medborgarförslaget är arbetstid för hämtningen av 
insamlat skräp, organisering av skräpplockningen samt informationsinsatserna. 
Budget för arbetstid finns inom ram men inte kostnader för exempelvis soppåsar 
och andra materiella kostnader som kan tillkomma.  
 
Bedömning 
Medborgarförslaget presenterar ett bra initiativ, och man bör uppmärksamma 
allmänhetens engagemang för att minimera mängden skräp på allmänna platser. I 
årets omgång av Skräpplockardagarna (v. 17) välkomnas privatpersoner delta 
genom föreningar. Inför nästa år föreslås att budget och tid avsätts till den 
nybildade projektgruppen för att i samband med Skräpplockardagarna möjliggöra 
för privatpersoner att delta. Inför evenemanget kan kommunen ha en 
informationsserie med fakta om nedskräpning i hav och natur, via sina sociala 
kanaler. Detta i enlighet med medborgarförslaget.  
 
Expediering av beslut 

 
 
Bilagor 
Medborgarförslag 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Andréas Beutler                                                               Anna Dannjé Brocker 
 
Tf. Samhällsbyggnadschef                                              Tf. Kommundirektör  
 
Datum                                                                                Datum 
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KS § 73 Dnr KS 109/18  
   
Svar på medborgarförslag om replokal 

 
Ärende 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 före-
slagit: 
 
- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019.  
Medborgarförslag daterat den 9 juni 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2019, § 192 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september 2019, § 
39.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 september 
2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 11  

    
    
BUN § 39 Dnr 93/19   
    
  

Svar på medborgarförslag om replokal 
 

 

 
Ärendet  

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 före-
slagit: 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avstyrks. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2019-09-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Svar på medborgarförslag om replokal för musiker 

Diarienummer: BOU 93/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om replokal för musiker 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
 
Ärendet 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 föreslagit: 
- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
 
Bedömning 
Kulturskolan bedriver idag sin verksamhet i skolans lokaler, vilket innebär effektivt 
utnyttjande av skollokalerna och en bra samverkansmöjlighet för kulturskola och 
skola. Detta i kombination med ett ekonomiskt läge med sparande och åtgärder i 
fokus gör att förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avstyrkas. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Bilagor 
Medborgarförslag om replokal 
KS § 192-19 Medborgarförslag på replokal för musiker 
 
 

 

Underskrift berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 
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Öckerö 2019 10 14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna Dannje Brocker 
Ärende: Medborgarförslag om replokaler för musiker 
Diarienummer: 0109/18  

 

Medborgarförslag om replokaler för musiker 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Ärendet 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 föreslagit 
att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Medborgarförslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden, och 
kommundirektören.  
 
 
Bedömning 
Fritid och kultur bedriver öppen ungdomsverksamhet för ungdomar som går på 
högstadiet och gymnasiet i Öckerö fritidsgård under stor del av veckans 
eftermiddagar, kvällar och helger. Här finns goda möjligheter för målgruppen att 
utöva musik mm. Att erbjuda repmöjligheter för ytterligare målgrupper ser vi i 
dagsläget inte som möjligt. 
 
Kulturskolan bedriver idag sin verksamhet i skolans lokaler, vilket innebär effektivt 
utnyttjande av skollokalerna och en bra samverkansmöjlighet för kulturskola och 
skola.  
 
Detta i kombination med ett ekonomiskt läge med sparande och åtgärder i fokus gör 
att verksamheten anser att medborgarförslaget bör avstyrkas.  
 
Vi är eniga i bedömning och beslutet som är fattat i Barn- och utbildningsnämnden 
(BOU 93/19).  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                  ____________________ 
 
Gull-Britt Eide                                                                             
Kommundirektör                                                                        
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KS § 106 Dnr KS 112/18  
   
Svar på motion om att göra färjeterminalen  
vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade trafikanter 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid 
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla 
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafi-
ken vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna 
som tidigare gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på 
den södra sidan. Det innebär att resenärer som ska med personfärjan till 
Framnäs måste korsa trafiken för att komma till gång- och cykelbanan och risk 
föreligger att de inte hinner med färjan. Miljöpartiet föreslår att gång- och cy-
kelbanan och busshållplatsen flyttas till andra sidan vägen.  
 
Gatuenheten besvarade 2019-07-30 motionen, med hänvisning till att Trafik-
verket gjort åtgärder på färjan som tillåter att de oskyddade trafikanterna kan 
gå av färjan före fordonstrafiken och att en separat grind kommer att monteras 
på färjan. Gatuenheten uttryckte också att en flyttning av gång och cykelbanan 
inte var ekonomiskt hållbar. Motionen återremitterades för redovisning av 
vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida i syfte att öka säkerheten 
för oskyddade trafikanter.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Motion  
Grönevik PM 2020-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: Svar på motion om att göra färjeterminalen  
vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade trafikanter 

Diarienummer: KS 0112/18 

 

Svar på motion om att göra färjeterminalen vid 
Grönevik, Björkö, säker för oskyddade 
trafikanter 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid 
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla 
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafiken 
vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna som tidigare 
gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på den södra sidan. Det 
innebär att resenärer som ska med personfärjan till Framnäs måste korsa trafiken 
för att komma till gång- och cykelbanan och risk föreligger att de inte hinner med 
färjan. Miljöpartiet föreslår att gång- och cykelbanan och busshållplatsen flyttas till 
andra sidan vägen.  
 
Gatuenheten besvarade 2019-07-30 motionen, med hänvisning till att Trafikverket 
gjort åtgärder på färjan som tillåter att de oskyddade trafikanterna kan gå av färjan 
före fordonstrafiken och att en separat grind kommer att monteras på färjan. 
Gatuenheten uttryckte också att en flyttning av gång och cykelbanan inte var 
ekonomiskt hållbar. Motionen återremitterades för redovisning av vilka åtgärder 
som kan vidtas från kommunens sida i syfte att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter.  
 
Beredning 
En utredning över möjligheterna att flytta gång- och cykelbanan till södra sidan av 
Skarviksvägen har genomförts. Tre olika förslag har utretts utifrån de 
förutsättningar som finns i samband med det kollektivtrafikkörfält som planeras. 
 



 
 

 

I förslag 1 föreslås gångbanan avgränsas mot vägen med ett GCM-stöd. GCM stöd är 
en typ av kantsten som tillåter att dagvattnet från vägen avleds till ett dike på vägens 
södra sida. För att få plats med diket krävs intrång på bergspartiet. Kostnaden för 
genomförande bedöms i utredningen till ca 2,1 miljoner kronor.   
I förslag 2 görs gångbanan upphöjd och nedanför kantstenen sätts 
rännstensbrunnar som ansluts till en ny dagvattenledning. Det innebär att det inte 
längre behövs något dike i bakkant av vägen. Kostnaden för genomförande bedöms i 
utredningen till ca 2,1 miljoner kronor. 
 
I förslag 3 görs gångbanan upphöjd, men hela vägbanan lyfts och vinklas med 
lutning norr ut för dagvattenavledning. Utredningen konstaterar dock att detta 
förslag inte är genomförbart, då dagvattenlösningen på den norra sidan 
Skarviksvägen inte har kapacitet att ta emot allt vägvatten. 
 
Många fotgängare på färjan har sin bil eller cykel parkerad på pendelparkeringen 
vid Grönevik, vilket innebär att de behöver gå över på höger sida, och inte har någon 
nytta av en gångväg söder om Skarviksvägen. Med nuvarande utformning går 
samtliga oskyddade trafikanter av åt höger, och de trafikanter som ska till Framnäs 
färjeläge korsar Skarviksvägen vid den förhöjda övergången i höjd med Framnäs. 
Tidtabellen från Framnäs har korrigerats för att resenärer ska hinna med färjan.  
 
En gångbana på södra sidan Skarviksvägen innebär att fotgängarna kommer att gå i 
båda riktningar vid avgång, snarare än bara till höger som i dagsläget. 
Trafiksäkerhetsmässigt innebär det att avgången från färjan blir mer otydlig.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Då gångvägen inte helt löser problematiken för oskyddade trafikanter vid avgång 
från färjan bör man analysera om kostnaden för en gångväg är rimligt relativt 
nyttan den gör. Gatuenheten bedömer att kostnaden för att flytta gångstråket från 
norra sidan Skarviksvägen till södra sidan inte är rimlig räknat dess nytta. 
Kostnaden för att enbart anlägga det redan planerade kollektivtrafikkörfältet 
motsvarar 20 % av totala kostnaden för att flytta gång- och cykelbanan till 
Skarviksvägens södra sida. Utbyggnaden av kollektivtrafikkörfältet har beviljats 
statlig medfinansiering med krav på slutredovisning senast nov 2020. 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Grönevik PM_2020-03-12 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 



 
 

 

 
 
Andréas Beutler                                                                     Anna Dannjé Brocker  
Tf. Samhällsbyggnadschef                                                   Tf. Kommundirektör 
Datum                                                                                      Datum 
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1. Bakgrund 

Gröneviks färjeläge på Björkö är beläget vid den gröna markeringen i Figur 1. Två förslag på åtgärder 
finns längs Skarviksvägen, som leder till färjeläget. 

