
 

 

 

 
Öckerö 2020-06-04 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 11 juni 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  

 3.  Avsägelse från kommunala uppdrag samt fyllnadsval Bilaga 

Mikaela Bengtsson, 
Ernst & Young 

4. Information från kommunrevisionen om revisionsplan, 
projektplan, samt risk- och väsentlighetsanalys 2020 

Bilaga 

Tanja Barrett 5. Grönstrukturplan för Öckerö kommun Bilaga 

Petter Leyman 6. Antagagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i 
Öckerö hamn 

Bilaga 

 7.  Svar på medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid 
Hönö Pinans färjeläge 

Bilaga 

 8. Svar på medborgarförslag om replokal Bilaga 

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

Bilaga 

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

Bilaga 

 11. Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från 
Loggvägen 

Bilaga 

 12. Anmälan av medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåt Bilaga 

 13. Anmälan av medborgarförslag om besparingar gällande T/S 
Gunilla 

Bilaga 

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

Bilaga 

    15 Svar på motion en bostadsförmedling på kommuninvånarnas 
villkor 

Bilaga 

   16. Svar på motion om byggande av fler hyresrätter Bilaga 

   17. Svar på motion om artrika vägkanter för den biologiska 
mångfaldens skull  

Bilaga 

   18. Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser  Bilaga 

   19. Svar på motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, 
Björkö, säker för oskyddade trafikanter 

Bilaga 

   20 Svar på motion om att skydda havets ålgräsängar Bilaga 



 

   21. Utökad investeringsbudget för VA-enheten gällande 
detaljplanen Björkö 1:305 och 1:294  

Bilaga 

  22. Revidering av socialnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans  

Bilaga 

  23. Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende 
deltagande på distans  

Bilaga 

 24. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 
avseende deltagande på distans  

Bilaga 

 25. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2020 

Bilaga 

 26. Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst avseende 2019 Bilaga 

 27. Mötet avslutas  

 
 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
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KS § 119 Dnr 180/17  
   
Grönstrukturplan  
 
Ärende 
Öckerö kommun har under 2018 fått ett LONA-bidrag för framtagande av en 
grönstrukturplan av Naturvårdsverket. Det bestämdes att grönstrukturplanen 
skulle omfatta en kartläggning av naturvärden, ekosystemtjänster samt sociala 
värden inom tätbebyggelsen på kommunens tre största öar, Björkö, Hönö och 
Öckerö.  
 
Ekosystemtjänster, sociala värden och ekologiska värden samt områdenas art-
samansättning har matats in i ett GIS-kartlager som heter Grönstrukturplan. 
Värdena kan visualiseras genom särskilda kartlager bl.a. typ av ekosystem-
tjänster och sociala värden, en klassning av områden med många ekologiska 
och sociala värden samt olika bevarandevärden. En användarmanual har tagits 
fram som stöd för tjänstepersoner och politiker vid användning av lagret (se 
bilaga 1). Även en slutrapport med resultat av kartläggningen har tagits fram 
och skickats till Länsstyrelsen (se bilaga 2). 
 
Tanken är att områden med höga naturvärden, ekologiska och sociala värden 
där med kan nyttjas på bästa sätt för framtida generationer vid fysisk planering 
och förtätning.  
 
En fortsättning på arbetet som ska omfatta kommunens resterande öar, kom-
mer förhoppningsvis att kunna utföras med stöd av ytterligare ett LONA-
bidrag som har sökts i år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
Bilaga 1: Användarmanual för Grönstrukturplanen för Öckerö kommun 
Bilaga 2: Slutrapport för Grönstrukturplan för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Grönstrukturplanen 
för Öckerö kommun som planeringsunderlag vid fysiska planeringen. 
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Grönstrukturplan för Öckerö kommun 
 
Förslag på beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
• att anta Grönstrukturplanen för Öckerö kommun som planeringsunderlag  
             vid fysiska planeringen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun har under 2018 fått ett LONA-bidrag för framtagande av en 
grönstrukturplan av Naturvårdsverket. Det bestämdes att grönstrukturplanen skulle 
omfatta en kartläggning av naturvärden, ekosystemtjänster samt sociala värden 
inom tätbebyggelsen på kommunens tre största öar, Björkö, Hönö och Öckerö.  
 
Ekosystemtjänster, sociala värden och ekologiska värden samt områdenas 
artsamansättning har matats in i ett GIS-kartlager som heter Grönstrukturplan. 
Värdena kan visualiseras genom särskilda kartlager bl.a. typ av ekosystemtjänster 
och sociala värden, en klassning av områden med många ekologiska och sociala 
värden samt olika bevarandevärden. En användarmanual har tagits fram som stöd 
för tjänstepersoner och politiker vid användning av lagret (se bilaga 1). Även en 
slutrapport med resultat av kartläggningen har tagits fram och skickats till 
Länsstyrelsen (se bilaga 2). 
 
Tanken är att områden med höga naturvärden, ekologiska och sociala värden där 
med kan nyttjas på bästa sätt för framtida generationer vid fysisk planering och 
förtätning.  
 
En fortsättning på arbetet som ska omfatta kommunens resterande öar, kommer 
förhoppningsvis att kunna utföras med stöd av ytterligare ett LONA-bidrag som har 
sökts i år. 



 
 

 

Beredning 
En internremiss har skickats till Samhällsbyggnadsverksamhetens olika enheter och 
Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för synpunkter. 
Grönstrukturplanen har tillsammans med manualen även skickats till Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen för yttrande. Nu har efter önskemål från Länsstyrelsen planen 
skickats till kommunstyrelsen för antagande och beslut, varefter den ska lyftas till 
KF. 
 
Ekonomi 
Grönstrukturplanens arbete har finansierats av ett LONA-bidrag från 
Naturvårdsverket. En fortsättning på arbetet som ska omfatta kommunens 
resterande öar, kommer förhoppningsvis att kunna utföras med stöd av ytterligare 
ett LONA-bidrag som har sökts i år. 
 
Bedömning 
En grönstrukturplan hjälper tjänstemän och politiker att analysera och värdera 
tätbebyggelsens naturområden för dess ekologiska och sociala värden.  
 
Grönstrukturplanen hjälper oss också att använda de naturliga förutsättningarna på 
rätt sätt, genom ekosystemtjänster som naturlig dagvatten infiltrering, 
bullerdämpning eller temperaturreglering. Planen är därmed ett mycket användbart 
verktyg vid framtidens fysiska planering. 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Användarmanual för Grönstrukturplanen för Öckerö kommun 
Bilaga 2: Slutrapport för Grönstrukturplan för Öckerö kommun 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
Titel                                                                
 
Datum  



1 
 

 

 
  

Slutrapport Grönstrukturplan- del 1 

Öckerö kommun 

Hösten 2019 
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Grönstrukturplanen är framtagen med stöd av ett LONA-bidrag från Naturvårdsverket.  
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Syfte 

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkerställa och utveckla grönområden på 

rätt ställen med rätt egenskaper och kvaliteter för både människans och naturens 

olika behov.  Genomförande av grönstrukturplanen består av en kartläggning av 

ekologiska och sociala behov samt naturvärden i grönstrukturer inom och i 

anslutning till kommunens tätbebyggelse.  

Metod 

Kartläggningen utfördes i fält där ekosystemtjänster, naturtyp, naturvärden, 
artförekomst och sociala värden inventerades för all grönstruktur inom och i 
anslutning till tätbebyggelse på kommunens största öar: Björkö, Öckerö och Hönö.  
 
Ekologiska värden som kartlades har hämtats från följande material av 
Naturvårdsverket: 

 Rapport 6797: Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag 
(2017)   

 Vägledning 1: Basdokument för att kartlägga landskapets kvaliteter i arbetet 
med grön infrastruktur (2017) 

 Vägledning 2a: Grund för att definiera naturtyper i arbetet med grön 
infrastruktur (2017) 

 
Det valdes ut ett antal ekosystemtjänster som bedömdes som mest lämpliga för 
kartläggningens syfte och kommunens behov: 
 

 Flödesreglering 

 Näringsreglering 

 Temperaturreglering 

 Vattenrening 

 Bullerdämpande 

 Erosionsskydd 

 Kolbindning 

 Pollination spridningskorridor 
 

 Höga naturvärden 

 Hög biologisk mångfald  

 Mosaiklandskap 

 Jordbruk 

 Kulturlandskap 

 Läromiljöer 

 Socioekonomiska värden 

 Övrigt 

 
De sociala värden eller så kallade upplevelsevärden har tagits från Boverkets Vägledning 2a  
Grund för att definiera naturtyper i arbetet med grön infrastruktur (2007) (se nedan).  
 

Stort och fritt 
Ostördhet 
Fritt från buller 
Variationsrik miljö 
Vackert 
Trädrikt 
Naturartat 
 
 

Växter och djur 
Lugn och fridfullt 
Möjlighet att hålla sig pigg 
Möjlighet att hålla sig i form 
Möjlighet att bli lugn 
Trygg och säkert 
Välstädat 
Park 

 
Även Västra Götalands regionala grönstrukturplan Grön infrastruktur – regional 
handlingsplan för Västra Götalands län (2018) har legat som grund för detta 
arbete. Naturtyperna som kartlades bygger på EUNIS –det europiska 



4 
 

indelningssystemet European University information system som Naturvårdsverket 
rekommenderar. Sedan matades samtliga data in i ett GIS lager. Olika kartlager togs 
fram för visualisering av värdena. 

Resultat 

Syftet av materialet var att områden med ett stort antal ekosystemtjänster, 

upplevelsevärden och naturvärden skulle bevaras för framtida generationer och att 

områden med färre värden i första hand skulle exploateras. Syftet var även att 

specifika ekosystemtjänster som t.ex. flödesreglering, bullerskydd mm. kan letas fram 

i kartmaterialet.  

 

Information om naturtyp, artförekomst, biotopskydd, skyddsvärda träd samt 

ekosystemtjänster och upplevelsevärden har matats in för samtliga områden i ett GIS 

lager. Dessa värden kan visas på följande sätt i en tabell: 

Figur 1: Kartlager med tabell över inmatade värden för ett markerat område, kartlagret för 
naturtyp är valt 
 
Kartläggningen visade att det både fanns ett stort antal ekologiska värden, 
ekosystemtjänster och sociala värden i många av de inventerade områdena, särskilt 
de som var större, sammanhängande områden. Enstaka lucktomter hade ofta bara ett 
fåtal ekosystemtjänster och sociala värden. Vegetationen var här ofta ruderad och den 
biologiska mångfalden var låg med få naturvärden.  Dessa områden användes ofta för 
avställning av fordon och fartyg samt husvagnar, men hade ofta inga sociala värden.  
 
De större, sammanhängande områdena användes istället ofta för både lek, 
återhämtning, vila samt för sin vackra utsikt. De bestod ofta av olika naturtyper med 
olika naturvärden och hög biologisk mångfald. Dessa områden visade ofta upp ett 
stort antal ekosystemtjänster på grund av sin biodiversitet. 
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På nedanstående bild syns ett kartlager där ekosystemtjänsterna har graderats. Ju 
djupare röd färg, desto fler ekosystemtjänster innehar området. 

Figur 2: Kartlager för gradering av antal ekosystemtjänster 
 
På nedanstående bild visas att samma gradering även kan göras för antal 
upplevelsevärden, där områden med ett större antal upplevelsevärden visas i en 
mörkare grön nyans. 
 

Figur 3: Kartlager för gradering av antal upplevelsevärden 
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Även typ av ekosystemtjänst och typ av upplevelsevärde kan väljas som egna 
kartlager. 

Figur 4: Kartlager med typ av ekosystemtjänst 
 

Figur 5: Kartlager med typ av upplevelsevärde 
 
Materialet kan även filtreras på ett särskilt värde, med hjälp av en Pivot tabell, som 
t.ex. ekosystemtjänst flödesreglering eller upplevelsevärdet naturartat där samtliga 
förekomster sedan visas i en tabell samt markeras i kartan. 
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Områden med ett stort antal ekosystemtjänster och upplevelsevärden visade sig ofta 
även har höga naturvärden. Dessa områden har klassificerats som bevarandevärt 
eller särskilt bevarandevärt. Detta kartlager ska indikera till tjänstemän och politiker 
att området om möjligt borde bevaras och undantas exploatering. 

Figur 6: Kartlager med klassificering bevarandevärt/särskilt bevarandevärt 
 
Tanken med dessa kartlager är därmed följande:  

1. att kunna söka efter områden med särskilda ekosystemtjänster eller 
upplevelsevärden 

2. att visa ett områdets samtliga värden i form av ekosystemtjänster, 
upplevelsevärden, biotopskydd, naturvärden, naturtyper samt artförekomster 

3. att klassificera områden efter antal ekosystemtjänster eller upplevelsevärden 
4. att klassificera områden som bevarandevärt eller särskilt bevarandevärt (på 

grund av förekomst av ett stort antal ekosystemvärden, naturvärden och 
upplevelsevärden) 
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Diskussion 

Inventeringsarbetet var mera tidskrävande än vad som uppskattades i ansökan. Den 
översiktliga inventeringen av kommunens mindre öar hanns inte med, då inventering 
av grönstrukturer på kommunens stora öar tog mera tid an planerat. Detta beror på 
att de inventerade grönområdena på kommunens stora öar både var flera, större och 
mera svårtillgängliga än planerat. Samtidigt inventerades även alla grönområden på 
utkanten av bebyggelsen, vilket från början inte var planerat. Grönstrukturerna på 
kommunens mindre öar kommer att inventeras i en fortsättning av projektet (del 2). 
 
På nästa sida visas foton från inventeringarna som visar att många områden, förutom 
ekosystemtjänsterna, ofta innehöll upplevelsevärden i form av kojor för den spontana 
leken samt bänkar för återhämtning, ofta i anslutning till vackra vyer. Under 
inventeringsarbetet intervjuades boende i anslutning till grönområden om deras 
användning av området. Det uppmärksammades ett samband mellan en hög 
förekomst av ekosystemtjänster och naturvärden samt frekvensen på användning av 
området, där ett ökat antal ekologiska värden ofta gav upphov till ett mera frekvent 
nyttjande av området för sociala aktiviteter. Det verkar huvudsakligen vara storleken 
på området och antalet ekosystemtjänster, inte naturtypen som bestämde 
användandet. Framförallt de större grönområdena mellan bebyggelsen med flera 
ekosystemtjänster användes regelbundet, medan små lucktomter användes mera 
sällan. Detta kan tydligt ses i kartlagret nedan, där de särskilt bevarandevärda 
områdena i röd färg, dvs. områdena med många ekosystemtjänster och 
upplevelsevärden, ofta är .de större grönområdena inom bebyggelsen. 

Figur 7: Kartlager med särskilt bevarandevärda grönområden (markerade i röd nyans) 
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Ovan visas en koja som har byggts under barnens spontana lek samt vyn från en, av 

boende placerad bänk som fungerar för återhämtning. I många områden hittades 

även våtmarker som fungerade som reproduktionsplats för både salamander och 

groddjur (se nedan). Dessa skulle även kunna användas för flödesregulering vid 

extrema skyfall vid framtida klimatförändringar. Även biotopskyddsområden i form 

av odlingsrösen, alléer och äldre träd kartlades för bevarande åtgärder. Framförallt 

odlingsrösen och äldre träd förekom rikliga på öarna (se nedan). 
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En enkät med kartmaterial har skickats till samtliga skolor och förskolor på 

kommunens stora öar. Pedagogerna fick svara på frågor i en enkät och rita in vilka 

grönområden de använde vid undervisning/utomhuspedagogik och till vilka syften. 

Denna kartläggning visade att man även rörde sig i mindre grönområden än de mera 

kända naturområdena i anslutning till kommunens promenadslingor. Ett eget 

kartlager för dessa områden kommer att tas fram under våren 2020. Tanken med 

detta skikt är att områden som används för utomhuspedagogik ska kunna undantas 

exploatering om möjligt.  

Figur 8: Exempel på inskickat kartmaterial med områden som används för pedagogisk 
verksamhet 
 

Se ovan exempel på svar från pedagogisk verksamhet i form av inskickad 

kartmaterial. För exempel på enkätsvar från pedagogisk verksamhet om vad 

områdena används till, se bilaga 1. 

 

Samtliga kartlagren ska fungera som ett arbetsredskap för tjänstemän och politiker. 

Kraft och tid kommer att läggas på framtagande av en manual och en workshop om 

hur materialet kan användas och tolkas, istället på framtagande av ett klassiskt 

styrdokument. Arbetet med riktlinjer för exploatering har redan påbörjats, medan 

riktlinjerna för ekologisk kompensation först kommer att utarbetas efter avslutad 

inventering av grönstrukturerna på kommunens mindre öar.  

 

Politiken kommer att informeras om resultat från del 1 av kartläggningsarbetet. De 

kommer dessutom att få en utbildning/workshop om användandet av de nya 

kartlagren parallellt med tjänstemän under våren 2020. 
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Bilaga 1 Exempel på enkätsvar  

Nedan visas exempel på svar på enkätfrågor som skickades till samtliga skolor och 

förskolor på de tre stora öarna. 

 

Frågenkät om grönområden som används av förskolor och skolor 

Öckerö kommun arbetar med framtagande av en grönstrukturplan som innebär att 

betydelsen och användning av naturområden inom tätbebyggelsen inventeras för att 

kunna bevara värdefulla sociala och ekologiska naturområden. Grönområden är som 

ni vet viktiga för barnens motoriska och intellektuella utveckling, för naturpedagogik 

samt fysisk lek/aktivitet. Idag talar man mycket inom folkhälsa om att varje 

skola/förskola ska ha tillgång till ett grönområde såsom en ”skolskog” inom nära 

gångavstånd. 

 

Jag ber er därför att avsätta en kort stund under ett APT möte eller liknande 

möte inom er skola/förskola för att markera naturområden i närheten av er 

verksamhet som ni pedagoger besöker med barnen. Markera området med färg 

och en bokstav i kartan. Nedanstående kan ni vid respektive bokstav beskriva 

vilka värden områdena har för er, vad ni använder de för (såsom lek, 

naturpedagogik, fysisk aktivitet mm.) och hur ofta. 

 



 

ANVÄNDARMANUAL FÖR 
GRÖNSTRUKTURPLANEN 

 

 

  



Användarmanual till GIS-lagret Grönstrukturplan 

1 Syfte 

Tanken med de olika kartlagren inom grönstrukturplanen är följande: 

1. att visa och söka efter ett områdets samtliga värden i form av ekosystemtjänster, 

upplevelsevärden, biotopskydd, naturvärden, naturtyper samt artförekomster 

2. att klassificera områden efter antal ekosystemtjänster eller upplevelsevärden 

3. att klassificera områden som bevarandevärt eller särskilt bevarandevärt (på grund 

av ett stort antal ekosystemvärden, naturvärden och upplevelsevärden) 

2 De ingående värden 

Naturtyperna som kartlades bygger på EUNIS –det europiska indelningssystemet European 

University information system som Naturvårdsverket rekommenderar:  

 Barmarksmiljöer 

 Buskmark inkl. hed och tundra 

 Gräsmarker inkl. annan öppen 
mark 

 Inlandets vattenytor 

 Kustmiljö 

 Marina miljöer 

 Skog och annan trädbärande 
mark 

 Våtmarker 

 Odlad mark, åkermark 

 Arteriell konstruerad miljö 

 Habitatkomplex 

Ekologiska värden som kartlades har hämtats från följande material av Naturvårdsverket: 
 Rapport 6797: Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag (2017)   
 Vägledning 1: Basdokument för att kartlägga landskapets kvaliteter i arbetet  
 Vägledning 2a: Grund för att definiera naturtyper i arbetet med grön infrastruktur (2017) 

 
Det valdes ut ett antal ekosystemtjänster som bedömdes som mest lämpliga för 

kartläggningens syfte och kommunens behov: 

 Flödesreglering 

 Näringsreglering 

 Temperaturreglering 

 Vattenrening 

 Bullerdämpande 

 Erosionsskydd 

 Kolbindning 

 Pollination spridningskorridor 
 

 Höga naturvärden 

 Hög biologisk mångfald  

 Mosaiklandskap 

 Jordbruk 

 Kulturlandskap 

 Läromiljöer 

 Socioekonomiska värden 

 Övrigt 

De sociala värden eller så kallade upplevelsevärden har tagits från Boverkets Vägledning 2a 

Grund för att definiera naturtyper i arbetet med grön infrastruktur (2007):  
Stort och fritt 
Ostördhet 
Fritt från buller 
Variationsrik miljö 
Vackert 
Trädrikt 
Naturartat 
 

Växter och djur 
Lugn och fridfullt 
Möjlighet att hålla sig pigg 
Möjlighet att hålla sig i form 
Möjlighet att bli lugn 
Trygg och säkert 
Välstädat 
Park 

3 De olika lagren 

Grönstrukturplanen har ett eget kartlager. Klicka på pil ner symbolen (röd cirkel) för att visa 

de 7 underliggande kartlagren. Tända ett underlager åt gången för att kunna skilja åt de olika 



karaktärerna. Klicka på den gröna halvcirkeln (grön pil) och sedan pil ner (röd cirkel)) 

symbolen i lagret Grönstrukturplan naturtyper så öppnas lagrets funktioner. Detta lager är 

även arbetslager där all information har matats in. Nu dyker det upp en rad med olika 

symboler, klicka på symbolen infoklick under detta lager som även är arbetslagret (gul 

cirkel)och sedan på önskad fastighet, så får du upp en lista med alla inmatade värden för 

respektive fastighet: ekosystemtjänster, upplevelsevärden, artförekomst, biotopskydd samt 

annan intressant information t.ex. förekomst av kojor, våtmarker, rödlistade arter mm. 

Tänder man detta lager, visas även habitattyperna i olika nyanser (se teckenförklaring). Du 

kan även klicka på infoklick symbolen i huvudmenyn (blå cirkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visas följande information på skärmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

naturtyper 

Klicka på önskad fastighet 

Skyddsvärden 

Artsammansättning 

Ekosystemtjänster 

Sociala värden 



Tänder man lagret Grönstrukturplan, ekosystemtjänster så visas områdets viktigaste 

ekosystemtjänst och i lagret Grönstrukturplan, upplevelsevärden och social aspekt 

områdets största upplevelsevärde. Dessa två lager kan vara tända samtidigt, då 

ekosystemtjänsterna visas med hjälp av horisontella linjer och upplevelsevärden av vertikala 

linjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal upplevelsevärden har graderats i lagret Grönstrukturtjänst, antal upplevelsevärden. 

Ju mörkare grön färg, ju flera sociala värden. Om ett område både visas i en mörk röd färg 

och en mörk grön färg, betyder det att den innehar många ekosystemtjänster och sociala 

värden.  

 

Antal ekosystemtjänster har räknats ihop för att kunna visa en gradient av antal 

ekosystemtjänster i lagret Grönstrukturtjänst, antal ekosystemtjänster (se nedan). Ju 

mörkare röd färg ju fler ekosystemtjänster.  

 

Upplevelsevärdet 

Ekosystemtjänster 

Gradient Ekosystemtjänster 



Dessa områden har klassats ihop i områden som är bevarandevärt och särskilt bevarandevärt 

och visualiserats i ett eget lager Grönstrukturplan, Bevarandevärda och Särskilt 

bevarandevärda områden (se nedan). Även områdets naturvärden har räknats in här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet kan även filtreras och visas på ett särskilt värde med hjälp av olika  

funktioner/ tabellsymbolerna under varje lager (se de blåa cirklarna ovan). För detta tänds 

lagret först. 

 

I lagret Skolans grönområden har de områden som förskolor/skolor använder, för bl.a. 

utomhuspedagogik mm. ritats in (i grova drag). Materialet har tagits fram med stöd av 

enkätfrågor som har skickats till samtliga förskolor och skolor i kommunen. Med hjälp av 

infoklick symbolen under lagrets egna funktioner, får man även upp information om 

områdets användningstyp (visas även schematiskt i figurkällan genom olika färger), 

användningsfrekvens, årstid för användning m.fl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användarens namn 
Användningsfrekvens 

Användningstyp 

Användningstyp 

Klassning bevarandevärt 



4 Extern Spatialmaps 

Öppna internet browsern och gå till https://karta.ockero.se/spatialmap? för att få tillgång till 

den externa spatialmaps. Klicka på fliken Grönstrukturplanen, som ligger under Miljö och 

naturvård, för ovanstående underlager. Använd ovanstående manual som stöd, funktionerna 

är dock lite mera begränsade. 

5 Kortfattade slutsatser 

Kartläggningen visade att det både fanns ett stort antal ekologiska värden, 

ekosystemtjänster och sociala värden i många av de inventerade områdena, särskilt de som 

var större, sammanhängande områden, även om de var svårtillgängligt. Mindre lucktomter 

hade bara ett fåtal ekosystemtjänster och sociala värden, även om de var lättillgängliga. 

Vegetationen var här ofta ruderad och den biologiska mångfalden låg med få naturvärden. 

Dessa områden användes ofta för avställning av fordon och fartyg samt husvagnar, men 

hade inga andra sociala funktioner. 

 

De större, sammanhängande områdena användes istället ofta för både lek, återhämtning, 

vila samt för utsikt. De var sammansatta av olika naturtyper/biotoper och gav upphov till en 

hög biologisk mångfald. Dessa områden visade upp ett stort antal ekosystemtjänster på 

grund av sin biodiversitet. 

 

Områden med ett stort antal ekosystemtjänster och upplevelsevärden visade sig ofta även 

ha höga naturvärden. Dessa områden har klassificerats som bevarandevärt eller särskilt 

bevarandevärt. Detta kartlager ska indikera till tjänstemän och politiker att området i största 

möjliga mån ska bevaras och undantas exploatering. 

Det uppmärksammades ett samband mellan en stor förekomst av ekosystemtjänster samt 

frekvensen på användning av området, där ett ökat antal ekologiska värden ofta även gav 

upphov till ett mera frekvent nyttjande av området, för bl.a. sociala aktiviteter. 

 

I många områden hittades även våtmarker med höga naturvärden som fungerade som 

reproduktionsplats för både salamander och groddjur. Dessa skulle även kunna användas för 

bl.a. flödesreglering av höga flöden vid framtida klimatförändringar. 

 

  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jAEWW-00029e-64&i=57e1b682&c=Br4KGvjXlXz7fq5Vp5cZG9Eg4xDV1NZhOOTzyHffJG2g_9zC4sCmHrMhz7XQWHa23P4VFGmWjkRuP6Y3GbTu6Vb-uuSAWRtbsFXmmr4x4x-2cZmjPipSftP7lHC_sfaaebZCPJS524NWX7oX6FJ5hjf51ZO89xExAmV9EkKuhbTNWQR-M-lOuX0Gfm_zdL6Lncf9F0fiadWHFpdfZHNOIes2IrmU8Z0ZX88M2RTZpW9A4PbN2Zq7JrmF-7KVFYAt


Bilaga 

Förklaring till klassning av ekosystemtjänster 

Flödesreglering, Näringsreglering, vattenrening= Vattenansamling större än små hällekär, 

större fuktängsområden 

Temperaturreglering= enbart skog eller stora träd i närhet av tät bebyggelse 

Bullerdämpande= skog eller berg i anslutning till bullrande miljöer 

Kolbindning= enbart skog (ej gräsytor eller mindre buskage) 

Pollination = blommande ängar 

Höga naturvärden= inte enbart områden med rödlistade el. fridlysta arter, artrikedom finns 

Hög biologisk mångfald=Mosaiklandskap, stor artrikedom och olika biotoper 

Kulturlandskap=spår på gammalt kulturlandskap som t.ex. stenrösen 

Läromiljöer= naturområden i anslutning till skolor 

Rekreation=motionsslinga 

Socioekonomiska värden= lek ytor, kojor, hävdstigar, utsiktspunkter 

Spridningskorridor=förbindelse genom biotoper som bidrar till artspridning 

Skyddsvärda träd= inte enligt LST klassifikation, men äldre träd som kan bli skyddsvärda 

Biotopskydd= alléer, stenrösen i gammalt odlingslandskap 
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KS § 115 Dnr SB 63/17  
   
Antagagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öck-
erö hamn 
 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar 
inom Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan 
uppföras inom ett område i hamnen som idag används för samma än-
damål. Detaljplanen möjliggör en komplettering av hamnområdet och 
främjar utvidgningen av pågående verksamheter inom hamnen. Försla-
get bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet 
och ett genomförande av planen bedöms kunna bidra till gestaltningen 
och inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta de-
taljplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Utredningar 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-04-
28 gällande detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öckerö hamn. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rubricerad 
detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
 
3. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att god-
känna mindre redaktionella justeringar innan antagande i kommunfull-
mäktige.  
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Öckerö 2020-04-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Detaljplan för del av Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn 
Diarienummer: 0063/17 

 

Antagagande av detaljplan för del av Öckerö 
17:1 – Sjöbodar i Öckerö hamn 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-04-28 gällande detaljplan för del av 
Öckerö 17:1 – Sjöbodar i Öckerö hamn. 

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

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

 
Ärendet (sammanfattning) 
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar inom Öckerö hamn. Planförslaget 
innebär att flera mindre sjöbodar kan uppföras inom ett område i hamnen som idag används för samma 
ändamål. Detaljplanen möjliggör en komplettering av hamnområdet och främjar utvidgningen av pågående 
verksamheter inom hamnen. Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet och 
ett genomförande av planen bedöms kunna bidra till gestaltningen och inramningen av den inre 
hamnbassängen på ett positivt sätt. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljplanen. 
 