 

Figur 1. Översiktskarta. 

I samband med ombyggnation av färjeläget på Lilla Varholmen ändrades läget för av- och påstigning 
för fotgängare. Färjerederiet vände på färjan, med konsekvensen att läget för av- och påstigning på 
Gröneviks färjeläge blev det motsatta jämfört med tidigare. Av- och påstigning till färjan på Grönevik 
sker numera på den södra sidan av Skarviksvägen. Den befintliga gång- och cykelbanan, samt den 
stora parkeringen och busshållplats finns på norra sidan av Skarviksvägen. En mindre parkering med 
totalt 10 platser finns på den södra sidan. Det innebär att nästan alla fotgängare behöver korsa 
körbanan vid av- och påstigning till färjan. För att göra det möjligt för fotgängare att slippa korsa 
körbanan vid färjeläget, föreslogs att anlägga en gångbana även på den södra sidan av 
Skarviksvägen. Det är en åtgärd som framförallt är till för fotgängare som ska promenera vidare till 
Framnäs färjeläge.  
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För att skapa utrymme för bussen att köra förbi färjekön på Skarviksvägen utan att gå ut i motsatt 
körbana, har det föreslagits att skapa ett extra körfält, fritt från köande fordon, i riktning mot 
Göteborg.  

Denna PM har som syfte att visa vilka alternativ som finns för att anlägga ett extra körfält samt en 
gångbana söder om Skarviksvägen, vilka konsekvenser och kostnader dessa skulle medföra samt 
belysa för- och nackdelar med de olika alternativen.  

 

2. Förutsättningar 

2.1. Det tidigare förslaget 
Idag finns bara ett körfält i var riktning. På de körfälten samsas trafik till och från färjan och 
parkeringen samt busstrafik. Det har inneburit att bussen p.g.a. färjekön har hindrats att köra fram till 
hållplatsen på ett trafiksäkert sätt. Därför har det tidigare gjorts en översiktlig utredning kring 
möjligheterna att skapa separata körfält för köande fordon, se blå markering i Figur 2, samt ett körfält 
där kollektivtrafiken och trafik till parkeringen kan tas sig fram oberoende av köer. 

 

Figur 2. Skiss utökat körfält Gröneviks färjeläge, 2016-10-21 

Bedömningen i den tidigare utredningen var att avledningen av vägvatten till befintligt dike, längs 
vägens södra sida, skulle vara möjligt med mindre justeringar av diket. Utmed den södra sidan ligger 
berget på delar av sträckningen nära vägen. I utredningen bedömdes att vägen skulle behöva 
breddas, men att det troligen inte skulle kräva sprängning. 

2.2. Komplettering med gångbana 
Bredden på en gångbana bör vara 1,5-2 meter, men i extremt trånga förhållanden med begränsat 
gångflöde skulle bredden kunna minskas till 1,2 meter på en kortare sträcka. Att anlägga en 
gångbana söder om Skarviksvägen skulle alltså innebära ytterligare en breddning med minst 1,2 
meter, vilket gör att en mindre justering av diket inte är tillräcklig. En gångbana bedöms med 
utgångspunkt från primärkarta och inventering, därför innebära sprängning. Vi föreslår en 1,5 meter 
bred gångbana, då det ändå krävs sprängning. 
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2.3. Inmätning  
En inmätning har nu gjorts där vi har kunnat dra slutsatsen att ett ytterligare körfält ryms inom 
befintlig vägbredd på den västra delen av sträckan. Intrång behövs däremot på den östra delen, 
mellan bergpartierna ner mot färjeläget. Den tidigare bedömningen att sprängning inte krävs för det 
extra körfältet kvarstår därmed. 

Vad gäller gångbanan kvarstår i huvudsak den tidigare bedömningen att sprängning krävs om 
dagvattenavrinningen ska lösas med ett dike på den södra sidan Skarviksvägen. 

2.4. Dagvatten 
Ledningsunderlag från VA-enheten, Öckerö kommun, visar inga befintliga dagvattenledningar eller -
brunnar på sträckan. 

Ett platsbesök gjordes 2020-01-23, med syfte att kartlägga hur dagvattenlösningen på den aktuella 
delen av Skarviksvägen fungerar. På norra sidan av vägen finns endast ett mycket grunt dike, se 
Figur 3.  

  

Figur 3. Norra sidan av Skarviksvägen. 

På den södra sidan av vägen finns ett dike och en tillsynsbrunn (D 400), se Figur 4. Brunnen är dock 
inte en dagvattenbrunn – utan det är en kabelbrunn.  
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Figur 4. Södra sidan av Skarviksvägen.      Figur 5. Kabelbrunn 

Nere vid färjeläget finns en rännstensbrunn, men av ledningsunderlaget från kommunen har det inte 
kunnat säkerställas hur dagvattenledningarna är förlagda här heller. Läget för de brunnar som 
hittades vid inventering visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Översiktsvy Skarviksvägen mellan Framnäs och Grönevik med befintliga brunnar. Foto från Google. 

  



 

 

P:\2012442_Mindre_trafikutredningar_och_trafikförslag\05 Arbetsmaterial\131 Projektering Grönevik\Grönevik PM__2020-
03-30.docx 5
 

3. Trafikförslag 

Tre trafikförslag för anläggning av en gångbana presenteras nedan. 

Förslag 1 
I Figur 7 visas den 1,5 meter breda gångbanan i blått. Det gråa i figuren visar en grov princip för hur 
vägen behöver breddas för att få in ett extra körfält. I detta alternativ skevas gångbanan åt söder och 
avgränsas mot vägen med GCM-stöd eller liknande. Ett GCM-stöd är genomsläppligt och innebär att 
dagvattnet från vägen kan fortsätta att avledas till ett dike på vägens södra sida. Diket förflyttas 
söderut vilket gör att det inkräktar på bergspartiet söder om vägen, enligt rosa markering i Figur 7.  

 

Figur 7. Förslag 1, bergschakt i rosa. 

 

Förslag 2 
I förslag 2 föreslås att gångbanan på den södra sidan görs upphöjd och avgränsas med kantsten mot 
vägen. Gångbanan skevas ut mot vägen och nedanför kantstenen sätts rännstensbrunnar som 
ansluts till en ny dagvattenledning. Det innebär att det inte längre behövs något dike i bakkant av 
vägen. 

Förslag 3  
Förslag 3 är som förslag 2 med upphöjd gångbana men här skevas istället både väg och gångbana 
mot norr, vilket medför en höjning av vägen på ca 30 cm. Efter platsbesök 2020-01-23 konstaterades 
dock att dagvattenlösningen på den norra sidan av Skarviksvägen inte har kapacitet att ta emot allt 
vägvatten. Förslaget är alltså inte genomförbart. 
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4. Kostnadsbedömning  

4.1. Förslag 1 
 

 

Förslag 1 innefattar utbyggnad av extra körfält, gångbana, GCM-kantstöd samt nytt dike, 
innefattande bergschakt. Kostnadsbedömningen landar på lite drygt 2,1 miljoner kronor. 
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4.2. Förslag 2 
 

 

Förslag två innefattar extra körfält (likt förslag 1), upphöjd gångbana, ledningar och rännstensbrunnar 
samt ny toppbeläggning av hela körytan. Kostnadsbedömningen för förslag 2 ligger på cirka 2,1 
miljoner kronor.  

4.3. Förslag 3 
Förslag 3 är inte en genomförbar lösning då diket norr om vägen inte har kapacitet att ta emot allt 
dagvatten ifrån körbanan. Därför kostnadsberäknas inte förslaget.  

 

5. Analys 

Både förslag 1 och 2 innefattar relativt stora kostnader för dagvattenlösningarna, men förslagen är 
kostnadsmässigt helt likvärdiga. I valet mellan lösningarna är det därför de trafiksäkerhetsmässiga 
faktorerna som avgör – och då är alternativ 2 med en upphöjd gångbana den bästa lösningen. 