Beredning 

• KS Au/KS beslut om positivt planbesked 2014-02-25/2014-03-04 (KS Au § 28/KS § 41)  
• KS beslut om planstart 2017-04-25 (KS § 105)  
• KS beslut om samråd 2018-06-26 (KS § 172)  
• KS beslut om granskning 2019-02-19 (KS § 21)  

 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2 juli - 26 augusti 2018 samt granskning 22 februari - 15 mars 2019. 
Totalt 11 yttranden inkom under samråd. Antal yttranden under granskning var totalt 7. Samtliga yttranden har 
besvarats i den samrådsredogörelse och i det granskningsutlåtande som bifogas planhandlingarna.  
 
Ekonomi 
Plankostnader och tekniska utredningar förenade med planarbetet har bekostats av exploatör. Kostnaderna är 
reglerade i plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören. Genomförandet av planen bedöms inte 
medföra några ytterligare ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Genomförandet av planen påverkar inte jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder negativt. 
 
Barnperspektiv 
Genomförandet av planen påverkar inte barnperspektivet eller barns och ungdomars sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter och situation till det sämre. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljplanen med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Under arbetet med 
detaljplanen för del av Öckerö 17:1, Sjöbodar i Öckerö hamn, har kommunen prövat aktuellt mark- och 
vattenområdes lämplighet för planerad användning enligt 4 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling i enlighet med planförslaget är lämplig och att 
detaljplanen uppfyller de kriterier som behövs för att den ska kunna antas.  
 

• Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft (5 kap. 40 § plan- och bygglagen SFS 2010:900). 

• Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast 
av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900). 
Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte om 

     1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller 
     2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (SFS 2010:900). 
 
Bilagor 
Planhandlingar och övriga handlingar: 

1. Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 
2. Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
3. Sanrådsredogörelse 
4. Granskningsutlåtande 
5. Utredningar 

 
Underskrift 
 
 
 
------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-___-___                                                      
                                                                ------------------------------------------ 
                                                                Andreas Beutler 
                                                                Plan- bygg och miljöchef 
                                                                2020-___-___ 
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17:1 Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Vägkant

GA:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighetS:13

Rättighetsgräns

Höjdkurvor

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Häck

4
5

Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

Elskåp

Mast

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth, Mätningsingenjör

Metria AB

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-01-23
Detaljskiktets aktualitet: 2019-01-23

Öckerö kommun
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.

100 meter9080706040 503020100 5
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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö hamn är en levande hamn under fortsatt utveckling. Här finns såväl yr-
kessjöfart som fritidsbåtar, liksom ställplatser för husbilar sommartid. Behovet av 
båtplatser och förvaring för redskap och båttillbehör är stort. Öckerö Hamn- och 
Fiskareförening vill utöka antalet sjöbodar för att tillgodose detta behov och har 
sett över lämpliga platser inom hamnområdet att göra det på. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte vara av stort allmänt intresse. Länsstyrelsen påpekade i sitt yttrande 
över planens behovsbedömning att det inte kan uteslutas att planens genomföran-
de innebär betydande miljöpåverkan. Därför har kommunen valt att planarbetet 
ska bedrivas med ett utökat förfarande. 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2014-03-04 (KS § 
41). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105).

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen 
har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid 
tolkningen av planen. För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt 
att den inte har någon egen rättsverkan. 

Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive gransk-
ningsutlåtande över inkomna synpunkter. 

Antagandehandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)
• Granskningsutlåtande
• Samrådsredogörelse

och övriga handlingar:
• Illustration (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2017-09-11)
• Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande (2018-10-09)          

Innehållet i denna utredning låg som en bilaga i granskningshandlingarna 
men har inför antagande lyfts in i planbeskrivningen

• Miljöteknisk markundersökning och rapport, COWI (2020-01-16) 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det övergripande syftet med detaljplanen är att komplettera Öckerö hamn och 
tillgodose det uttalade behovet av förvaring inom hamnområdet. Planförslaget 
innebär utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område som idag används för 
samma ändamål. Förslaget möjliggör för Öckerö Hamn- och Fiskareförening att 
utvidga sin verksamhet. Föreningen sköter underhållet av hamnen och säkerstäl-
ler att nödvändig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av sjöbodar 
och båtplatser är avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet och säkra hamnens fortlevnad.

Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet. Ett 
genomförande av planförslaget skulle tvärtom bidra till gestaltningen och inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.  

NOLLALTERNATIV 
Gällande detaljplan kvarstår, vilket innebär att ingen nybyggnation av sjöbodar 
kommer till stånd. Alternativet medför att exploaterbar mark går förlorad för 
Öckerö Hamn- och Fiskareförening, med de ekonomiska och praktiska konse-
kvenser detta innebär för hamnens fortsatta utveckling och för de verksamheter 
som är beroende av hamnens existens.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadserksamhetens plan- 
bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och byggla-
gen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. 

Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § 
förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen 
berörs negativt. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad använd-
ning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov.  

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadvserksamheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) särskilt beak-
tats och ansetts vara uppfyllda. 
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Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids (se vidare 
under avsnittet om miljökvalitetsnormer). Samhällsbyggnadsverksamheten har 
därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte 
behövs för aktuellt planförslag. Bedömningen utgår bland annat ifrån informa-
tion gällande hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmassors ursprung som 
framkommit efter samråd (se avsnitt ”Förutsättningar för miljö, mark och vatten” 
samt ”Hälsa och säkerhet/Förorenade områden”). 

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken finns skyldighet att underrätta tillsynsmyndighet 
vid misstanke om förorening. Kommunens miljöenhet har tagit del av innehåll 
och resultat från utförd markmiljöundersökning, samt av information om före-
komsten av förorenade muddermassor i närheten av planområdet och om invall-
ningens utbredning.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Bebyggelse

Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse i form av sjöbodar 
tillkommer på tidigare obebyggd mark. Förslaget möjliggör också för uppförandet 
av nya sjöbodar på platser där det finns befintliga byggnader. Reglering genom 
planbestämmelse f1 utgår från den befintliga bebyggelse av hamnkaraktär som 
idag finns inom och i direkt närhet till planområdet. Utformningsbestämmelsen 
kompletteras med information om att eventuell belysning ska vara nedåtriktad 
för att undvika bländning på sjöfarten. Genomförandet av planen påverkar inte 
någon bevarandevärd kulturmiljö.
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GA:3 Registernummer gemensamhetsanläddning
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Rättighetsgräns

Höjdkurvor

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Häck

Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

Elskåp

Mast

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth, Mätningsingenjör

Metria AB
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Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-01-23
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.

100 meter9080706040 503020100 5
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Bild: Illustration av planförslaget - tillkommande sjöbodar i orange, befintliga sjöbodar i grått.
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Service 

Öckerö hamnförening sköter underhållet av hamnen och säkerställer att nödvän-
dig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av båtplatser och sjöbodar 
bidrar till en väl fungerande hamn och en utökad service inom hamnområdet.  

FRIYTOR OCH STRANDSKYDD

Lek och rekreation

Platsen används uteslutande för hamnverksamhet och används vare sig för lek 
eller rekreativa syften, bortsett från nyttjandet av områdets fritidsbåtar.

Naturmiljö 

Området består huvudsakligen av hårdgjorda och grusade ytor samt bryggor och 
har inga kända naturvärden. Konsekvenserna av de förändringar planförslaget 
medger påverkar inte naturmiljön negativt.

Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd idag (se kartbild), men när en ny de-
taljplan tas fram för ett område som ligger inom 100 meter från stranden ska en 
omprövning ske mot sex särskilda skäl för dispens eller upphävande av strand-
skyddet enligt miljöbalken. 

Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet i detaljplanen enligt 4 kap. 
17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. Upphävandet berör hela 
planområdet. Fri passage och tillgänglighet för allmänheten säkerställs genom 
bestämmelse på plankartan.

Kartbild: Gällande strandskydd. Helfärgad blå yta är det generella strandskyddet, blå skraffering avser utökat strandskydd upp till 300 meter.
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Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet 

7 kap 18 c §, punkt 1 Miljöbalken: Området har redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

Ett upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl punkt 1 gäller för de delar av 
planområdet som redan är bebyggda samt för ett område som arrenderas ut till 
grannfastigheten (se bild). Det utarrenderade området är inhägnat och därmed 
inte tillgängligt för allmänheten.

Bild: Bebyggda eller på annat sätt ianspråktagna delar av planområdet där strandskyddet upphävs enligt särskilt skäl, punkt 1 (inhägnat område 
markerat med rött är inte tillgängligt för allmänheten).

7 kap 18 c §, punkt 4 Miljöbalken: Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området

Öckerö Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av Öckerö hamn och 
säkerställer att nödvändig service kan erbjudas. Det är avgörande för hamnens 
fortlevnad att hamnföreningen kan bedriva och utvidga sin verksamhet och detta 
möjliggörs genom föreningens intäkter som till största delen kommer från uthyr-
ningen av båtplatser och sjöbodar. 

Tillgången på förvaringslokaler i form av sjöbodar är även viktig för övriga verk-
samheter som är aktiva i Öckerö hamn och som inte kan bedrivas på en annan 
plats då de är beroende av en fungerande hamn för sin existens. Inom området 
finns exempelvis segel- och kapellmakeri, motorservice, bränsleförsäljning, 
båtbyggeri, säl- och hummersafari, ett stort antal fritidsfiskare samt verksamma 
yrkesfiskare med behov av ytterligare förrådsbyggnader i nära anslutning till fis-
kebåtarnas anläggningsplatser. Hamnen innehåller även cirka 640 båtplatser för 
fritidsbåtar, med varierande förrådsbehov. Kravet som ställs på fritidsbåtsägare 
för att få tillgång till en sjöbod är ett aktivt ägande med båt placerad i hamnen. 
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Det finns idag inte tillräckligt med sjöbodar för att tillgodose behovet av förva-
ring inom hamnområdet och ytterligare byggnation försvåras av att stora ytor 
redan är bebyggda eller behöver hållas öppna för transporter och båtuppställning. 
Planområdet är ett av få områden inom hamnen med tillgängliga ytor för ytterli-
gare sjöbodar och platsen bedöms också som särskilt lämplig eftersom den redan 
används uteslutande i detta syfte. 

Bild: Sjöbodar som försvunnit från området i samband med tidigare 
expansion av intilliggande varvsverksamhet.

Bristen på förvaringslokaler förstärks 
av att det inom planområdet tidigare 
funnits fler sjöbodar vilka försvunnit 
när intilliggande varvsverksamhet 
expanderat (se bild). Att anlägga ytterli-
gare sjöbodar enligt förslaget bedöms 
vara det enda sättet att säkerställa en 
tillräcklig tillgång på förvaringslokaler 
inom området. Alternativet att tillgodo-
se behovet av förvaring i befintliga 
sjöbodar är inte möjligt då de redan 
utnyttjas maximalt och även omfattas 
av arrendeavtal, vilket begränsar 
hamnföreningens möjligheter att 
påverka hur de används. 

Ett upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl punkt 4 gäller för de delar av 
planområdet som är obebyggda (se bild). 

Bild: Obebyggda delar av planområdet där strandskyddet upphävs enligt särskilt skäl, punkt 4.
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Övrigt

Utöver redan angivna särskilda skäl för upphävande av strandskyddet är det också 
värt att nämna att planförslaget inte innebär någon inskränkning av kajer eller 
promenadstråk nära vattnet. Tvärtom så skulle ett genomförande av planen frigöra 
befintliga bryggor inom planområdet, då saker som förvaras där idag istället kan 
rymmas i förrådsbyggnader som lämpar sig för detta ändamål (se platsfoton). Ett 
genomförande av planen skulle därmed bättre tillgängliggöra områden närmast 
vattnet för allmänheten, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. 

Planläggning för byggnader som rör hamnanknuten verksamhet inom hamnom-
råden är också god markanvändning. Att lokalisera denna typ av byggnader på 
någon annan plats innebär dels ett ianspråktagande av mark som kan lämpa sig 
bättre för andra ändamål, dels onödiga transporter till och från hamnområdet. 

Platsfoton: Förvaring av materialbackar och fiskeredskap på befintliga bryggor inom planområdet.

Allmänt om sjöbodar 

Sjöbod är ett samlingsnamn på byggnader som används eller tidigare har använts 
som förvaringsutrymme för utrustning för den fiskande befolkningen vid kuster 
och i skärgårdar. Sjöbodens historia är praktiskt betingad, med en nära koppling 
till kustnäringen och fiskeredskapens utveckling. I takt med ett minskat kustnä-
ra fiske och andra faktorer har sjöbodar fått en mer varierad användning, men 
utmärkande är ändå sjöbodens funktion som förrådsbyggnad kopplad till olika 
typer av hamn- eller vattenverksamheter. 

Sjöbodar som nyttjas på det sätt de ursprungligen är avsedda för, som för-
rådsbyggnader för marin verksamhet, är beroende av att ligga nära vattnet då 
kopplingen mellan verksamheten och byggnaden behöver vara lättillgänglig och 
funktionell. Att förbindelsen är viktig visas inte minst genom att placeringen av 
sjöbodar vid bryggor och i hamnar är väl förankrad i såväl Öckerö kommun som i 
övriga Bohuslän. 
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Byggnaders läge och hur de förhåller sig till varandra utgör en tydlig karaktärsska-
pare i den bohuslänska byggnadstraditionen, där sambandet mellan båt, brygga, 
sjöbod och bostad är viktigt. Sjöbodens strandnära lokalisering gör byggnadstypen 
till en av de mest utmärkande för den bohuslänska kustens bebyggelse och kultur.

Bilder: Sjöbodars naturliga placering vid vattnet -  Historiskt från Tjörn i Bohuslän (A), Hunnebostrand i Bohuslän (B), i Öckerö hamn (C) samt i Knippla 
hamn i Öckerö kommun (D).

A

C

B

D

Bild: Område i hamnen som primärt riktar sig till turister och besökare 
är markerat med röd linje och innehåller gästhamn, ställplatser för 
campingfordon, hamnkontor samt café. Områden markerade med gul 
linje, där området längst upp sammanfaller med planområdet, innehåller 
sjöbodar som används av verksamheter inom hamnen.

Det förekommer att sjöbodar omvand-
las för andra ändamål eller verksam-
heter än vad de ursprungligen varit 
avsedda för, men då är det ofta områ-
dets attraktivitet eller utpräglade 
karaktär som besöksmål för turister 
som är den avgörande faktorn. Det är 
därför viktigt att se till platsen och till 
hur området används när sjöbodens 
funktion ska bedömas. Planförslaget 
möjliggör byggnation av sjöbodar med 
det uttalade syftet att användas som 
förrådsbyggnader för verksamheter 
inom hamnen. Planområdet utmärks 
också av att det redan innehåller cirka 
25 sjöbodar av varierande storlek som 
används för just detta ändamål. 
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Alternativ lokalisering utanför strandskyddat område

Öckerö Hamn- och Fiskareförening äger endast mark inom hamnområdet (se 
kartbild). Ett anläggande av sjöbodar som ägs och hyrs ut av hamnföreningen 
utanför hamnområdet förutsätter förvärvande av mark, vilket skulle försvåra ett 
genomförande av detaljplanen. 

Kartbild: Utbredning av fastigheten 17:1 som ägs av Öckerö Hamnförening.

Kommunen har ändå studerat möjligheten att placera sjöbodarna utanför strand-
skyddat område. Genom att redovisa vilka förutsättningar som råder i närområ-
det blir det tydligare varför en utvidgning i enlighet med förslaget inte är möjlig 
utanför planområdet. 

I bedömningen är en zon på 100 meter från strandlinjen undantagen eftersom 
planläggning inom denna zon innebär ett återinträdande generellt strandskydd 
och därmed samma problematik som finns för det aktuella förslaget. Avgräns-
ningen av alternativa platser utgår i övrigt från avsikten att bibehålla ett rimligt 
avstånd till hamnen och redovisas nedan som delområden 1-4.

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att en alternativ lokalise-
ring av planförslagets sjöbodar inte är möjlig utanför strandskyddat område. En 
alternativ lokalisering inom hamnområdet är inte heller möjlig då tillgängliga 
ytor redan är bebyggda eller behöver hållas öppna för transporter och båtupp-
ställning. Behovet som ska tillgodoses i förslaget är därför endast möjligt inom 
planområdet.
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Bilder: Delområden 1-4. Område för återinträdande generellt strandskydd vid ny planläggning är markerat med rött och kommunal mark markerat 
med blått.

4

1

3

2

• Delområde 1 innehåller befintlig bebyggelse och gränsar i öster till ett ut-
vecklingsområde för rekreation i anslutning till en befintlig damm. Området 
berörs av pågående planarbeten eller positiva planbesked där kommunen 
beslutat att marken ska tas i anspråk för andra ändamål.

• Delområde 2 består till stora delar av bergshöjder och orörd natur, utan 
tillgänglighet i form av vägar. Övriga delar av området utgörs av våtmark 
och/eller befintlig bebyggelse. Området berörs av pågående planarbeten eller 
positiva planbesked där kommunen beslutat att marken ska tas i anspråk för 
andra ändamål.

• Delområde 3 består till större delen av befintlig bostadsbebyggelse. Området 
berörs av pågående planarbeten eller positiva planbesked där kommunen be-
slutat att marken ska tas i anspråk för andra ändamål.

• Delområde 4 innehåller bostadshus och ett promenadstråk för allmänhet-
en, med en utsiktspunkt från en höjd inom området. Området berörs inte av 
något pågående planarbete eller positiva planbesked, men är värdefullt för all-
mänheten i rekreationssyfte. De delar av området som inte redan är bebyggda 
är också svårtillgängliga och utan vägar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖ, MARK OCH VATTEN
Nedan följer en redogörelse av de förutsättningar som råder för mark- och vatte-
nområden inom planområdet och för hamnen i stort. Sammanfattningen utgör 
underlag för kommunens ställningstagande och bedömning av detaljplanens 
konsekvenser gällande hälsa och säkerhet/förorenade områden, grundläggning 
och miljökvalitetsnormer (se respektive avsnitt nedan).

Hamnens anläggande och utbyggnad

Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen bygg-
des väster om Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, 
grund vik. Därefter fördjupades hamnbassängen med ca tre meter genom spräng-
ning av kristallin berggrund. Sprängstenen användes till utfyllnad och för byggnad 
av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande konstruktioner i betong.

Bilder: Hamnen historiskt och vid dess anläggande 1933. Skäret, som utgör en stor del av det aktuella planområdet, var länge inte förbundet med 
fastlandet (ungefärlig planområdesgräns markerad med gul linje).

 

Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet utfördes år 2000 genom spontning och 
ytterligare utfyllnad med sprängsten. I samband med att förbindelsen anlades så 
fördjupades också den inre delen av hamnen till 6,5 meter genom muddring. De 
muddermassor som då togs upp var delvis förorenade och deponerades i en invall-
ning som avgränsas västerut mot planområdet genom den spont som också utgör 
en del av konstruktionen som förbinder planområdet med fastlandet.
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Bilder: Till vänster den inre delen av hamnen från 1983. Till höger från uppförandet av förbindelsen mellan Skäret och fastlandet år 2000.

Sammanfattningsvis har befintlig utfyllnad inom planområdet utförts på fast 
berggrund och inte på lera eller lös botten. Utfyllnadsmassorna inom planområ-
det består till största delen av ett tunt lager grusig sand som ligger ovanpå ett 
lager sprängsten, vilket kommer från den ursprungliga utbyggnaden av hamnen 
samt från senare exploateringar inom kommunen. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Förorenade områden

En markmiljöundersökning har utförts inom området efter granskning. I sam-
band med markprovtagning observerades materialsorter såsom grus, sand, silt 
och lera. Vid provpunkterna har mestadels fyllnadsmassor påträffats som utgjor-
des av grusig sand. 

Bild: Provtagningspunkter inom planområdet (källa: Miljöteknisk 
markundersökning, COWI).

Samtliga provtagningspunkter inom 
området uppvisar förhöjda förorenings-
halter för någon förorening i olika grad. 
Endast två punkter uppvisar halter som 
understiger Naturvårdsvärdets generella 
riktvärden för mindre känslig markan-
vändning, den nivå som bedömts vara 
tillämpbar med tanke på markens an-
vändning. Villkorsbestämmelse a1 är 
därför införd på plankartan inför anta-
gande. Bestämmelsen gäller alla byggrät-
ter inom planområdet och reglerar att 
startbesked inte får ges för uppförande 
av nybyggnad eller tillbyggnad förrän 
markens lämplighet för byggande har 
säkerställts genom att eventuella mark-
föroreningar har avhjälpts ned till nivå 
för mindre känslig markanvändning. 
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I undersökningsrapporten konstateras att det inte går att dra några pålitliga 
slutsatser kring exakt lokalisering av föroreningarna. Vid eventuellt arbete och 
borttransport av jordmassor i det provtagna området rekommenderas därför att 
samtliga massor betraktas som förorenade. Upplysning om detta och om anmäl-
ningsplikt för markarbeten är införd på plankartan.  

Avsikten är att i möjligaste mån använda befintliga pålar och bryggkonstruktio-
ner vid uppförandet av sjöbodarna. Eventuella arbeten i befintliga massor bedöms 
medföra en minimal påverkan och kommer då möjligen innebära pålning till fast 
grund. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder vidtas för att 
säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte sprids till 
vattnet. Upplysning om detta och om rening av eventuellt länshållningsvatten är 
införd på plankartan.

I anslutning till planområdet finns även en invallning där förorenade mudder-
massor deponerats år 2000 (se bilder). Deponin av förorenade massor bedöms 
inte påverkas av planförslagets byggnation då denna innebär få eller inga markar-
beten. En eventuell sanering inom planområdet skulle kunna innebära påverkan 
på invallningen av förorenade muddermassor och resultera i att inkapslade för-
oreningar frigörs. Konsekvensen av en sådan åtgärd kan då bli en sämre situa-
tion än den som råder idag, med en ökad risk att närområdet påverkas negativt. 
Invallningen måste därför beaktas vid eventuell sanering inom planområdet.

Bilder: Utdrag ur tillståndsansökan för deponering av förorenade muddermassor i Öckerö hamn år 2000. Invallningens tänkta utbredning t.v. 
(planområdets ungefärliga utbredning markerat med gult). Beskrivning av fördelning och deponering av förorenade massor t.h.

Kommunen bedömer med utgångspunkt i känd information om hur sjöbodarna 
avses anläggas, att risken för en spridning av eventuella föroreningar i samband 
med planens genomförande är liten. Placeringen av tillkommande bebyggelse och 
byggrätternas utbredning innebär även att en eventuell framtida sanering inom 
området inte försvåras.
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GRUNDLÄGGNING
Statens Geotekniska Institut (SGI) rekommenderar med hänsyn till områdets 
långsiktiga säkerhet att befintlig konstruktion av den spont som anlades år 2000 
dokumenteras i samband med bygglovsförfarandet. 

Planområdets geotekniska förutsättningar har bland annat bedömts utifrån infor-
mation om hamnens anläggande och utbyggnad (se tidigare avsnitt). Stabiliteten 
har bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse. Bestämmelse 
b1 om grundläggning på pålar till fast botten är införd på plankartan i syfte att 
förhindra ytterligare utfyllnad i vatten. Bestämmelsen gäller grundläggning inom 
områden med eventuellt behov av pålning i strandkant. Befintliga pålar i vatt-
net finns i den norra delen av planområdet så där bedöms inte någon pålning bli 
aktuell. I de fall där befintliga bryggkonstruktioner bedöms vara tillräckligt stabila 
används dessa i möjligaste mån för att minimera påverkan på vattenmiljön samt 
på befintliga sprängstensmassor närmast strandlinjen. 

Bilder: Befintlig bryggkonstruktion i planområdets södra del samt i planområdets norra del, med befintliga pålar i vattnet.

MILJÖKVALITETSNORMER
Sjöbodarna anläggs genom att i möjligaste mån utnyttja befintlig bryggkonstruk-
tion på land samt befintliga pålar i vatten (se tidigare avsnitt om Grundläggning). 
Där övrig pålning är aktuell görs den enligt planbestämmelse till fast grund. Den 
enda möjliga utökningen i vatten är kompletterande pålar inom den södra de-
len av planområdet. Troligtvis kan en konstruktion med överhängande sjöbodar 
användas här och eventuell pålning sker då endast i strandkant. I den norra delen 
av planområdet finns det redan befintliga pålar i vattnet och nybyggnation inom 
detta område kommer därför inte innebära något arbete i vatten.     

Kommunen bedömer med utgångspunkt i känd information om planområdet, 
samt i hur sjöbodarna avses anläggas, att miljökonsekvenserna av de föränd-
ringar som planförslaget medger inte påverkar miljön negativt och att planens 
genomförande inte heller medför betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms 
därmed inte påverka några miljökvalitetsnormer för vatten, mark, luft eller mil-
jön i övrigt. 
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Om arbete i vatten blir aktuellt i någon del av planområdet är det anmälningsplik-
tigt. Anmälan om vattenverksamhet ska då göras till Länsstyrelsen i god tid innan 
åtgärden utförs. Upplysning om anmälningsplikt för arbete i vatten är införd på 
plankartan.

STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillå-
tas inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. 
uthus, förråd och parkeringsplatser (se bild). Enligt Stigande vatten, faktablad – 
Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas framtida högsta högvatten år 2100 i 
Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 2000 (zon 4). 

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). 

Planförslaget medger uppförande av förrådsbyggnader i form av sjöbodar. En av-
vägning har gjorts mellan funktion och säkring av byggnad för stigande havsni-
våer, men då denna byggnadstyp enligt tradition har kunnat översvämmas anses 
det inte lämpligt att reglera färdigt golv. Detta eftersom en sådan reglering skulle 
kunna motverka bebyggelsens syfte.

Öckerö kommun använder höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det 
23,5 centimeter mellan RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 
23,5 centimeter därför dras av från de siffor som anges i Stigande vatten.
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör skydds-
avståndet för brand i acetylen samt risken för översvämning med tanke på den 
förväntade höjningen av havsytan. Risken för översvämning behandlas under 
avsnittet om stigande vatten ovan. 

Acetylen används på ett flertal platser inom hamnområdet. Platsernas lokali-
sering innebär att hela området ligger inom riskzonen 300 meter vid eventuell 
brand och påföljande explosionsrisk. Detaljplanen reglerar inte denna risk då 
den primärt är en tillsyns- och tillståndsfråga för de verksamheter där acetylen 
förekommer. Planförslaget bedöms inte heller påverka de verksamheter som idag 
innehar tillstånd för Acetylen, eftersom människor inte kommer vistas stadigva-
rande i tänkt bebyggelse.

TRAFIK

Väg 155

Tänkt verksamhet bedöms inte påverka situationen på väg 155 då den inte genere-
rar någon trafik på denna väg. 

Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås till fots och med cykel och bil via Björnhuvudsvägen och hamn-
området. 

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger ca 200 meter västerut.

Parkering

Tillfällig parkering för besökare förutsätts ske inom kvartersmark.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I området finns inga kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Planerad 
bebyggelse kommer inte att anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Dagvatten

Dagvatten rinner idag direkt ut i havet via hamnbassängen. Dagvattenflödet be-
döms endast öka marginellt öka efter exploatering. Föroreningar i dagvattnet från 
tillkommande bebyggelse bedöms inte öka alls.
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Värme

Planerad byggnation skall inte innehålla någon uppvärmning.  

El och tele 

I området finns inga ledningar för fiber. Planerad bebyggelse kommer inte att ha 
någon fiberanslutning. 

Elnätsanslutning finns centralt i hamnområdet, med kabelledning dragen till 
planområdet. Eftersom planerad bebyggelse endast ska ha fast elanslutning i 
form av enkel belysning bedöms inte tillgänglig kapacitet överskridas. 

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheten och sker från plats utanför 
planområdet som avtalats med kommunens renhållningsentreprenör. 

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger ca 100 meter norr om planområdets mitt. Öckerö 
brandstation ligger ca 250 meter söder om planområdet.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd 3:e kvartalet 2018 
Granskning 1:a kvartalet 2019 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden utgår 10 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).

ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP
Allmän plats ingår inte i planområdet. Inom kvartersmark svarar berörda fastig-
hetsägare (rättighetsinnehavare) för utförande och drift av erforderliga anlägg-
ningar för VA, elförsörjning, vägar, parkeringsplatser, grönytor, byggnader m.m.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Kommunen äger ingen mark inom planområdet.

INLÖSEN AV MARK
Inlösen av mark är inte aktuell. 

FASTIGHETSBILDNING 
Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 
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Fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga kraft bedöms inte vara 
nödvändig, då ägande och rättigheter inom aktuell fastighet Öckerö 17:1 inte för-
ändras vid planens genomförande.

SERVITUT
Det finns idag inga kända servitut inom planområdet. Det är inte troligt att nya 
servitut blir aktuella för att säkerställa planens genomförande.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Ingen gemensamhetsanläggning bedöms behöva upprättas i gällande planförslag. 

LEDNINGSRÄTT
Idag går det inga kommunala VA-ledningar genom planområdet. Planens genom-
förande bedöms inte medföra anläggande av nya VA-ledningar. 

Vid eventuella behov av övriga ledningar ankommer det på respektive huvudman 
att initiera en ledningsförrättning för att säkerställa utrymmen i planen. Samord-
ning av ledningsrätter och samförläggning av aktuella ledningar bör då ske.