Då gångvägen inte helt löser problematiken för oskyddade trafikanter vid avgång från färjan finns det 
anledning att analysera om kostnaden för en gångväg är rimlig relativt nyttan den gör. Med anledning 
av det har det gjorts en kostnadsberäkning för ett fjärde förslag (förslag 4 nedan) – där endast 
breddningen av vägen görs med extra körfält.  
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5.1. Förslag 4 
 

 

Kostnaden för förslag 4 utgör knappt 20% av kostnaden för förslag 2. För att avgöra nyttan av de 
dryga 1,7 miljonerna extra som en gångväg kostar ska det ställas mot hur många av fotgängarna på 
färjan som har nytta av gångvägen.  

Många fotgängare på färjan har sin bil eller cykel parkerad på parkeringen i Grönevik, vilket innebär 
att de behöver korsa över på höger sida och inte har någon nytta av gångvägen. För situationen vid 
färjan innebär en gångväg alltså att fotgängarna kommer att gå i båda riktningar vid avgång. 
Trafiksäkerhetsmässigt innebär det att avgången från färjan blir mer otydlig. Det ska då ställas mot 
det scenario som gäller om gångvägen inte byggs ut. Det innebär att gångtrafikanter med mål vid 
färjeläget i Framnäs likt idag måste korsa Skarviksvägen vid infarten till Framnäs parkering och 
färjeläge – där en hastighetssäkrad passage finns. 

Både med och utan gångväg uppstår det alltså en konfliktsituation som är negativ för 
trafiksäkerheten. 

- Utan gångväg – Skarviksvägen behöver korsas vid den förhöjda övergången i höjd med 
Framnäs. 

- Med gångväg – otydlig och osäker situation vid avgång från färjan. 

 

Bilarnas hastighet vid övergången vid Framnäs kan in mot förhöjningen vara högre än vad bilarnas 
hastighet är vid avfart från färjan. Hastigheten på sträckan är dock begränsad till 50 km/h och 
förhöjningen är utformad för att hastighetssäkra till 30 km/h. Det finns också en risk att gångvägen 
skulle kunna innebära att fotgängare som ska vidare längre nordväst ut på Skarviksvägen väljer 
gångvägen för att sen passera över Skarviksvägen i höjd med Framnäs – vilket då skulle innebära att 
två konfliktpunkter uppstår om gångvägen byggs ut. Om det av någon anledning, trots att det i 
nuläget inte finns något som talar för det, skulle finnas osäkerheter kring hastighetssäkringen vid 
passagen i höjd med Framnäs - finns det möjligheter att anlägga ytterligare ett farthinder för 
biltrafiken innan fotgängarpassagen. Kostnaden för en sådan åtgärd skulle ligga på en bråkdel av 
kostnaden för en ny gångväg. 

Sammantaget bedöms inte gångvägen ge full nytta och det ska då ställas relativt kostnaden.   
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6. Slutsats 

För att anlägga en gångbana utmed Skarviksvägens södra sida krävs antingen sprängning av ett nytt 
dike eller att rännstensbrunnar sätts i Skarviksvägen. Trafiksäkerhetsmässigt är det bästa förslaget 
Förslag 2 där gångbanan höjs upp, vilket innebär att rännstensbrunnar behövs i Skarviksvägen.  

Anläggningen av en gångbana innebär en extrakostnad på 1,7 miljoner kronor jämfört med om det 
bara görs en breddning av körbanan, som är kostnadsberäknad till knappt 0,4 miljoner kronor. Vid 
beslut om gångbanan ska byggas behöver nyttan av densamma beaktas. Gångbanan kommer 
innebära en otydligare situation i samband med fotgängarnas avgång från färjan, eftersom 
fotgängarna kommer ha mål åt både höger och vänster. Det ska ställas mot att fotgängare med mål 
vid Framnäs färjeläge inte behöver korsa Skarviksvägen, utan kan ta sig direkt till färjeläget längs 
vägens södra sida. Dock finns idag en upphöjd och hastighetssäkrad övergång över Skarviksvägen i 
höjd med Framnäs. Det finns också en risk att fotgängare som ska vidare längre nordväst ut på 
Skarviksvägen, väljer gångbanan och sen behöver korsa vägen i höjd med Framnäs. Det finns i 
nuläget inget som talar för det – men om hastighetssäkringen av gångpassagen vid Framnäs av 
någon anledning inte skulle bedömas tillräcklig, så finns det möjligheter att göra kompletterande 
hastighetsåtgärder till en bråkdel av kostnaden för en ny gångväg.  

Det kan konstateras att gångbanan är en relativt kostsam lösning i förhållande till dess nytta.  

Om inte färjan kan vändas tillbaka föreslås att fotgängare släpps av först från färjan. De fotgängare 
som känner sig stressade av att behöva gå av framför fordonen kan som alternativ stanna kvar på 
färjan tills alla fordon kört av. Frågan bör utredas om det finns möjlighet att göra utrop till 
passagerarna med de regler som gäller. 

 



 
Öckerö 13 juni 2018. 
 
Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, Björkö, säker för oskyddade 
trafikanter 
 
Trafikförändringen på Lilla Varholmen, med vändplats för bussar på nya piren har 
medfört en stor förbättring av säkerheten för oskyddade trafikanter som reser med 
Hönöfärjan. Men, i och med att Björköfärjan vänt och nu kör med passagerarsidan åt 
söder har anlöpningen av Björköterminalen vid Grönevik blivit mycket farlig för de 
oskyddade trafikanterna. Gående och cyklister skall nu tävla med bilarna om att 
snabbt lämna färjan och korsa trafikflödet. För resenärer som skall hinna med 
personfärjan från Framnäs innebär detta att man, på ett riskfyllt sätt, måste hävda 
rätten att gå av före bilisterna. Alternativen är att vänta tills färjan tömts och därmed 
missa passagerarfärjan (entimmestrafik) eller gå av på fel sida av färjan och därmed 
irritera bilisterna. 
 
Det finns, vad MP kan se, billig och enkel lösning på detta problem: att flytta gång- 
och cykelbanan till nordsidan av Skarviksvägen, mellan färjeterminalen och avfarten 
till parkeringsplatsen vid Framnäs. Det enda som skulle behövas är ommålning av 
asfalten och flytt av en enda lyktstolpe. Flytta väntkurerna torde Västtrafik få göra. 
 
MP anser att denna förändring måste genomföras snarast, innan nästa vinterperiod, 
då olycksriskerna är väsentliga för de oskyddade resenärerna som passerar Grönevik. 
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att man skyndsamt ökar säkerheten för oskyddade trafikanter på Grönevik 
 
 
För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               23  
Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 74  Dnr 32/18  
   
Svar på motion låt äldra slippa förnya sin anmälan om bostadskön 
varje år 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad 2018-01-
25 föreslagit: 
 

- att personer äldre än 65 år inte årligen skall behöva förnya sin anmälan till 
bostadskön. 

 
Beslutsunderlag 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion daterad 2018-01-25 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Annika Andersson (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

 

 
 



ÖCKERÖ
i FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

pä Låt att
sin till

ar

Bakgrund
Miljöpartiet har skrivit en motion vilken mottagits av fullmäktige 2018-03-31 vilken

behandlar bolagets bostadsförmedling.

I motionen föreslås att de personer som överstiger en ålder om 65 år ska vara

undantagna från kravet att årligen återregistrera sig för att stå kvar i bostadskön.

Förslag på ny uthyrningspolicy presenterades för styrelsen 2019-05-201 vilken kravet

att återanmäla sig kvarstår för alla ålderskategorier. Uthyrningspolicyn har nu

skickats på remiss till Kommunstyrelsen.

Motivet till detta är att vi som bolag menar att de som vill deltaga i bostadskön har ett

likvärdigt ansvar för att aktivt meddela att man önskar kvarstå. Vi menar att det är

felaktigt att utesluta en viss kategori i form av ålder för att kvarstå i kön. Vid

undantag kan andra kategorier föreslås att undantas vilka har liknande

problembeskrivningar vilka motionärerna beskriver.

I förslag till ny uthyrningspolicy som är skickad på remiss till Kommunstyrelsen har

man särskilt beaktat att det kan finnas svårigheter med att följa sin köplats,
återanmäla sig etc för de personer som finns i det så kallade digitala utanförskapet. I

förslaget framgår därför: "Bolaget skall stötta de personer som av olika anledningar

har svårigheter att aktivt söka sin bostad via digitala forum, t.ex. genom att bistå

med en publik dator på bolagets kontor".