TEKNISKA FRÅGOR 

BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR
Inga ytterligare utredningar bedöms behövas för planens genomförande.

EKONOMISKA FRÅGOR

PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatören (Öckerö Hamn- och Fiskareförening). Kost-
naderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan Öckerö kommun och exploa-
tören. Ingen planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatören ska stå för 
alla kostnader som projektet direkt medför.

FINANSIERING OCH FÖLJDINVESTERINGAR
Exploatören (Öckerö Hamn- och Fiskareförening) bekostar all utbyggnad av 
området, inklusive eventuell förändring av transformatorer och omläggning av 
ledningar. 
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DRIFTKOSTNADER
Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Inget exploateringsavtal behöver upprättas. 

ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Strandskydd i Öckerö kommun – metodbeskrivning, resultat från strand-

karteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning av Maria Kilnäs 
- Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002.

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom 
delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-06.

• Utblick Öckerö - En inblick i framtiden - Öckerö översiktsplan 2018

• Översvämningszoner för hav, Hönö Östra - Öckerö kommun 2015

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Petter Leyman  
Handläggande planarkitekt

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget i den inre delen av Öckerö hamn (se bild) och ligger i an-
slutning till befintlig varvsverksamhet och nära Öckerö centrum.

Bild: Planområde i Öckerö hamn. Befintlig varvsverksamhet ligger öster om planområdet. Västerut ligger hamnplan och centrum.

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 4 500 m2 och ägs av Öckerö Hamn- och Fiskareför-
ening. 

PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, anta-
gen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), anger området som verksam-
heter och hamn/centrum. 

Detaljplan 

För området gäller byggnadsplan för del av Öckerö omfattande Öckerö hamn 
m.m. (Öckerö 3314), som vann laga kraft 21 augusti 1980. Gällande plan anger 
användningen Hamn och Vattenområde med bryggor och dylikt för aktuellt plan-
område. Planens genomförandetid har gått ut. 
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STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER

Trafikstrategi

Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument vars övergripande 
uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna 
utvecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levan-
de skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. 
vikten av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att 
skapa noder där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till 
fastlandet via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14, men 
trafikstrategin gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

Väg 155 och Nordöleden

Öckerö kommun saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö avgår vägfärjor från Burö 
färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet. Väg 155 ansluter 
på fastlandssidan till färjeläget Lilla Varholmen, varifrån färjorna till Hönö och 
Björkö ankommer och avgår. Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens 
lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är 
trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen. 

Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 förslag till 
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Den 
regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har därefter fått 
uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för väg 155 i syfte att utreda lämp-
liga åtgärder. Syftet med studien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 
155 mellan Torslanda/Amhult och Öckerö. Arbetet med åtgärdsvalsstudien pågår 
och förväntas avslutas under år 2021-2022. Trafikverket har även genomfört eller 
är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollek-
tivtrafik på väg 155.

Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. 

Delar av Öckerö hamn omfattas av riksintresse för yrkesfiske, hamnar. Planför-
slaget bedöms inte påverka något av riksintressena negativt. 
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 

Planförslaget bedöms inte innebära ökade svårigheter att uppfylla någon miljök-
valitetsnorm (MKN). 

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kom-
munen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 
2014. Planområdet med omnejd utpekas inte särskilt i naturvårdsprogrammet.

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 
Större delen av planområdet består av ett skär i Öckerö hamn. Historiska flygfo-
ton visar att utbredningen har ökats över tid genom utfyllnad (se bild). Skäret är 
idag förenat med kajkonstruktionen. Växtligheten är mycket sporadisk och består 
av enstaka buskar och gräsytor. Större delen av området utgörs av hårdgjorda och 
grusade ytor. Dagvatten rinner idag direkt ut i havet via hamnbassängen.

Området saknar kända naturvärden och har ingen naturvärdesklassificering en-
ligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. 

Bild: Historiskt flygfoto över hamnområdet som det såg ut mellan åren 1955-1967 (källa: Eniro kartor).
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STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd men ligger inom 100 meter från 
strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens ska därför genom-
föras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken ”Strandskydd” 
under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen bygg-
des väster om Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, 
grund vik. Därefter fördjupades hamnbassängen med ca tre meter genom spräng-
ning av kristallin berggrund. Sprängstenen användes till utfyllnad och för byggnad 
av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande konstruktioner i betong. 
Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet slutfördes år 2000 genom spontning 
och ytterligare utfyllnad vid strandkanten. 

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är bebyggt med sjöbodar och längs med kajen ligger befintliga bryg-
gor. Intilliggande varvsområde är bebyggt med industrifastigheter och övriga delar 
av hamnområdet innehåller såväl industri- som magasinsbyggnader och service-
byggnader av olika slag. Västerut ligger Öckerö centrum med byggnation av typisk 
centrumkaraktär och sydväst om planområdet finns en grupp med bostadshus. 

Bild: Befintlig bebyggelse i form av sjöbodar inom planområdet.
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KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Öckerö hamn präglas av öns verksamheter och är i grunden en fiskehamn men 
rymmer även plats för fritidsbåtar. Här finns förutom fiske- och fritidsbåtar även 
andra typer av fartyg, industri- och magasinsbyggnader samt servicebyggnader. 
Utfyllnader och vågbrytare har efterhand format dagens olika hamnbassänger 
och under åren 2000-2001 har den inre delen av hamnen fördjupats till 6,5 meter, 
delvis genom muddring. 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Öckerö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.

LEDNINGAR
I området finns inga kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckav-
lopp) eller fiber. Elnätsanslutning finns centralt i hamnområdet, med kabelled-
ning dragen till planområdet. 

SERVICE
Det är nära till kommersiell service på Öckerö. I direkt anslutning till planområ-
det finns servicebutik, delikatess- och fiskhandel samt en färghandel. På andra 
sidan rondellen väster om hamnplan finns bland annat bank, apotek, vårdcentral, 
tandläkarmottagning och systembolag. Det finns även restauranger i närområdet.

TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken till och från planområdet är ytterst sporadisk och består mestadels 
av transporter till och från befintliga sjöbodar och båtplatser. Trafiken genom 
närliggande Öckerö centrum är mer omfattande och inkluderar många trafikslag, 
inklusive en del tunga transporter till och från varvsområdet.

Kollektivtrafik

Öckerö centrum trafikeras av bussar till och från Öckerö/Burö-Hälsö, samt av 
bussar till och från Hönö/Fotö och Göteborg via Hönö Pinan. 

Parkering

Besöksparkering finns på och i anslutning till hamnplan väster om planområdet.
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Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-04-28

     

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun 

Petter Leyman 
Planarkitekt, Öckerö kommun
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BILAGOR

UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER SAMT ILLUSTRATION
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17:1 Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Vägkant

GA:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighetS:13

Rättighetsgräns

Höjdkurvor

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Häck

Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

Elskåp

Mast

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth, Mätningsingenjör

Metria AB

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-01-23
Detaljskiktets aktualitet: 2019-01-23

Öckerö kommun
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett om-
råde i Öckerö hamn som idag används i samma ändamål. Planförslaget möjliggör 
en expansion av hamnverksamheten och bidrar gestaltningsmässigt till inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i ortstidningar. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0063/17).

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-

heten för Öckerö hamn samt ambitionen att gestaltningsmässigt bidra till 
inramningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt. Länssstyrelsen anser 
att planen behöver kompletteras med hänvisning till prövningsgrunderna 
strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt att redogöra för om förore-
ningar förekommer på platsen och hur dessa i så fall ska åtgärdas.

• Lantmäteriet anser att illustration och plankarta bör separeras, då det annars 
kan uppstå missförstånd i tolkningen av handlingen. 

• Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för att undvika 
bländning på farleden.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömer att bestämmelsen om grundlägg-
ning på pålar till fast botten är rimlig, men saknar visst un derlag som visar på 
befintliga geotekniska förutsättningar. SGI ser från geoteknisk säkerhetssyn-
vinkel att fortsatt planläggning är möjlig för utsatt att de geotekniska förut-
sättningarna avseende stabilitet klarläggs under detaljplaneskedet.

• Sjöfartsverket har ingenting att erinra mot planförslaget.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.

• SMHI hänvisar till framtida klimatdata, men har ingenting i sak att invända 
mot planförslaget.
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Synpunkter från övriga
• Ellevio upplyser om att tillkommande kostnader, t.ex. i form av flytt av led-

ningar eller schaktningsarbeten, ska bekostas av exploatören eller den som 
begär åtgärden. Ellevio önskar också att i god tid bli kontaktade för eventuell 
samordning och samförläggning i området.

• Bohusläns museum har ingenting att erinra mot planförslaget. 

• Miljöpartiet i Öckerö kommun ifrågasätter lokaliseringen av sjöbodar inom 
planområdet, vem som ska bruka dem och för vilka ändamål sjöbodarna kan 
komma att användas. Miljöpartiet vill också säkerställa fri passage på befint-
liga kajer och undrar om möjligheter till samutnyttjande av befintliga sjöbo-
dar inom området.

Utredningar
Efter samråd har följande utredningar/kompletterande utredningar utförts för att 
förbättra och förtydliga planförslaget:

Utredning
Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande, Öckerö kommun 2018-
10-09 (se även bilaga 1) - En inventering av hamnens anläggande och konstruk-
tion samt befintliga fyllnadsmassor.

Sändlista samråd
Följande har tagit del av samrådshandlingarna och utgör samrådskretsen för 
planförslaget:

Statliga verk, övriga myndigheter och bolag
Bohusläns museum 
Ellevio AB 
Göteborgsregionen GR 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
SMHI 
Statens geotekniska institut SGI 
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Trafikverket 
Västra Götalandsregionen

Sakägare
Enligt fastighetsförteckning daterad 2018-05-31.

Kommunala förvaltningar/enheter och bolag
Plan- bygg och miljöenheten 
VA-enheten 
Gatuenheten 
Kretsloppsenheten 
Näringslivsenheten 
Räddningstjänsten 
Öckerö Rederi AB

Övriga
Öckerö Öråd 
Öckerö Hembygdsförening 
Öckerö Hamnförening 
Hönö Klåva Hamnförening 
Hönö Hedens Hamnförening 
Hönö Röds hamnförening 
Föreningen kusttraditioner 
Besöks- och Näringslivsrådet i Öckerö kommun 
Västkuststiftelsen 
Öckeröarnas Naturskyddsförening

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med förslag till bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

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

Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett 
område i Öckerö hamn som idag används i samma ändamål.

Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-
heten för Öckerö hamn samt ambitionen att gestaltningsmässigt bidra till inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt.

Länssstyrelsen anser att planen behöver kompletteras med hänvisning till pröv-
ningsgrunderna strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt att redogöra 
för om föroreningar förekommer på platsen och hur dessa i så fall ska åtgärdas. 

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

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

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

Strandskydd
Kommunen behöver tydligare redogöra för hur man kommit fram till att de an-
givna särskilda skälen för att upphäva strandskyddet är tillämpbara. Skälen är i 
dagsläget inte tillräckligt tydliga i planhandlingarna vilket gör att det är svårt att 
bedöma om ett eller flera av de angivna särskilda skälen är godtagbara.
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7 kap 18 c §, punkt 1 Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet. När det gäller särskilt skäl (punkt 1) behöver strandskyddets båda syften 
beaktas. Kommunen behöver beskriva hur man kommit fram till att området inte 
är tillgängligt för allmänheten på så sätt att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften. Vid Länsstyrelsens granskning av flygfoto på platsen ser det inte ut 
som att marken för de nya sjöbodarna är bebyggda. Det bör framgå när marken 
var bebyggd.

7 kap 18 c §, punkt 3 Området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Även om det naturligtvis är mest praktiskt att ha en sjöbod för förvaring av 
båttillbehör m.m. i anslutning till vattnet måste en sjöbod för sin funktion inte 
nödvändigtvis ligga precis vid strandkanten. Om kommunen vill gå vidare med 
att hävda detta skäl behöver det framgå hur kommunen kommit fram till att 
sjöbodarna som ska fungera som förråd måste placeras vid vattnet och inte kan 
anläggas utanför det strandskyddade området. Länsstyrelsen kan visserligen 
utläsa att annan mark utanför strandskyddszonen på 100 meter inte är möjlig att 
ta i anspråk för sjöbodarna med tanke på befintliga bostadshus, vägar etc men 
kommunen behöver i planbeskrivningen tydligare beskriva dessa förutsättningar.

7 kap 18 c §, punkt 4 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Enligt fjärde punkten får man beakta om området behövs för att utvidga en redan 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte på ett tillräckligt sätt har be-
skrivit att utvecklingen behövs för att utvidga en pågående verksamhet samt att 
den utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Att områdets används 
som hamn är inte i sig en verksamhet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Det är positivt att kommunen avser att göra en geoteknisk- och en miljöteknisk 
markundersökning av befintliga fyllnadsmassor. Av den geotekniska markun-
dersökningen behöver det framgå om ytterligare vattenområden behöver tas i 
anspråk för att stabiliteteten ska säkerställas. Av planhandlingarna behöver också 
omfattningen av planerad utökning i vatten tydliggöras och vad det kan få för 
konsekvenser på vattenmiljön.
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Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden

Innan granskningen behöver det utredas vidare om planområdet är förorenat, om 
det finns ett saneringsbehov och om detta behöver regleras med en planbestäm-
melse. I Länsstyrelsens EBH stöd finns uppgift om invallning av muddermassor 
öster om planområdet inom fastigheten 17:4. Verksamheten har klassats som 
riskklass 3. Hänsyn behöver tas till det området så att inte invallningen ska ska-
das. I fall det behövs arbeten i vatten för att genomföra planen ska föroreningar 
i sediment undersökas och skyddsåtgärder beskrivas vid granskning. Vid behov 
ska detta regleras med planbestämmelse.

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

Förhållande till ÖP

Föreslagen exploatering överänsstämmer med intentionerna i kommunens över-
siktsplan.

Trafik

Cirka 450 meter öster om planområdet går farled 107 Sträckan Stora Pölsan – 
Danafjord som är utpekad som riksintresse enligt Miljöbalken kap 3 § 8 och är av 
farledsklass 3. Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för 
att undvika bländning på farleden. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2018-08-01.

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

Kommentar
Strandskydd 
Nedan följer en sammanfattning av varför kommunen anser att särskilda 
skäl för att upphäva strandskyddet föreligger i planförslaget. Planbeskriv-
ningen kompletteras inför granskning med denna information och ett utö-
kat kart- och bildunderlag. Utöver de angivna särskilda skälen är det också 
värt att nämna att planförslaget inte innebär någon inskränkning av kajer 
eller promenadstråk nära vattnet. Tvärtom så frigörs befintliga bryggor 
inom planområdet då saker som förvaras där idag, t. ex. materialbackar, 
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fiskeredskap m.m, istället kan rymmas i förrådsbyggnader som lämpar sig 
för detta ändamål. Ett genomförande av planen skulle därmed bättre till-
gängliggöra områden närmast vattnet för allmänheten, vilket ligger i linje 
med strandskyddets syfte. Planläggning för hamnanknuten verksamhet i 
form av t.ex. sjöbodar inom hamnområden är också god markanvändning. 
Att lokalisera denna typ av byggnader på någon annan plats innebär dels ett 
ianspråktagande av mark som kan lämpa sig bättre för andra ändamål, dels 
onödiga transporter till och från hamnområdet.  

Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatt-
net och behovet kan inte tillgodoses utanför området:

Bebyggelsen inom planområdet planeras som mindre förrådsbyggnader 
kopplande till hamnverksamheten, såsom sjöbodar. Denna typ av byggnad 
är beroende av att ligga nära vattnet då kopplingen mellan båt, brygga och 
byggnad behöver vara lättillgänglig och funktionell. Att möjliggöra för sjö-
bodar i direkt anslutning till hamnar och båtplatser är fullt rimligt med tan-
ke på byggnadens funktion och placeringen är väl förankrad i kommunens 
kultur och historia. Kommunen har trots detta studerat alternativa lokalise-
ringar i närområdet i syfte att undersöka möjligheten att placera sjöbodar-
na utanför strandskyddat område. I bedömningen är, förutom det gällande 
strandskyddet, även en zon på 100 meter från strandlinjen undantagen 
eftersom en alternativ lokalisering inom denna zon också skulle omfattas av 
ett återinträdande generellt strandskydd vid ny planläggning. Närområdets 
avgränsning utgår i övrigt från avsikten att bibehålla ett rimligt avstånd 
till hamnen och sjöbodarnas funktion och redovisas närmare i planbeskriv-
ningen som alternativa delområden. Ett flertal av dessa berörs av pågående 
planarbeten eller positiva planbesked, där kommunen beslutat att marken 
ska tas i anspråk för andra ändamål. Sammanfattningsvis är bedömningen 
att en alternativ lokalisering av planförslagets sjöbodar inte är möjlig inom 
närområdet. Det behov som ska tillgodoses i planförslaget är därför endast 
möjligt genom föreslagen lokalisering inom planområdet. 
 

Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området:

Med användningen hamn avses all den verksamhet som hör till sjötrafik och 
hamnverksamhet och som är förlagd till land. Även kompletterande han-
del och service ingår. Inom hamnområdet finns idag ett flertal olika verk-
samheter som lever av att hamnen är väl fungerande. Exempel på sådana 
verksamheter är segel- och kapellmakeri, motorservice, bränsleförsäljning, 
båtbyggeri, ett stort antal fritidsfiskare samt företag som bl.a. ägnar sig åt 
säl- och hummersafari. Det finns också verksamma yrkesfiskare med behov 
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av ytterligare förrådsbyggnader i nära anslutning till fiskebåtarnas anlägg-
ningsplatser, samt en gästhamn vilken främjar besöksnäringen inom kom-
munen. Flera av ovan nämnda verksamheter kan inte bedrivas eller utvidgas 
på en annan plats. Öckerö Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av 
hamnen och säkerställer att nödvändig service kan erbjudas. Hamnförening-
ens intäkter från uthyrningen av båtplatser och sjöbodar bidrar till detta och 
är därför en förutsättning för att verksamheterna inom hamnen ska kunna 
fortsätta och utvidgas. Eftersom hamnföreningen saknar övrig mark i när-
het av hamnområdet, omöjliggör detta en alternativ lokalisering av sjöbodar 
som ägs och hyrs ut av föreningen utanför strandskyddat område.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ny information angående hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmas-
sors ursprung och beskaffenhet har framkommit efter samråd. Informatio-
nen har vidarebefordrats i ett dokument med kompletterande bildunderlag 
till Länsstyrelsen (se bilaga 1). I det svar kommunen fått framgår det att 
Länsstyrelsen anser att dokumentets innehåll bör vara tillräckligt tydligt för 
att svara på frågan om planens påverkan på MKN för vatten. Planbeskriv-
ningen kompletteras också med denna information. 

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
Befintliga utfyllnadsmassor inom planområdet består till större del av 
sprängsten, vilket rimligen borde innebära att eventuella föroreningar inte 
bundits i marken (se bilaga 1). I de fall där tänkta åtgärder innebär arbeten i 
befintliga massor så bedöms dessa åtgärder medföra en minimal påverkan. I 
anslutning till planområdet finns en invallning där förorenade muddermas-
sor deponerats år 2000. Deponin av förorenade massor bedöms inte påver-
kas av planförslagets byggnation då denna innebär ringa eller inga mar-
karbeten. En eventuell sanering inom planområdet, med de markarbeten en 
sådan medför, skulle däremot kunna innebära påverkan på invallningen av 
de förorenade muddermassorna och resultera i att inkapslade föroreningar 
frigörs. Konsekvensen av en sådan åtgärd kan då bli en sämre situation än 
den som råder idag, med en ökad risk att närområdet och MKN för vatten 
påverkas negativt. För vidare information se bilaga 1. Planbeskrivningen 
kompletteras också med denna information.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats: 

Illustrationer i plankartan 
Då plankartan är ett juridiskt bindande dokument och illustrationsritningen 
inte är det kan det finnas en poäng med att separera illustrationsritningen från 
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plankartan och istället låta den utgöra en del av planbeskrivningen. Detta för att 
undvika missförstånd i tolkningen av handlingen. 

Kommentar
Illustrationen behålls på plankartan då avsikten är att den ska underlätta 
förståelsen av områdets skala och möjliga disponering. Ett förtydligande om 
att illustrationen inte är juridiskt bindande införs på plankartan.

Trafikverket

Ärende 
Planområdet är cirka 1400 meter från väg 155 Göteborgsvägen, för vilken Tra-
fikverket är väghållare. Cirka 450 meter öster om planområdet går farled 107 
Sträckan Stora Pölsan – Danafjord som är utpekad som riksintresse enligt Miljö-
balken kap 3 § 8 och är av farledsklass 3. 

Synpunkter 
Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för att undvika 
bländning på farleden.

Trafikverket har inga övriga synpunkter på planförslaget.

Kommentar
Bestämmelse om att belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländ-
ning införs på plankartan.

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Yttrande över samrådshandling 
Enligt planhandlingarna bedöms det att planområdet består av berggrund och 
fyllnadsmassor, troligtvis sprängsten. 

Bestämmelse om grundläggning på pålar till fast botten är införd i plankartan. 
Stabiliteten har bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse, men 
eftersom fyllnadsmassoma är av okänt ursprung kan det komma att bli aktuellt 
med en geoteknisk undersökning för att säkerställa stabiliteten i de områ den 
som rör nybyggnation. Ingen geoteknisk utredning har utförts som underlag till 
handlingarna. 
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Bestämmelsen om grundläggning på pålar till fast botten bedöms som rimlig. Det 
finns dock inget un derlag som visar om befintlig utfyllning utförts på berg eller på 
lera under vatten, vilket påverkar stabiliteten inom aktuellt planområde.

Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska, vid planläggning, hänsyn tas till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och ero-
sion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion klarläggas i planske det. SGI ger 
följande rekommendationer avseende geotekniskt utredningsarbete för detaljpla-
neskedet:

• Som underlag för en detaljplan ska en geoteknisk utredning, baserad på (nya 
och/eller befint liga) geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och/
eller en geoteknisk besikt ning/kartering, utföras av en geoteknisk sakkunnig. 
Omfattningen av utredningar och besikt ningar/karteringar beror på de geo-
tekniska förutsättningarna och planändamålet. Geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras inklusive blocknedfall och erosion ska 
be dömas, men även aspekter avseende sättningar, grundläggning, hantering 
av grundvatten och ytvatten etc. bör belysas.

• SGI rekommenderar att geoteknisk utredning, enligt ovanstående beskriv-
ning, utförs i detaljpla neskedet för att klarlägga de geotekniska förutsätt-
ningarna för planändamålet. Geoteknisk ut redning avseende stabilitetsför-
hållandena måste klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1.

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att fortsatt 
planläggning är möjlig för utsatt att de geotekniska förutsättningarna avseende 
stabilitet klarläggs under detaljplaneskedet. Krävs det åtgärder eller restriktioner 
bör dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i detaljplanen.

Kommentar
Ny information angående hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmas-
sors ursprung och beskaffenhet har framkommit efter samråd. Informatio-
nen har vidarebefordrats i ett dokument med kompletterande bildunderlag 
till SGI, via Länsstyrelsen (se bilaga 1). I det svar kommunen fått framgår 
det att SGI anser att dokumentets innehåll är jämförbart med en befintlig ge-
oteknisk utredning, förutsatt att informationen förs in i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras med denna information inför granskning. 
Planbestämmelsen om grundläggning på pålar till fast botten kvarstår. 

Kommunen anser med dessa åtgärder att frågorna om planens geotekniska 
förutsättningar är besvarade och att ytterligare utredningar avseende geo-
teknik därmed inte är nödvändiga.
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Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.

Yttrande
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubrice-
rat ärende. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det 
innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i 
ärendet.

SMHI
SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 
avgränsas till SMHI:s kompetensområden oceanografi och meteorologi. 

Framtida klimatet 
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, 
mer i norra Sverige än i södra, se: 
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer 

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 

För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk: 
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-
framtida-klimat analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-l.129407 

Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHis hemsida: 
https://www.smhi.se/klimat.
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Kommentar
En avvägning har gjorts mellan funktion och säkring av byggnader för 
stigande havsnivåer, men då sjöbodar enligt tradition har kunnat översväm-
mas anses det inte lämpligt att reglera färdigt golv. Detta eftersom en så-
dan reglering skulle kunna motverka bebyggelsens syfte. Dagvatten rinner 
idag direkt ut i havet via hamnbassängen. Dagvattenflödet bedöms endast 
öka marginellt efter exploatering. Kommunen anser att planförslaget tagit 
hänsyn till framtida klimat i form av havshöjningar och nederbördsförhål-
landen. 

Övriga

Ellevio
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för lågspänning 0,4kV. 
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som 
begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För uppgift om befintliga 
ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webb-
tjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se. 

Enligt Öckerö kommuns planbeskrivning sid 13, bedöms inte planerad utökning 
påverka det befintliga elnätet nämnvärt. Alla tillkommande schaktningsarbeten 
för områdets elförsö1jning inom planområdet bekostas av exploatören. 

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.

Kommentar
Planbeskrivningen redogör sedan tidigare för att exploatören ska bekosta all 
utbyggnad av området, inklusive eventuell förändring av transformatorer 
och omläggning av ledningar Planbeskrivningsens genomförandedel kom-
pletteras med upplysning om behovet av samordning och samförläggning av 
ledningar inom området.
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Bohusläns Museum

Ärendet
Bohusläns museum har fått rubricerat ärende för yttrande. Ärendet gäller sam-
rådsyttrande över detaljplan för sjöbodar i Öckerö hamn med syftet att skapa ut-
ökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i Öckerö hamn som idag används 
i samma ändamål. Planförslaget möjliggör en expansion av hamnverksamheten 
och bedöms kunna bidra gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamn-
bassängen. 

Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller något 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.  

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett fornlämningsperspektiv.

Sammanfattning
Bohusläns museum har mot bakgrund av ovan inget att erinra emot ärendet.

Miljöpartiet
Miljöpartiet de gröna ställer sig mycket tveksamma till att bygga fler sjöbodar i 
området av följande skäl:

1. Sjöbodar var förr nödvända för förvar av båtutrustning när bryggor låg pla-
cerade långt från vägar och de var svåra att nå när man behövde transportera 
tung utrustning. Idag, och speciellt gällande Öckerö hamn, finns bilväg fram till 
båtplatserna varför båtutrustning kan förvaras i båtägarens hem.

2. De flesta båtar som ligger förtöjda inom området är rena fritidsbåtar som inte 
används yrkesverksamt.

3. Det är mycket vanligt att sjöbodar används för förvaring av sådant man inte, 
bl. a. av brandskäl, vill förvara hemma, gasoltuber, bensin, lösningsmedelsbase-
rade färger mm. Detta gör att en tät samling av många sjöbodar kan utgöra en 
väsentlig fara för allmänhet och närboende.

4. MP Öckerö har stött planerna på bostadsbyggande i Öckerö centrum och även 
planerna på tillskapande av affärer, serveringar och andra typer av mötesplatser 
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där. Detta kräver att en del av kajerna frigörs för besökare som kommer sjövägen. 
Se gärna illustrationerna till samrådshandlingarna! Detta betyder i sin tur att 
skälet att bygga fler sjöbodar i området borde minska väsentligt. 

I området finns redan idag ett stort antal mycket stora sjöbodar. MP undrar om 
en del av dessa skulle kunna användas av flera båtägare, eventuellt efter viss om-
byggnad. Detta skulle innebära att båtägare som vill förvara skrymmande dynor, 
flytvästar mm i området skulle kunna göra så utan att fler bodar behöver byggas.

Kommentar
1. Att möjliggöra för sjöbodar i direkt anslutning till hamnar och båtplatser 
knyter an till kommunens kultur och historia. Planläggning för hamnanknu-
ten verksamhet i form av t.ex. sjöbodar inom sådana områden är också god 
markanvändning. Att lokalisera denna typ av byggnader på någon annan 
plats innebär dels ett ianspråktagande av mark som kan lämpa sig bättre för 
andra ändamål, dels onödiga transporter till och från hamnområdet. Öckerö 
Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av hamnen och säkerställer 
att nödvändig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av båtplat-
ser och sjöbodar bidrar till en väl fungerande hamn och en utökad service 
inom hamnområdet. Planförslaget möjliggör byggnation av fler sjöbodar i 
syfte att främja hamnföreningens möjligheter att bedriva och expandera sin 
och hamnens verksamheter och tillgodose förvaringsbehovet för de båtägare 
som hyr båtplatser i området. Hamnföreningen saknar övrig mark i närhet 
av hamnområdet, vilket omöjliggör en alternativ lokalisering av sjöbodar 
som ägs och hyrs ut av föreningen. 

2. Det finns båtar som används yrkesverksamt inom området och dessa har 
behov av förråd i form av sjöbodar. En detaljplan kan däremot inte reglera 
vem som får bruka sjöbodarna när de väl är på plats. 

3. Detaljplanen reglerar bl. a. markanvändning, i det här fallet hamnverk-
samhet i form av sjöbodar och bryggor. Däremot är en planbestämmelse om 
vad som får eller inte får förvaras i en sjöbod olämplig. Det finns regler för 
vilka mängder av t. ex. brandfarliga ämnen som får förvaras för egen hus-
hållning, men detta regleras genom annan lagstiftning. 

4. Förslaget bidrar gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamn-
bassängen på ett positivt sätt och innebär inte någon inskränkning av be-
fintliga kajer. Tvärtom så frigörs bryggorna inom planområdet då saker som 
förvaras där idag (t. ex. backar med fiskeutrustning) istället kan rymmas i 
förrådsbyggnader som lämpar sig för detta ändamål.

Eventuellt samutnyttjande av befintliga sjöbodar inom området kan inte 
regleras genom detaljplan.
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Revidering av förslaget
• Planbeskrivningens avsnitt gällande skäl till upphävande av strandskyddet 

kompletteras med ytterligare beskrivning och bildunderlag. 

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivningar och underlag 
avseende geotekniska förutsättningar, MKN för vatten och förorenad mark. 

• Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med upplysning om beho-
vet av samordning och samförläggning av eventuella ledningar inom området.

• Plankartan revideras med en upplysning om att eventuell belysning bör vara 
nedåtriktad för att undvika bländning.

• Plankartan revideras med ett förtydligande om att illustrationen inte är juri-
diskt bindande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-21

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

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilagor

Bilaga 1: Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande

 
 

 
 
Datum: 2018-10-09 

 
 
Diarienummer: SB 0063/17  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Detaljplan för Sjöbodar i Öckerö hamn - Del av fastigheten Öckerö 17:1, Öckerö 
 
SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE YTTRANDE I SAMRÅD 
 

HAMNENS ANLÄGGANDE OCH BEFINTLIGA FYLLNADSMASSOR 
Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen byggdes väster om 
Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, grund vik. Därefter fördjupades 
hamnbassängen med ca tre meter genom sprängning av kristallin berggrund. Sprängstenen använ-
des till utfyllnad och för byggnad av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande kon-
struktioner i betong. Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet utfördes år 2000 genom spontning 
och ytterligare utfyllnad med sprängsten. Sprängstensmassornas ursprung vid denna utfyllnad är 
inte känt, men de härrör troligen från tidigare exploatering inom kommunen. Det som är viktigt 
här är att vi nu vet att hamnbassängen är anlagd genom sprängning i berg och inte genom mudd-
ring. Vi kan även med relativt stor säkerhet konstatera att alla fyllnadsmassor består av sprängsten. 
Med tanke på att spontning användes vid utbyggnaden år 2000 (mellan Skäret och fastlandet) kan 
vi också anta att stabiliteten inom detta område är god. 
 

Bilder: Hamnen historiskt och vid dess anläggande 1933 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Bilder: Öckerö hamn från 1983 och från utbyggnaden år 2000 

 

KONSTRUKTION OCH STABILITET 
Tänkt konstruktion för sjöbodarna är genom pålar till fast botten, vilket också är infört som en be-
stämmelse i plankartan. Bestämmelsen gäller all grundläggning inom de områden som medger ny-
byggnation och alltså inte bara vid eventuellt behov av pålning i vatten. SGI har ställt sig frågande 
till stabiliteten inom planområdet eftersom det saknades underlag för om befintlig utfyllnad utförts 
på berg eller på lera under vatten. Kommunen anser att den nya informationen visar att det finns 
berggrund under befintliga fyllnadsmassor. Detta, i kombination med bestämmelsen om grund-
läggning i plankartan, borde rimligtvis minska behovet av att utföra en geoteknisk utredning för att 
säkerställa stabiliteten i de områden som rör nybyggnation. Hur ställer sig Länsstyrelsen till detta? 
Kan Länsstyrelsen i sin roll som samordnande myndighet även samråda frågan med SGI? 

 

MKN FÖR VATTEN 
Den enda planerade utökningen i vatten är ett möjligt behov av kompletterande pålar inom den 
södra delen av planområdet. Troligtvis kan en konstruktion där pålning endast sker i strandkant 
och med överhängande sjöbodar användas här. Övrig eventuell pålning görs på land till fast grund. 
I den norra delen av planområdet finns det redan befintliga pålar i vatten och nybyggnation inom 
detta område kommer därför inte innebära något arbete i vatten alls. Övrig pålning avses även här 
göras på land till fast grund, men det kan också bli aktuellt att utnyttja befintlig bryggkonstruktion 
på land (se bilder). Bedömer Länsstyrelsen att en ytterligare beskrivning och dokumentation i 
planhandlingarna som redogör för detta är tillräcklig för att visa att MKN för vatten inte över-
skrids?  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Bilder: Befintlig konstruktion i planområdets södra del samt planområdets norra del (med befintliga pålar i vatten) 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET – FÖRORENADE OMRÅDEN 
Som redan beskrivits består de befintliga utfyllnadsmassorna inom planområdet av sprängsten, vil-
ket rimligen borde innebära att eventuella föroreningar inte bundits i marken. I de fall där tänkta 
åtgärder innebär arbeten i befintliga massor, så bedöms dessa åtgärder medföra en minimal påver-
kan. De kommer då möjligen innebära pålning till fast grund, men kan lika gärna innebära att be-
fintliga konstruktioner används. Vidare är det så att i det fall en utredning skulle genomföras och 
föroreningar i marken påträffas så skulle en eventuell sanering av området, beroende på omfatt-
ning, kunna innebära påverkan på invallningen av muddermassor öster om planområdet. Risken 
finns då att en sådan åtgärd skulle kunna bidra till en sämre situation än den som råder idag. Ex-
ploatören (Öckerö hamnförening) anser att behovet av utredningar inte står i proportion till tänkta 
åtgärder och till hur marken kommer användas. Kommunen är inte odelat okritisk till detta utta-
lande, men vill ändå veta hur Länsstyrelsen ser på behovet av en markmiljöutredning i förhållande 
till de förutsättningar och åtgärder som beskrivs här. 
 
 
 
 
Planarkitekt Petter Leyman  Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler 
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)   Telefon: 031-97 62 00 (vxl) 
E-post: petter.leyman@ockero.se  E-post: andreas.beutler@ockero.se 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE

2020-04-28   |   Diarienummer 0063/17

ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR

SJÖBODAR I ÖCKERÖ HAMN
DEL AV ÖCKERÖ 17:1, ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN



Detaljplan för Öckerö 17:1 - Sjöbodar   |   Granskningsutlåtande 2020-04-28  |   Dnr 0063/17

Sida 2/16

INLEDNING ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER ������������������������������������������������������������3

UTREDNINGAR ����������������������������������������������������������������������������������������������������4

SÄNDLISTA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������4

GRANSKNINGSYTTRANDEN �����������������������������������������������������������������������������5

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ��������������������������������������������������5
Länsstyrelsen (kompletterande yttrande) �����������������������������������������������������5
Länsstyrelsen (ursprungligt yttrande) �������������������������������������������������������������6
Lantmäteriet ����������������������������������������������������������������������������������������������������12
Trafikverket ������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Naturvårdsverket ���������������������������������������������������������������������������������������������12
Statens Geotekniska Institut (SGI) ��������������������������������������������������������������� 13
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) ��������������������� 13

ÖVRIGA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Bohusläns Museum ���������������������������������������������������������������������������������������� 13

REVIDERING AV FÖRSLAGET ������������������������������������������������������������������������� 14
Revidering av plankartan ������������������������������������������������������������������������������� 14
Revidering av planbeskrivningen������������������������������������������������������������������ 14

BILAGOR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Utdrag ur plankarta med bestämmelser ���������������������������������������������������� 16

INNEHÅLL



Sida 3/16

Detaljplan för Öckerö 17:1 - Sjöbodar   |   Granskningsutlåtande 2020-04-28  |   Dnr 0063/17

INLEDNING
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar inom 
Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan uppföras inom 
ett område i hamnen som idag används för samma ändamål. Förslaget möjliggör 
en komplettering av hamnområdet och främjar utvidgningen av pågående verk-
samheter inom hamnen. Ett genomförande av planförslaget skulle även bidra till 
gestaltningen och inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 augus-
ti 2018 och granskning 22 februari - 15 mars 2019. Planhandlingarna har funnits 
tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla. 
Kungörelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla och hemsida 
samt annonserats i ortstidningar. Underrättelse om granskning har anslagits på 
kommunens anslagstavla och hemsida. 

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-

heten för Öckerö hamn samt till ambitionen att bidra till gestaltningen och 
inramningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt. Länsstyrelsen anser 
i sitt ursprungliga yttrande att planen behöver kompletteras med hänvisning 
till prövningsgrunderna strandskydd och miljökvalitetsnormer för vatten, 
samt genom en redogörelse av om föroreningar förekommer på platsen och hur 
dessa i så fall ska åtgärdas. 

Länsstyrelsen har efter granskning kompletterat sitt yttrande angående 
prövningsgrunden för strandskydd och funnit att särskilt skäl för upphävande 
uppnås. För tydlighets skull redovisas såväl ursprungligt som kompletterande 
yttrande i sin helhet.

• Lantmäteriet har inget att erinra mot det aktuella planförslaget. 

• Trafikverket har inget att erinra mot det aktuella planförslaget.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen 
erinran mot planförslaget, men rekommenderar att konstruktionen på befint-
lig spont i anslutning till planområdet doku menteras i samband med bygglov.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig i granskningsskedet.

• SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har inga synpunkter utöver 
de som lämnats under samråd.

• Bohusläns museum väljer att inte yttra sig i granskningsskedet.
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UTREDNINGAR
Efter granskning har följande utredningar utförts::

• Miljöteknisk markundersökning och rapport, COWI (2020-01-16)

Efter samråd utfördes följande utredningar:

• Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande - En inventering av 
hamnens anläggande och konstruktion samt befintliga fyllnadsmassor, Öck-
erö kommun (2018-10-09)

SÄNDLISTA
Följande har tagit del av granskningshandlingarna och utgör samrådskretsen för 
planförslaget:

Statliga verk, övriga myndigheter och bolag
Bohusläns museum 
Ellevio AB 
Göteborgsregionen GR 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
SMHI 
Statens geotekniska institut SGI 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen

Kommunala förvaltningar/enheter och bolag
Plan- bygg och miljöenheten 
VA-enheten 
Gatuenheten 
Kretsloppsenheten 
Näringslivsenheten 
Räddningstjänsten 
Öckerö Rederi AB 

Sakägare
Enligt fastighetsförteckning daterad 2018-05-31.
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Övriga
Öckerö Öråd 
Öckerö Hembygdsförening 
Öckerö Hamnförening 
Hönö Klåva Hamnförening 
Hönö Hedens Hamnförening 
Hönö Röds hamnförening 
Föreningen kusttraditioner 
Besöks- och Näringslivsrådet i Öckerö kommun 
Västkuststiftelsen 
Öckeröarnas Naturskyddsförening

GRANSKNINGSYTTRANDEN
Totalt har 7 yttranden inkommit under granskningstiden. Samtliga yttran-
den finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0063/17). Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden samt 
kompletterande yttranden efter granskning redovisas nedan, tillsammans med 
förslag till bemötande och eventuell åtgärd.

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER

LÄNSSTYRELSEN (KOMPLETTERANDE YTTRANDE)

Kompletterande yttrande angående strandskydd (via e-post 2019-08-22)
Kommunen åberopade särskilt skäl punkt 4 i 7 kap. 18 § c miljöbalken för att 
upphäva strandskyddet i detaljplanen. Att planområdet behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, för 
att upphäva strandskyddet i syfte att uppföra sjöbodar. 

Länsstyrelsen har tittat närmare på om en förening kan anses vara likställt med 
en verksamhet och har funnit en vägledande dom där Mark- och miljööverdom-
stolen i alla fall inte motsäger att särskilt skäl punkt 4 kan vara tillämplig för en 
förening (Mål nr M559-15, 2015-05-20). 

Länsstyrelsen har därför beslutat att särskilt skäl 4 uppnås för detaljplanen och 
strandskyddet därmed kan upphävas inom detaljplanen. Vi rekommenderar dock 
att förtydliga varför behovet av förvaring inte kan tillgodoses inom planområdet 
i befintliga lokaler. Vi vill också att fripassage säkerställs i plankartan. Detta kan 
enkelt göras under rubriken Strandskydd i plankartan där det anges att fripassa-
ge ska finnas för allmänheten.
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LÄNSSTYRELSEN (URSPRUNGLIGT YTTRANDE)

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

Länsstyrelsen anser att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 
p. 1,3 och 4 för att upphäva strandskyddet för att uppföra nya sjöbodar. Länssty-
relsen anser att en sjöbod inte för sin funktion måste ligga vid vattnet. Undantag 
finns dock för yrkesfisket. Mot bakgrund till de uppgifter som finns i planhand-
lingarna är Länsstyrelsen bedömning att de nya sjöbodarna inte kan anses vara 
byggnader som behövs för att tillgodose fiskets behov. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör strandskydd, miljökvalitetsnormer för 
vatten samt markföroreningar måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

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

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

Strandskydd
Bestämmelser som yttrandet grundar sig på:

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13§ miljöbalken).

Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggna-
der (7 kap 15§ miljöbalken).

I detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken för 
ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses väger tyngre än strandskyddsintresset. (PBL 4:17)
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Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (7 
kap 18 c § miljöbalken.)

Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet för ianspråktagna ytor 

Länsstyrelsens bedömning är att särskilt skäl punkt 1 i 7 kap 18 c § miljöbalken 
”redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften” är godtagbart särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom ytor 
som redan är bebyggda inom planområdet.

Bryggorna och de obebyggda områdena är, enligt Länsstyrelsen uppfattning, 
tillgängliga för allmänheten och enligt planbeskrivningen är avsikten att områ-
den som inte bebyggs även fortsättningsvis ska vara tillgängliga för allmänheten. 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte har angett något godtagbart 
särskilt skäl för att upphäva strandskyddet på obebyggda ytor.

Utöver att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom obebygg-
da ytor ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte 
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. 

Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funk-
tion (7 kap 18 f § miljöbalken).

Länsstyrelsen bedömning angående särskilt skäl 3

Särskilt skäl punkt 3 i 7 kap 18 c § miljöbalken ”Behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området” åberopas för områden med sjöbodar (förråd). 
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Kommunen anger att behovet av förvaring för redskap och båttillbehör är stort. 
Öckerö Hamn- och Fiskareförening vill utöka antalet sjöbodar för att tillgodose 
detta behov.

Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl 3 inte kan tillämpas för förråds-
byggnaderna eftersom de inte kan anses vara en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet. Länsstyrelsens bedömning är att förrådsbyggnader, om 
än avsedda för båttillbehör, inte nödvändigtvis behöver ligga vid stranden för att 
tjäna sitt ändamål. 

Länsstyrelsen anser att utöver den ytan som själva byggnaden ianspråktar som 
tidigare var tillgänglig för allmänheten riskerar även sjöbodar att medföra en 
privatisering av området vid byggnaderna.

I miljöbalkspropositionen 1997/98:45 s 90 anges exempel på anläggningar som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet som båthamnar, båtbryggor, båthus och 
pirar samt anordning för kanoter och dylikt som förutsätter anordningar för 
iläggning, och upptagning och ofta servicebyggnader. Länsstyrelsen noterar att 
sjöbodar inte räknas upp här trots att det är en vanlig och typisk företeelse vid 
stränder.