En publik dator finns numer på bolagets kontor för den som önskar hjälp.

Yttrande

Ockerö Fastigheter avstyrker motionen med motiveringen att bolagets styrelse

förespråkar en aktiv kö där alla oavsett ålder eller andra förhållanden meddelar sin

önskan att kvarstå.

Lamnihalmyvagen H ,\ i nfo@oc.ktirofast.se "w, .ockerofnst.sf
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För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2019-10-11

i Westh

dförande
Hans Andreasson

Verkställande direktör
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Öckerö 25 januari 2018. 
 
 
Motion  
Låt äldre slippa att förnya sin anmälan till bostadskön varje år 
 
Många kommuninvånare vill, när de blir äldre och orken inte längre räcker, flytta till 
ett bekvämt boende. Detta kan innebära att de vill lämna sina hus och flytta till 
hyreslägenheter som är anpassade för äldre.  
 
Öckerö fastigheter, ett bolag som ägs av Öckerö kommun, handhar kommunens 
bostadskö. För att stå i den måste man varje år förnya sin anmälan. Om man vid hög 
ålder får problem med minnet eller är fullt upp egagerad i föreningar eller barn och 
barnbarn är risken stor att man av misstag förlorar sin plats i bostadskön. För att 
detta inte skall hända föreslår MP att äldre personer inte skall behöva förnya sin 
anmälan.  
 
Exakt vid vilken ålder detta ska ske anser MP kan diskuteras, men eftersom de flesta 
över 65 år inte har behov av stora bostäder med hemmavarande barn så kan det 
vara en lämplig ålder.  
 
 
MP föreslår att- 
personer äldre än 65 år inte årligen skall behöva förnya sin anmälan till bostadskön. 
 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
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Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 75  Dnr KS 19/18  
   
Svar på motion en bostadsförmedling på kommuninvånarnas vill-
kor  

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2018-01-
24 föreslagit: 
 
- att kommunen skall ha en egen kommunal bostadsförmedling, ej inordnad 
under något fastighetsbolag eller BoPlats Göteborg. 

 
Beslutsunderlag 
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motion daterad 2019-10-11 
Motion daterad 2018-01-24. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Annika Andersson (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

 

Reservation 
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 



ÖCKERÖ
..FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

pä En
pä
Bakgrund
Vänsterpartiet har skrivit en motion vilken mottagits av fullmäktige 2018-03-31

vilken behandlar bolagets bostadsförmedling.

I motionen framgår att VD meddelat följande till möte med pensionärs och

handikapprådet 2017-11-16:

"Vi kommer inte att fortsätta ha en egen kö på sikt utan kommer gå över till BoPlats

Göteborg"

Citatet som används i motionen är felaktigt av två anledningar. Dels har VD aldrig

getts möjlighet att yttra sig i ärendet varför citatet bör komma från någon annan, och

dels är innehållet i citatet felaktigt. Frågan om en övergång till BoPlats har
diskuterats i styrelsen i samband med att en översyn görs av uthyrningssystemet och

uthyrningspolicyn. Tanken med övergången är inte att överlåta kontroll eller

inflytande över hyr bostäder fördelas utan att söka stöd i administrativa rutiner

avseende uthyrningsprocessen.

Förslag på ny uthyrningspolicy presenterades för styrelsen 2019-05-20 med avsikt att

förbättra rutinerna, öka transparensen och göra ett mer rättvist system för de

personer som är aktiva i sitt bostadssökande. Uthyrningspolicyn har nu skickats på

remiss till Kommunstyrelsen.

Tidigare har rutinen varit sådan att man registrerat sig i kön och att erbjudande

erhålls för lägenhet på den ö och för de antal rum man visat intresse. Om den

sökande tackar nej tre gånger utesluts man ur kön och får bölja om från nytt längst

ner i kön. Detta innebär att en person kan få tre erbjudanden som man t.ex. inte

bedömer sig ha råd med och därför hamnar utanför kön.

Andemeningen med det föreslagna nya systemet är att personer registrerar sig i kön

och samlar köpoäng baserat på de antal dagar man köat. Därefter söker personer

aktivt lediga lägenheter och den med längst kötid och som uppfyller övriga krav i
policyn erbjuds lägenheten. Detta innebär att den sökande kan undvika att söka

Lammliolmsvayen 8,-\ in(o(";ocl;ei'(-ilast.St: HM.-vv.uckerofast.se
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»FASTIGHETER

lägenheter som är för dyra, inte ligger i markplan eller i övrigt inte har den funktion

som efterfrågas utan att riskera att tappa sin köplats.

Vi delar motionens åsikt att det är viktigt att det finns en bostadsförmedling inom
Ockerö kommun. Vid en övergång till BoPlats är inte tanken att reglerna ska ändras

utan den uthyrningspolicy som styrelsen antar ligger till grund för hur lägenheterna

fördelas. Däremot skulle i sådana fall t.ex. BoPlats sköta själva administrationen.

Kontroll och ansvar kommer dock fortfarande finnas kvar inom kommunen.

Yttrande

Ockerö Fastigheter avstyrker motionen med motiveringen att bolagets styrelses

uppfattning är att en eventuell övergång till t.ex. Boplats inte skulle innebära att

kommunens bolag skulle förlora inflytande över hur lägenheterna fördelas.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2019-10-11

lika Westh Hans Andreasson

•dförande Verkställande direktör

LitinmholmsvaKen 8 A infof.ruockerorast.se '.M\'I\-ockeiofii.st.se
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 98 Dnr KS 57/20  
   
Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 
Ärende 
Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) får kommuner och regioner ingå avtal 
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kom-
mun eller en annan region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över denna sam-
verkan och enligt 9 kap. 38 § KL årligen rapportera till fullmäktige om den av-
talssamverkan som sker i kommunen. 

 

Samtliga förvaltningar har inkommit med redovisningar över vilken avtals-
samverkan som för närvarande finns, vilka har sammanställts i bilagt doku-
ment.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06  
Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
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Öckerö 2020-04-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Redovisning av avtalssamverkan 2020 
Diarienummer: KS 57/20   

 

Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 

Förslag till beslut 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) får kommuner och regioner ingå avtal om 
att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en 
annan region. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över denna samverkan och enligt 9 
kap. 38 § KL årligen rapportera till fullmäktige om den avtalssamverkan som sker i 
kommunen. 
 
Samtliga förvaltningar har inkommit med redovisningar över vilken 
avtalssamverkan som för närvarande finns, vilka har sammanställts i bilagt 
dokument.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilagor 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 



 
 

 

 
Datum 



                       2020-04-07 

Redovisning av avtalssamverkan enligt 9 kap. 38 § kommunallagen 
Redovisning från mars 2020 

 

Samverkansområde Motpart Avtalstid Extern delegation 
Upphandling Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 
Överförmyndarfrågor – 
tillhandahållande av 
tjänstemannaorganisation för utförande 
av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille 

Mandatperiod (t o m 2022-12-
31) 

Ja 

Samhällsorientering för nyanlända GR Löpande årsvis Nej 
FoU-plattform för kommunal 
arbetsmarknads-verksamhet 

GR Till och med 2020-12-31 Nej 

Fysisk aktivitet/FaR Samordningsförbundet Älv & Kust i 
samarbete med Ale, Kungälv, 
Stenungssund, Tjörn och Öckerö 

Till och med 2022-12-31 Nej 

Gemensamma folkhälsoinsatser Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

Till och med 2020-12-31 Nej 

Tjej-jour, samtalsstöd Västra Götalandsregionen Löpande treårigt avtal Nej 
Familjecentralsliknande verksamhet Västra Götalandsregionen Löpande årsvis Nej 
Turism, turistbyrå Göteborgs stad 2020-05-27 Nej 
Gemensam energi- och 
klimatrådgivning 

Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 

Medling med anledning av brott Göteborgs stad 2021-02-28 Nej 
Socialtjänstjour med stöd av SoL, LVU 
och LVM 

Göteborgs stad Löpande årsvis Ja 

Räddningstjänst, larmning och 
övergripande ledning 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille, Lerum 

Löpande årsvis Ja 

Vuxnas lärande GR T o m 2023-12-31 Ja 
Gymnasiesärskola GR T o m 2023-06-30 Ja 
Gymnasieskola GR T o m 2023-06-30 Ja 
Naturbruksutbildning VGR T o m 2022-12-31 Ja 



                       2020-04-07 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Karlskrona kommun T o m 2022-06-30 Ja 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Ljungby kommun T o m 2022-06-30 Ja 

Särskilt samverkansavtal för nationell 
idrottsutbildning 

Ängelholms kommun T o m 2024-06-30 Ja 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 99 Dnr KS 245/19  
   
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ärende 
Fullmäktiges presidium har tagit upp frågan om revidering av arbetsordningen 
för kommunfullmäktige i Öckerö kommun. De delar där förslaget skiljer sig 
från tidigare arbetsordning har markerats med röd färg. Nedan följer en kort 
beskrivning av de största förändringarna. Detaljerna finns att studera i bila-
gan, förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Ett antal förändringar i befintliga avsnitt har gjorts. Fyra nya avsnitt har lagts 
till: 
- Återremiss och bordläggning 
- Initiativrätt 
- Brådskande ärenden till fullmäktige 
- Talartid och ordning 
 
Vidare har avsnittet om medborgarförslag setts över närmare, för att effektivi-
sera processen. Utredning som lett fram till det avsnittet biläggs tjänsteskrivel-
sen. 
 
Ett antal redaktionella förändringar har gjorts. Strukturen har arbetats om i 
grunden för att öka läsbarheten. Hänvisningarna till kommunallagen har upp-
daterats till 2018 års kommunallag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30  
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
Utredning, handläggning av medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
arbetsordning. Beslutet gäller från och med 2020-05-07. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2020-03-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Diarienummer: KS 245/19 

 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad 
arbetsordning. Beslutet gäller från och med 2020-05-07. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
 
Ärendet (Sammanfattning) 
Fullmäktiges presidium har tagit upp frågan om revidering av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun. De delar där förslaget skiljer sig från 
tidigare arbetsordning har markerats med röd färg. Nedan följer en kort beskrivning 
av de största förändringarna. Detaljerna finns att studera i bilagan, förslag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Ett antal förändringar i befintliga avsnitt har gjorts. Fyra nya avsnitt har lagts till: 
- Återremiss och bordläggning 
- Initiativrätt 
- Brådskande ärenden till fullmäktige 
- Talartid och ordning 
 
Vidare har avsnittet om medborgarförslag setts över närmare, för att effektivisera 
processen. Utredning som lett fram till det avsnittet biläggs tjänsteskrivelsen. 
 
Ett antal redaktionella förändringar har gjorts. Strukturen har arbetats om i 
grunden för att öka läsbarheten. Hänvisningarna till kommunallagen har 
uppdaterats till 2018 års kommunallag. 
 
 
 
 



 
 

 

Beredning 
Ett förslag till reviderad arbetsordning har tagits fram togs fram av förvaltningen. 
Partierna har under remissrundor under hösten 2019 kommit med förslag, och 
frågan har behandlats av fullmäktiges presidium. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
 
 
Bilaga 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
Utredning, handläggning av medborgarförslag 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 
 



Beslutsdatum  2020-05-07 
Beslutande Kommunfullmäktige 
Giltighetstid Tills vidare 
Dokumentansvarig Juridik- och kanslichef 
Upprättad av Jacob Österlund, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

 

Kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
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Fullmäktiges sammansättning 
 

Antalet ledamöter  
(5 kap. 5 1-3 § KL) 

1 § Fullmäktige har 41 ledamöter.  

För mandatperioden 2018-2022 är antalet ersättare 23. I vallagen finns bestämmelser 
om antalet ersättare.  

 

Presidium 
(5 kap. 11 6 § KL)  

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium. Val av presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdraget.  

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid, ska den äldste av dem vara ålderspresident.  

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

 

Valberedning  
 
5 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av det antal ledamöter som motsvarar antalet i 
kommunfullmäktige representerade partier. Ersättare utses till samma antal. Bland 
ledamöterna utses en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

6 § Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  

7 § Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
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Sammanträdet 
 

Tid och plats för sammanträdena 
(5 kap. 12, 13 7,8 och 10 §§ KL)  
 

8 § För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  

De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober. Fullmäktige sammanträder också om styrelsen, minst 1/3 av 
ledamöterna eller ordföranden begär det. 

9 § Om det är påkallat av särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena besluta, att ett sammanträde skall hållas på annan dag än den fullmäktige 
bestämt eller att ett sammanträde skall inställas.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot eller ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.  

10 § En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  

11 § Fullmäktige sammanträder i första hand i Öckerö-salen i kommunhuset. Om detta 
inte är möjligt kan fullmäktige hållas på annan plats som är godkänd av fullmäktiges 
presidium. förutom vid särskilda undantag, i Öckerösalen, Öckerö kommunhus.  

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

13 § Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet som vanligt. Om sammanträdet ska fortsätta 
inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.  

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena  
 
14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
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15 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  

I övrigt ska ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag tillställas varje ledamot och 
ersättare i den omfattning som krävs för att fatta informerade beslut i varje ärende.  

Kallelse och övriga handlingar skickas på det vis som är effektivast för tids- och 
resursförbrukningen. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten 
i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

 

Placeringsordning  
 
16 § Vid fullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, kommunchefen och 
fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.  

Övriga ledamöter i fullmäktige och andra som har rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar placeras i den ordning ordföranden bestämmer.  

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5 kap. 17-21 12-17 §§ KL) 

17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Det ankommer på 
respektive parti att kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Gruppledaren för 
respektive parti bör anmäla till fullmäktiges sekreterare vilka som tjänstgör senast kl. 15 
dagen för sammanträdet. 

Partiernas gruppledare anmäler till fullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och 
ersättare som tjänstgör på sammanträdet. 

Vad som sagts i första stycket gäller även den ersättare som redan kallats att tjänstgöra.  

18 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.  

19 § En ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående 
handläggning av ett ärende.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något 
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  
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Upprop  
 
20 § Vid sammanträdets början uppropas samtliga ledamöter och de ersättare som ska 
tjänstgöra. Uppropet sker enligt en särskild uppropslista.  

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordförandena anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 61 § KL)  
 

21 § Ordföranden bestämmer preliminär tid och plats för justeringen av protokollet för 
sammanträdet. Detta ska dock ske senast 14 dagar efter sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkning.  

 

Turordning för handläggning av ärendena  
 
22 § Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  

 

Yrkanden  
 
23 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
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Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 20 § första stycket KL) 

24 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  

Omröstningar  
(4 kap. 25 20 § andra stycket, 5 kap. 54-56 42-44 och 58 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt) 

25 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden är skyldig att rösta, när det behövs för 
att ärendet ska kunna avgöras. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

26 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

- Upptar namnet på någon som inte är valbar,  

- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 

Reservation 
(4 kap. 27 22 § KL) 
 
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare före protokollet har justerats.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag som beslutet fattades. 
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Återremiss och bordläggning 
(5 kap. 50 § KL) 

 
28 § Ett ärende ska återremitteras eller bordläggas, om det begärs av minst en tredjedel 
av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts 
eller återremitterats på begäran av en minoritet. För bordläggning eller återremiss i fråga 
om val krävs enkel majoritet. 

29 § Om en ledamot har yrkat på att ett beslut återremitteras till kommunstyrelsen måste 
alltid en motivering lämnas till varför ledamoten har yrkat på återremiss.  

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare innan mötet avslutas. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag som beslutet fattades. 

 

Hur ärenden väcks 
 

Initiativrätt 
(4 kap. 19 §) 
 
30 § Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige har:  
- kommunstyrelsen  
- andra nämnder  
- ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)  
- invånare i kommunen (genom medborgarförslag) 
- en fullmäktigeberedning 
- en revisor 
 
Även styrelsen i ett (direkt eller indirekt) helägt kommunalt bolag får väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

 

Motioner 
(5 kap. 22 23 § 2 p, 35 §, KL) 

31 § En motion  

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter  

- Ska ha en angiven motionär 

- Får inte ta upp ämnen av olika slag  
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- Väcks genom att den ges in till kommunens styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige  

Motionären har möjlighet att redogöra för kortfattat presentera sin motion på det 
sammanträde där motionen väckts. När motionen besvaras inleds motionsdebatten med 
att motionären kort presenterar sin motion. 

32 § En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  

33 § Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 23 § andra stycket, 35 §, 8 kap 1 §, KL)  

34 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

Följande kommuninvånare har rätt att väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  
- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket, KL 

Ett medborgarförslag 

- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer till förslagsställaren.  

- Får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- Lämnas in via e-post till kommunens centrala inkorg, skickas per post till kommunen 
eller lämnas i kommunens reception.  

 
35 § Ett medborgarförslag väcks när det anmäls vid fullmäktiges sammanträde. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.  

36 § Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes.  

37 § När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i presentera sitt 
förslag samt närvara utan talerätt under överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 
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38 § Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

 
Brådskande ärenden till kommunfullmäktige 
(5 kap. 33 § KL) 
 
39 § I kommunfullmäktige får brådskande ärenden som inte kunnat tillkännages enligt 
lagens krav behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att 
ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. I sådana fall får ingen yrka avslag, rösta 
mot det föreslagna beslutet, avstå från att rösta eller reservera sig mot det fattade 
beslutet. 

 
YTTRANDERÄTT OCH FRÅGOR 

 

Yttranderätt 
(4 kap. 22 § 18 § första stycket och 24 19 §, 5 kap. 40 21, 41 22, 32 31, 63 53 och 54 56 §§ KL) 

40§ Rätt att delta i överläggningen har  

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling 
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärenden som beredningen har handlagt.  

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.  

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

 
41 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

42 § Kommundirektören Kommunchefen  får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten, och lämpligheten, av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 49-53 §§ KL) 
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43 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in 
till fullmäktiges sekreterare senast 7 dagar före det sammanträde den avses att ställas.  

44 § En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen.  

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

45 § Innan interpellationen medges ska fullmäktiges ordförande besluta om vilken 
ordförande som – med hänsyn till interpellationsämnet – har att besvara 
interpellationen.  

46 § Styrelsens ordförande får överlämna till honom eller henne framställd interpellation 
till ordföranden i annan styrelse, som på grund av sitt uppdrag hart särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen, eller till ordföranden i styrelsen för 
aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som utsetts av fullmäktige. Överlämnandet 
förutsätter att vederbörande förklarat sig beredd att besvara interpellationen.  

47 § En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättare 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har ställt en interpellation 
får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om 
ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  

 

Frågor 
(5 kap. 64 54-56 §§ KL) 

48 § En fråga ska  

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot  

- Ges in till fullmäktiges sekreterare senast klockan 09.00 sammanträdesdagen  

En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den tidigare har ställts. En fråga 
bör besvaras under det sammanträde som följer närmast efter att frågan lämnats in. I en 
debatt föranledd av frågan får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta. 

 

Talartid och ordning 
 
49 § Ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna i alla ärenden. Talartiden är max fem minuter. Presidiet kan utifrån 
ärendets art besluta att talartiden kan vara längre. De som har rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en eller flera 
repliker med anledning av vad en annan talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den 
talare som har ordet, då begäran om replik framförs.  
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50 § Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet.  

 

ÖVRIGT 

 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL 3 kap. 15 §) 

51 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5 kap. 24-25 25 a och 32 31 § KL) 

52 § Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år 
som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

53 § Vid beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning inrättas en 
särskild fullmäktigeberedning endast för detta ändamål.  

En sådan fullmäktigeberedning ska bestå av 3 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare som 
väljs proportionerligt i fullmäktige. De förtroendevalda som väljs som ledamöter och 
ersättare till fullmäktigeberedningen får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen eller 
i annan nämnd därutöver. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.  

Fullmäktige ska ange uppdraget för fullmäktigeberedningen, när dess uppdrag ska anses 
vara slutfört och när fullmäktigeberedningen ska upphöra.  

För fullmäktigeberedningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.  

 

Justering av protokollet 
(5 kap. 69-70 61 och 62 §§ KL) 

54 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

55 § Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat ska utdrag därav tillställas dem som 
har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet.  

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 70 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även 
inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.  

 

Presidiedialog 

56 § Fullmäktiges presidium ska minst två gånger per år ha dialog med 
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören. Vid behov kan även kallas till 
presidiedialog med övriga nämnders presidier. Ordföranden ansvarar för att 
sammankalla. 
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Handläggning av medborgarförslag 
 
Bakgrund 
I olika sammanhang har det uttryckts önskemål från både politiken och tjänstemannasidan 
om att förtydliga vad som gäller vid hantering av medborgarförslag. Detta bland annat för att 
minska risken för att bristfälliga medborgarförslag når politiken. Önskan är att bristfälliga 
medborgarförslag hindras från det politiska rummet genom att frågeställaren får möjlighet att 
komplettera ärendet alternativt får hjälp med att förtydliga vad som egentligen önskas. Detta 
borde ligga både i kommunens och i den enskildes intresse. Det finns också en förhoppning 
om att enheten för juridik och kansli skulle kunna vara en granskande funktion och ta ställning 
till vilka förslag som faktiskt utgör medborgarförslag, och vad som ska anmälas till fullmäktige 
för vidare behandling. 
 
Denna utredning söker 

1. Besvara i vilken utsträckning det är möjligt för enheten för juridik och kansli att utöva 
en granskande funktion innan medborgförslag når fullmäktige, 

2. utreda eventuella korrigeringar och kompletteringar av fullmäktiges arbetsordning, för 
att uppnå ovan anförda önskemål. 

 
1.1. Om beredningskrav1 
Beredningskravet omfattar endast kommunfullmäktige (KF).2 Beredningskravet består i att ett 
ärende ska ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 
en fullmäktigeberedning, innan det avgörs av KF.3 Handläggning av medborgarförslag hos KF 
omfattas därför av beredningskravet. Om ett ärende har beretts bara av en 
fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle 
att yttra sig.4 En central nämnd, som fullgör för kommunen obligatoriska uppgifter, kan 
knappast förbigås vid beredningen av ett ärende som rör nämndens verksamhet. Det 
ankommer på kommunstyrelsen (KS), KF:s beredande organ, att avgöra vilken eller vilka 
nämnder som måste ges tillfälle att yttra sig innan beslut kan fattas i ärendet.  

                                                            
1 Regler om beredningskrav vid handläggning av ärenden i kommunen framgår av 5 kap 26-34 §§, 
kommunallagen (2017:725) 
2 5 kap 26 § KL 
3 5 kap 26 § KL 
4 5 kap 27 § KL 



Det finns dock undantag från beredningskravet.5 Medborgarförslag som avgörs i KF omnämns 
inte bland undantagen. Däremot kan KF besluta att delegera mandat att avgöra vissa 
medborgarförslag till KS, så länge medborgarförslaget inte avser något som angår KF:s 
exklusiva kompetens. 6 
 
1.2. Rutiner vid handläggning  av medborgarförslag 
Rutinen för hantering av medborgarförslag i Öckerö kommun framgår endast delvis av KF:s 
arbetsordning7, men i praktiken har inkomna medborgarförslag hanterats som följer. 

1. Kommunmedlemmar(ar) skickar in ett medborgarförslag till kommunen.  
2. Kansliet tar emot medborgarförslaget, och anmäler det till kommande KF-

sammanträde. 
3. Ärendet tas upp under KF-sammanträdet, och skickas till KS för att beredas. 
4. KS utreder vilken eller vilka nämnder som medborgarförslaget kan anses angå, och 

remitterar det till dem för att de ska få yttra sig. 
5. Remissnämnderna utreder förslaget, och skickar yttranden i form av beslutsförslag till 

KS. 
6. KS tar med utgångspunkt i remissinstansernas yttranden fram ett slutgiltigt 

beslutsförslag till KF. 
7. KF fattar beslut i ärendet. 

 
1.3. Krav vid handläggning av medborgarförslag 
Kommunallagen (KL) uppställer relativt få krav gällande kommunens hantering av 
medborgarförslag. Det är upp till kommunen om man över huvud taget vill tillåta 
medborgarförslag.8 Om kommunen tillåter medborgarförslag finns det en gräns för vilka som 
måste omfattas av rätten att väcka medborgarförslag. Utöver detta krav på personkategori 
ställs inga krav, utöver de som ställs på kommunal ärendehantering generellt.  
 
KF kan däremot ställa upp ytterligare villkor i sin arbetsordning. Av Öckerö kommuns 
arbetsordning framgår följande villkor för att ett medborgarförslag ska tas upp till prövning.9 
 
Ett medborgarförslag 
 
- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
- Får inte ta upp ämnen av olika slag. 
- Väcks genom att det lämnas in genom att det sänds via e-post till kommunens centrala inkorg, 
skickas per post till kommunen eller lämnas i kommunens reception. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde.” 
 
På kommunens hemsida framgår bland annat följande stycke, avseende medborgarförslag. Dessa går 
delvis utöver vad arbetsordningen anger. 

”Förslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden 
som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda. 
 
De olika krav som framgår från kommunen kan delas in i tre kategorier: formaliakrav, 
befogenhetskrav samt materiella krav.  
                                                            
5 5 kap 30-34 §§, KL 
6 5 kap 23 §, 5 kap 1 §, KL 
7 § 29 fullmäktiges arbetsordning, Öckerö kommun 
8 8 kap 1 §, KL 
9 Ytterligare villkor finns angående kommunens ärendehantering av medborgarförslaget i § 29, 
arbetsordningen 



 
1.3.1. Formaliakrav 
Formaliakrav är de krav som uppställs för att handlingen som skickas in till kommunen över 
huvud taget skall definieras som ett medborgarförslag och därav hanteras som ett sådant. 
Exempel på sådana krav är att förslaget ska vara skriftligt och undertecknat, innehålla 
namnförtydligande, adress och telefonnummer, inte ta upp ämnen av olika slag, och väckas 
genom att det lämnas in via post eller e-post. Karakteriserande för denna grupp av villkor är 
att de är förhållandevis konkreta, och man kan enkelt stämma av en handling gentemot dessa 
krav för att se om den lever upp till dem. 
 
1.3.2. Befogenhetskrav 
Befogenhetskrav är de krav som medborgarförslaget måste leva upp till för att KF ska vara 
behöriga att avgöra ärendet. Ligger förslaget utanför KF:s beslutskompetens kommer beslutet 
förklaras ogiltigt vid en laglighetsprövning. Exempel på sådana krav är att ett 
medborgarförslag bara kan behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde, och att det inte får beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda.10 
 
1.3.3. Materiella krav 
Materiella krav är de krav som handlar om huruvida förslaget i sig anses lämpligt, något 
förenklat om det är förenligt med lag11, om det är politiskt lämpligt12 samt finansiellt lämpligt13. 
Gemensamt för denna kategori är att det är denna typ av frågor som i huvudsak utreds under 
beredningen av ärendet, och tillsammans kokas ner till en tjänsteskrivelse som presenteras för 
politiken.  
 
1.4. Slutsats 
För att avgöra om en handling lever upp till formaliakraven – och därigenom är att anse som 
ett medborgarförslag - krävs vanligtvis inte någon större utredande insats. Det handlar om 
krav som en tjänsteperson bör kunna ta ställning till tämligen enkelt. Om tjänstepersonen 
anser att formaliakraven inte är uppfyllda bör förslagsställaren informeras om detta och att 
förslaget inte kommer tas upp till prövning om kraven inte uppfylls, så att nödvändiga 
kompletteringar kan göras. Om förslagsställaren inte vill komplettera handlingen men 
fortfarande anser sig ha rätt att väcka medborgarförslaget, behöver ett formellt beslut fattas 
som den enskilde därefter kan överklaga. För att effektivisera denna process och slippa lyfta 
denna typ av ärenden till politiken borde delegation ges till tjänsteperson att fatta sådant 
beslut. En sådan delegation borde införas i KS:s delegationsordning. I och med att handlingen 
ännu inte är att anse som ett medborgarförslag utan bara en inkommen handling bör KS äga 
mandat att delegera rätt att besluta om att handlingen inte tas upp till prövning. Hade 
handlingen redan i detta skede varit ett medborgarförslag hade problematik kunnat uppstå 
gällande KS:s mandat att besluta om handlingar i ett ärende hos KF. Detta torde dock inte vara 
någon fara så länge handlingen enbart är en handling, och ännu inte ej utgjort del av ett ärende 
om medborgarförslag. 
 
Alla ärenden som anses vara medborgarförslag – det vill säga lever upp till formaliakraven – 
bör sedan lyftas till KF. Det återstår då två former av krav att ta ställning till: befogenhetskrav 
och materiella krav.  
 

                                                            
10 Eftersom KF inte är en myndighet kan den inte utöva myndighetsutövning, 2 kap 12 §, Regeringsformen 
11 Förslaget skulle t. ex. kunna bryta mot någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap 4 § diskrimineringslagen.   
12 Är det förenligt med kommunens förutsättningar och politiska vilja? 
13 Är det ekonomiskt ansvarsfullt och genomförbart? 



KF äger inte att i sak avgöra ett ärende man ej är behörig att avgöra. Om befogenhetskraven 
inte är uppfyllda bör KF därför avvisa ärendet, och inte ta upp det för prövning. Här kan det 
vara av vikt när ärendet bedöms ha väckts. När ett ärende är väckt bör det anses ha tagits upp 
för prövning. Det är därför önskvärt om det av KF:s arbetsordning framgår att 
medborgarförslag väckts då de anmäls hos KF, och inte då de inkommer till kommunen. Om 
ärenden ansågs väckas när de inkom till kommunen finns risken att vi inte kan avvisa dem. 
Konsekvensen skulle kunna bli att KF inte kan välja att avvisa ett ärende som man inte äger 
behörighet att avgöra i sak. Samtidigt bör det vara KF, och inte enskild tjänsteperson, som 
beslutar om avvisande av medborgarförslag. Ur ett kommunmedlemsperspektiv är den 
ordningen förmodligen mer tillfredsställande för den enskilde, eftersom att ens ärende i så fall 
åtminstone har beaktats i KF. Frågan om KF äger behörighet att besluta om ett 
medborgarförslag i sak borde därför lämpligen diskuteras under beredning till KF. KF kan då 
naturligtvis ta hjälp av tjänstepersoner i sin bedömning, men det hamnar då på KF att fatta 
beslutet. Anser man att man inte är behörig att avgöra ett medborgarförslag i sak, beslutar KF 
helt enkelt att avvisa medborgarförslaget på kommande sammanträde, med motiveringen att 
man inte är behöriga att fatta beslut i frågan.  
 
När man har kommit så långt att handlingen anses leva upp till formaliakraven och 
befogenhetskraven väcks ärendet i KF, och sänds ner till KS för vidare beredning. 
 
Den granskande funktion som enheten för juridik och kansli skulle kunna uppfylla borde alltså 
inte kunna sträcka sig längre än till en bedömning av formaliakraven. Juridik och kansli skulle 
sedan kunna vara stöttande i bedömningen av om KF är behöriga att avgöra 
medborgarförslaget, men frågan bör ägas av KF och beslutet borde fortfarande fattas under 
KF:s sammanträde. 
 
2.1. Formulering i arbetsordning 
Regleringen av medborgarförslag har följande formulering i KF:s nuvarande arbetsordning. 
 
Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 
29 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett 
medborgarförslag 
 
- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
- Får inte ta upp ämnen av olika slag. 
- Väcks genom att det lämnas in genom att det sänds via e-post till kommunens centrala inkorg, 
skickas per post till kommunen eller lämnas i kommunens reception. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 
 
Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den 
som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 



 
2.2. Personkategori 
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har 
beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller 
unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.14 
 
2.2.1. Folkbokförd i en kommun inom regionen 
Personer som är folkbokförda ska alltid ha rätt att lämna medborgarförslag, oavsett andra 
faktorer som t. ex. ålder, medborgarskap eller full rösträtt vid de allmänna valen. Omnämns 
gör även den som är folkbokförd i en kommun inom regionen. Det framgår inte helt av lagtext 
hur detta bör tolkas. Jag kan inte heller finna någon vidare vägledning i förarbeten. 
Formuleringen kan antingen tolkas som att alla som är folkbokförda inom en och samma 
region har rätt att väcka medborgarförslag inom samtliga kommuner i den regionen. Den kan 
även tolkas som att paragrafen, eftersom den reglerar såväl medborgarförslag ställda till 
kommun som till region, täcker båda instanser i samma mening, och att delen av paragrafen 
som handlar om folkbokförd i en kommun inom regionen därför endast åsyftar 
medborgarförslag ställda till regionen, och inte till kommunen. Den senare tolkningen får 
bäring i och med att paragrafen är tänkt att presentera en minimistandard för vilka kategorier 
som måste ha rätt att väcka medborgarförslag om kommunen erbjuder möjligheten. Efter 
omvärldsanalys kan jag inte finna någon kommun som erbjuder hela regionens folkbokförda 
rätt att väcka medborgarförslag. Meningen torde därför endast avse personer folkbokförda i 
kommunen, vad gäller rätt att väcka medborgarförslag i kommunen. 
 
2.2.2. Unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § KL 
Vidare skall unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra stycket omfattas av rätten att väcka 
medborgarförslag. Här framgår att det handlar om medborgare i någon av Europeiska 
unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 
§ andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. Detta handlar 
enligt kommentaren till 5 § 2 st folkbokföringslagen om  
 
”[e]n person som är anställd vid ett internationellt organ och som har rätt till motsvarande 
immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts 
beskickning. […] Till denna krets hör oftast chefen och ibland även den biträdande chefen för 
ett internationellt organ och deras familjemedlemmar. Dessa personer ska folkbokföras 
endast om de är svenska medborgare eller om de var bosatta här när de kom att tillhöra 
organet. Med internationellt organ avses internationella organisationer och mellanstatliga 
organ, som t.ex. EU-institutioner.” 
 
För närvarande anges endast den första gruppen, folkbokförd inom kommunen, i 
arbetsordningen. Unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § KL nämns inte. Man skulle kunna 
argumentera för att denna senare personkategori inte är nödvändig att ange i reglementet, 
eftersom sannolikheten att någon boende i Öckerö kommun skulle omfattas av denna reglering 
är förhållandevis låg. I och med att regleringen i 8 kap 1 § KL anger en minimigräns för vilka 
som ska ha rätt att väcka medborgarförslag om en kommun medger möjligheten, bör denna 
kategori ändå framgå av arbetsordningen.  
 
Det uttrycktes viss oro för att formuleringen ”unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra 
stycket”15, skulle kunna missuppfattas om den inte preciseras tydligare när den skrivs in i KF:s 
arbetsordning. Formuleringen menades kunna tolkas som att unionsmedborgare i mer 
generella termer skulle ha rätt att väcka medborgarförslag. Detta skulle naturligtvis vara en 
olycklig missuppfattning, i och med att formuleringen i realiteten avser en oerhört begränsad 
grupp. 

                                                            
14 8 kap 1 §, KL 
15 8 kap 1 §, KL 



 
2.2.3. Förslag 
En förtydligande text, som skulle motsvara texten i 8 kap 1 §  KL om unionsmedborgare, skulle 
kunna definiera gruppen enligt nedan. 
 
Unionsmedborgare som är bosatt i kommunen och som är anställd eller familjemedlem till 
anställd vid ett internationellt organ, som har rätt till motsvarande immunitet och privilegier 
som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.  
 
Stycket i arbetsordningen som handlar om vem som har rätt att väcka medborgarförslag skulle 
följaktligen kunna formuleras enligt nedan. 
 
29 § Följande grupper har rätt att väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 
 
- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som är bosatt i kommunen och som är anställd eller familjemedlem till anställd 
vid ett internationellt organ, som har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en 
diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning. 
 
2.3. Krav på undertecknande 
För att effektivisera processen och undvika onödigt omständliga hinder, bör reglerna anpassas 
till den alltmer digitaliserade tillvaro som vi verkar i. Kravet på att medborgarförslag ska vara 
undertecknade borde därmed tas bort, för att underlätta digitala medborgarförslag. 
Möjligheten finns givetvis redan nu, men förutsätter att den enskilde kan skriva ut sitt 
medborgarförslag för att underteckna det, och därefter scanna in det igen. Notera att 
borttagandet av krav på undertecknande av medborgarförslag inte medger någon möjlighet att 
skicka in medborgarförslag anonymt. Namn och kontaktuppgifter ska fortfarande framgå. 
 
2.4. När medborgarförslag anses väckt 
För att möjliggöra den föreslagna ordningen i avsnitt 1.4, att KF ska ha möjlighet att avvisa 
medborgarförslag som de inte är behöriga att avgöra i sak, bör det tydliggöras att 
medborgarförslag anses väckta först när de anmäls vid sammanträdet. KF har då möjlighet att 
avvisa medborgarförslaget innan det väckts, efter vilken tidpunkt det torde vara för sent att 
avvisa det. Om tidpunkt för väckande av ärende inte framgår skulle det finnas utrymme att 
hävda att ärendet väcks när det skickas in till kommunen. I så fall försvinner KF:s möjlighet 
att avvisa ärendet. 
 
2.5. Talerätt för förslagsställaren 
För närvarande anger arbetsordningen, avseende talerätt för förslagsställaren, följande. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i överläggningen 
men inte i beslutet när medborgarförslaget behandlas. 
 
Om talerätt ska medges är det bra att så inte sker vid sammanträdet för anmälan av ärendet, 
utan då ärendet ska avgöras. I och med att ett medborgarförslag kan avvisas vid det tidigare 
sammanträdet, vore risken att det snarare uppfattas provokativt av förslagsställaren, att denne 
får komma och tala för sin sak när saken inte ens kommer prövas. 
 
Egentligen torde hela konceptet med förslagsställarens talerätt vara överflödigt. 
Förslagsställaren har redan möjlighet att göra sin röst hörd i och med sin rätt att väcka 
medborgarförslag. Denne kan i förslaget utveckla sin ståndpunkt och sina argument för sin 
sak, och borde inte behöva beredas ytterligare tillfälle att precisera sitt förslag. Vidare kan man 
ifrågasätta vilken funktion det skulle fylla för förslagsställaren att tala för sitt förslag efter att 
det har beretts. Den reella möjligheten till påverkan torde då vara marginell. Förslaget är 



därför i första hand att talerätt för förslagsställaren stryks ur arbetsordningen, och att 
förslagsställaren istället hänvisas till sitt medborgarförslag, och möjligheten att göra sig 
fullgott formulerad däri.  
 
Om det från politiskt håll inte anses vara en önskvärd ordning att helt ta bort möjligheten för 
förslagsställaren att tala inför KF, bör formuleringen åtminstone preciseras. I nuvarande 
ordalydelse står det att förslagsställaren ska ha rätt att delta i överläggningen men inte i 
beslutet. Risken är att detta missuppfattas, och förstås som att förslagsställaren får vara med i 
hela den politiska diskussionen kring ärendet. Rimligtvis måste tanken vara att 
förslagsställaren snarare får gå upp och anföra sitt medborgarförslag, men att det sedan inte 
ska finnas möjlighet till repliker och dylikt från förslagsställarens håll. Det borde snarare av 
formuleringen framgå att förslagsställaren har rätt att presentera sitt medborgarförslag, men 
inte att delta i överläggningen eller beslutet. 
 
2.6. Slutsats 
För att tillgodose föreslagna åtgärder i avsnitt 2, föreslås paragrafen för medborgarförslag se 
ut enligt nedan. 

Medborgarförslag 
(8 kap 1 §, 5 kap 35 §, KL) 

34 § Följande kommuninvånare har rätt att väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  

- Den som är folkbokförd inom kommunen 
- Unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket, kommunallag 

Ett medborgarförslag 
- Ska vara skriftligt  
- Ska innehålla namn, adress och telefonnummer till förslagsställaren.  
- Får inte ta upp ämnen av olika slag.  
 
- Lämnas in via e-post till kommunens centrala inkorg, skickas per post till kommunen eller 
lämnas i kommunens reception. 
 
35 § Ett medborgarförslag väcks när det anmäls vid fullmäktiges sammanträde. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.  

36 § Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes.  

37 § När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att presentera sitt förslag 
samt närvara utan talerätt under överläggningen men inte i beslutet när 
medborgarförslaget behandlas. 

38 § Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och oktober. 
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KS § 96 Dnr KS 63/20  
   
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses leda-
möter avseende verksamhetsåret 2019 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabili-
teringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kom-
mun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning 
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens leda-
möter avseende verksamhetsåret 2019. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs 
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkrings-
kassan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
§ 114 beslut årsredovisning 2019 Älv & Kust 
§ 115 beslut revisorernas årsberättelse 
Följebrev ansvarsfrihet Älv & Kust 
Årsredovisning och revisionsberättelse  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
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Ärende: Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 

Diarienummer: KS 63/20 

 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
och kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2019 
 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av 
rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale 
Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö 
Kommun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning om att 
Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter 
avseende verksamhetsåret 2019. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs av 
fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Per Liljebäck, Samordningsförbundet Älv och Kust. 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 110 Dnr KS 80/20  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
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. 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 
möjlighet 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 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde 
kvartalets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kun-
nat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två 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. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan 
rapporteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-03-26, § 11 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019, 2020-03-11 
Bilaga 3: Totalt IVO antal rapporterade beslut per år, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att 
anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om 
insats har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-03-26 4 

   
   
SN §  11 Dnr: SOC 0039/19  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
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 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två 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. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rap-
porteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019, 2020-03-11 
Bilaga 3: Totalt IVO antal rapporterade beslut per år, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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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 
fjärde kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden 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 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två 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. Inga ärenden har 
bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se
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