Vid en dom i mark- och miljödomstolen (MÖD 2008:20) gällande dispens för att 
uppföra sjöbodar anger domstolen att särskilt skäl saknas. Länsstyrelsen tolkar 
det som att domstolen gjort bedömningen att en sjöbod inte för sin funktion mås-
te ligga vid vattnet.

I kommentaren till Miljöbalken, april 2016 (Bengtsson m fl), uppges att Mark- och 
miljööverdomstolen godkänt ett båthus som en anläggning som för sin funktion 
behöver ligga vid vattnet. Där nämns också att en bastu har ansetts inte vara en 
sådan anläggning. Några andra typer av byggnader omnämns inte i kommen-
taren till 7 kap 18 c § 3. Länsstyrelsen känner inte till någon dom från högsta 
instans som säger att ett förråd för båt- och fisketillbehör är en sådan anläggning 
som avses i 7 kap 18 c § 3. Däremot finns en dom i Mark- och miljödomstolen där 
domstolen anser att de i målet aktuella förrådsbodarna i en småbåtshamn inte 
för sin funktion måste ligga vid vattnet (Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 
2011-09-27 i mål nr M 1239-11).

Bedömning om särskilt skäl 4

Kommunen åberopar Särskilt skäl punkt 4 7 kap 18 c miljöbalken ”Behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området” för sjöbodar och övriga ytor inom detaljplanen. 

För Länsstyrelsens bedömning om obebyggda ytor se första stycket.

Länsstyrelsen tolkar behovet av sjöbodarna som att hamnföreningen i sig inte 
är i behov av förvaringsutrymmen för att utvidga hamnen utan behovet är att 
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hamnföreningen behöver inkomst, som genereras vid uthyrning, för att kunna 
bekosta nödvändigt underhåll och service inom hamnområdet. Det framgår inte 
om det är någon specifik pågående verksamhet som behöver förvaringsutrymme-
na för att kunna utvidgas.

Att byggnationen ger ökade intäkter till hamnföreningen som är nödvändiga för 
underhåll och service i hamnen är enligt Länsstyrelsen bedömning inte en utvid-
gning av en pågående verksamhet. Utöver att själva byggnaderna ianspråktar en 
yta som tidigare var tillgänglig för allmänheten riskerar även sjöbodar att med-
föra en privatisering av området. Länsstyrelsen bedömning är att det angivna 
särskilda skälet inte är godtagbart.

Om strandskyddet behöver upphävas för utvidgning av en specifik pågående verk-
samhet som t.ex. bränsleförsäljning, båtbyggeri eller säl- och hummersafari kan 
möjligtvis särskilt skäl punkt 4 åberopas för nya byggnader inom hamnområdet. 
Utvidgningen (förvaringsutrymmen i detta fall) ska emellertid inte kunna genom-
föras utanför området.

Yrkesfisket är undantagen förbuden inom strandskyddat område

I planhandlingarna nämns att hamnen används av yrkesfiskare. Enligt 7 kap 16 
§ 1 miljöbalken gäller inte förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken för byggnader, an-
läggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsända-
mål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för 
sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Den som ska 
utföra åtgärden inom ett strandskyddat område ska huvudsakligen vara försörjd 
av den areella näringen. Det räcker inte med att vara till exempel fritidsfiskare för 
att uppföra en brygga utan strandskyddsdispens (Naturvårdsverkets handbok 
2009:4 utgåva 2, Strandskydd, en vägledning för planering och prövning).

Med anledning av undantaget i 7 kap 16 § 1 miljöbalken är strandskyddet inget 
hinder för utveckling av yrkesfisket och strandskyddet behöver därför inte upphä-
vas i planområdet om utvecklingen behövs för yrkesfiskets behov.

Mot bakgrund till de uppgifter som finns i planhandlingarna är Länsstyrelsen 
bedömning att de nya sjöbodarna inte kan anses vara byggnader som behövs för 
att tillgodose fiskets behov.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Avseende påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver det i planbeskriv-
ningen samlat beskrivas vilka arbeten som planen föranleder i vattenområdet och 
vilken påverkan det får på miljökvalitetsnormerna för vatten. Med i beskrivning-
en behöver underlaget som kommunen hänvisar till gällande stabilitet för utfyll-
naden ingå.
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Hälsa och säkerhet - Förorenade områden
Länsstyrelsen anser fortsatt att föroreningssituationen inom planområdet på land 
behöver utredas för att klargöra om det finns ett saneringsbehov och om detta 
behöver regleras med en planbestämmelse. Utförd miljöteknisk markundersök-
ning ska, om föroreningar påträffas, omfatta en översiktlig riskbedömning för 
planerad markanvändning. 

Det saknas en tydlig beskrivning i granskningshandlingarna av pålningsarbetena 
i vatten och eventuella skyddsåtgärder som behöver göras i samband med dessa. 
Sedimenten inom planområdet är sannolikt förorenade av verksamheterna i om-
rådet och dessa ska inte spridas vid åtgärder i vattnet.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arbeten i vatten så som pålning eller andra arbeten och anläggningar vatten är 
vattenverksamhet och omfattas av 11 kap. i miljöbalken. Anmälan om vattenverk-
samhet behöver göras till Länsstyrelsen i god tid innan vattenverksamhet utförs.

Kommentar
Strandskydd 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen efter granskning kompletterat sitt ytt-
rande angående prövningsgrunden för strandskydd och att särskilt skäl för 
upphävande anses uppnås. Plankartans bestämmelse om upphävt strand-
skydd inom planområdet kompletteras med att fri passage för allmänheten 
ska säkerställas.

Planbeskrivningen kompletteras även med ytterligare beskrivning och 
tydligare ställningstagande från kommunen avseende särskilda skäl för 
upphävande av strandskyddet, samt med en mer utförlig redogörelse av 
planförslagets påverkan på strandskyddets syfte. I den kompletterande 
texten förklaras även varför behovet av förvaring inte kan tillgodoses inom 
planområdet i befintliga lokaler. Planbeskrivningens avsnitt om strandskydd 
innehåller också en allmän förklaring av begreppet sjöbod och om bygg-
nadstypens betydelse i den bohuslänska byggnadstraditionen.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planbeskrivningen kompletteras med information angående hamnens anläg-
gande samt befintliga fyllnadsmassors ursprung och beskaffenhet. Avsnittet 
innehåller även en samlad redogörelse för hur tillkommande sjöbodar ska 
anläggas samt vilka eventuella arbeten i vattenområdet som kan bli aktuella 
och att sådana åtgärder är anmälningspliktiga. Upplysning om att arbete i 
vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt införs även på 
plankartan. 
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Kommunen bedömer med utgångspunkt i redovisad information att miljö-
konsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger inte påverkar 
miljön negativt och att planens genomförande inte heller medför betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms därmed inte påverka några miljökvali-
tetsnormer för vatten, mark, luft eller miljön i övrigt.  

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
En markmiljöundersökning har utförts inom området efter granskning. 
Undersökningen visar på förhöjda föroreningshalter för någon förorening 
i olika grad inom samtliga provtagningspunkter. Tillkommande bebyggelse 
bedöms endast medföra en minimal påverkan på befintliga fyllnadsmassor, 
men då kännedom om föroreningar inom området finns så införs planbe-
stämmelse om villkor för startbesked på plankartan. Villkorsbestämmelsen 
anger att startbesked inte får ges för uppförande av nybyggnad eller till-
byggnad förrän markens lämplighet för byggande har säkerställts genom 
att eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå för mindre käns-
lig markanvändning. 

Plankartan kompletteras även med upplysning om anmälningsplikt för 
markarbeten, samt att vid eventuellt arbete och borttransport av jordmassor 
inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas som för-
orenade. Upplysningen innehåller information om att försiktighetsåtgärder 
ska vidtas vid eventuell pålning och annat markarbete för att säkerställa att 
eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte sprids till vattnet, samt 
att eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad ska renas 
innan avledning.

En utförlig redogörelse för områdets förutsättningar gällande påträffade 
föroreningar samt vilken eventuell påverkan de får för planens genomför-
ande finns i planbeskrivningens avsnitt om hälsa och säkerhet/förorenade 
områden. Kommunen bedömer med utgångspunkt i känd information om 
hur sjöbodarna avses anläggas, att risken för en spridning av eventuella 
föroreningar i samband med planens genomförande är liten.

Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Planbeskrivningens avsnitt om miljökvalitetsnormer kompletteras med 
information om att arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmäl-
ningspliktigt. Upplysning om anmälningsplikt för vattenverksamhet införs 
även på plankartan.
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LANTMÄTERIET
Lantmäteriet har inga synpunkter på det aktuella planförslaget.

Kommentar
Noterat.

TRAFIKVERKET

Ärende 
Trafikverket har tagit del av ärendet gällande granskning av detaljplan för sjöbo-
dar på fastighet Öckerö 17:1 i Öckerö kommun. 

Tidigare samråd 
Trafikverket har i ett tidigare samrådsskede yttrat sig: 2018-08-01, (TRV 
2018/75287) och hade då synpunkter gällande att eventuell belysning bör vara 
nedåtriktad för att undvika bländning på farleden.

Sammantagen bedömning 
Då kommunen beaktar synpunkt i tidigare samrådsskede gällande eventuell 
bländande belysning genom bestämmelse i plankartan har Trafikverket inget att 
erinra.

Kommentar
Utformningsbestämmelse f1 kompletteras med information om att eventuell 
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländning.

NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende. Hänvisar även till tidiga-
re svar under samråd.

Kommentar
Noterat.
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI)

Yttrande över granskningshandling 
I ett yttrande 2018-08-24 över samrådshandlingen, lämnade SGI rekommenda-
tionen att stabilitetsförhål landena bör klarläggas. 

Enligt planhandlingarna bedöms det att planområdet består av berggrund och 
fyllnadsmassor, troligtvis sprängsten. I granskningshandlingen har komplette-
ring gjorts med en beskrivning inklusive fotografier av hur tidigare utbyggnad 
utförts genom torrläggning, sprängning och utfyllnad med sprängsten. Stabilite-
ten har därför bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse, då det 
finns en bestämmelse om att grundläggning ska utföras med pålar till fast botten. 
SGI gör ingen annan bedömning på erhållet underlag. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget, men 
rekommenderar att den befintliga spontens konstruktion (som byggdes år 2000 
och som är en del av hamnanläggningen) doku menteras i samband med bygglovs-
förfarandet, med hänsyn till långsiktig säkerhet.

Kommentar
Noterat. Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att befintlig 
konstruktion bör dokumenteras i samband med bygglov.

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI)
SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har inga synpunkter utöver de 
som lämnats i tidigare remissvar under samråd. 

Kommentar
Noterat. 

ÖVRIGA

BOHUSLÄNS MUSEUM
Bohusläns museum har yttrat sig under samråd och väljer att inte yttra sig i 
granskningsskedet. 

Kommentar
Noterat.
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REVIDERING AV FÖRSLAGET

REVIDERING AV PLANKARTAN
• Planbestämmelse om upphävt strandskydd inom planområdet kompletteras 

med information om att fri passage för allmänheten ska säkerställas.  

• Planbestämmelse a1 om villkor för startbesked läggs till. Villkorsbestäm-
melsen reglerar avhjälpande av eventuella markföroreningar ned till nivå för 
mindre känslig markanvändning.

• Nockhöjden höjs med en halvmeter (från 6 till 6,5 meter) i syfte att anpassa 
tillkommande byggnation till befintlig bebyggelse och skapa en marginal i 
förhållande till höjdvariationer på befintliga sjöbodar inom planområdet.

• Utformningsbestämmelse f1 kompletteras med information om att eventuell 
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländning.

• Upplysning om anmälningsplikt för arbete i vatten införs på plankartan.

• Upplysning om anmälningsplikt för markarbeten införs på plankartan. Upp-
lysningen kompletteras med rekommendation om att samtliga massor inom 
planområdet betraktas som förorenade samt att eventuellt länshållningsvat-
ten i samband med entreprenad ska renas innan avledning.

REVIDERING AV PLANBESKRIVNINGEN
• Flera redaktionella ändringar av planbeskrivningen har genomförts inför anta-

gande. Ändringarna består huvudsakligen av en omdisponering av innehållet. 
En del omflyttningar inom respektive avsnitt och kompletteringar av text har 
även gjorts där förtydliganden behövts.  

• Planbeskrivningens kompletteras med ytterligare beskrivning och tydligare 
ställningstagande från kommunen avseende särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet, samt med information om planens påverkan på strandskyd-
dets syfte. Avsnittet om strandskydd innehåller också en allmän förklaring av 
begreppet sjöbod och om byggnadstypens betydelse i den bohuslänska bygg-
nadstraditionen.

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning och tydligare 
ställningstagande från kommunen avseende hälsa och säkerhet/förorenade 
områden, grundläggning samt miljökvalitetsnormer. Information gällande 
detta och som i samrådshandlingarna redovisats i bilaga lyfts istället in i res-
pektive avsnitt i planbeskrivningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att befintlig konstruktion 
av den spont som byggdes år 2000, och som är en del av förbindelsen mellan 
planområdet och fastlandet, bör dokumenteras i samband med bygglov.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått
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Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
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20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
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allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §
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- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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1 Sammanfattning 

En markundersökning avseende föroreningar har gjorts i Öckerö Hamn. 

Bakgrunden är att utbyggnad av verksamheten planeras. Undersökningen har 

begränsats något av befintliga byggnader och känsliga kajer. 

Laboratorieresultaten uppvisar förhöjda halter för ett antal tungmetaller som 

koppar, zink, bly m. fl. i halter över KM och MKM. Dessutom har aromater C10-

C16, pesticiden irganol, TBT och PCB7 påträffats. PAH summa M och summa H 

har också påträffats i halter över MKM i tre punkter.  

Samtliga punkter uppvisar förhöjda föroreningshalter för någon förorening i olika 

grad. Endast två punkter uppvisar halter som understiger Naturvårdsvärdets 

riktvärde för mindre känslig markanvändning.   

Det går inte att dra några pålitliga slutsatser kring lokalisering av 

föroreningarna. Vid arbete och borttransport av jordmassor i det provtagna 

området rekommenderas att samtliga massor betraktas som förorenade. För en 

utbyggd byggnation behöver föroreningssituationen hanteras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Resonemangen bygger på att Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning tillämpas.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Öckerö Hamn har COWI AB (COWI) fått uppdraget att genomföra 

en miljöteknisk markundersökning. Behovet har uppstått i samband med ett 

planförslag som består av en expansion av sjöbodar inom ett område i Öckerö 

hamn, 17:1, se Figur 1. 

 

Figur 1. Planområde i Öckerö hamn markerat med gul linje (kartunderlag från 'Detaljplan 

för Öckerö 17:1 – Sjöbodar).  

Planområdet omfattar cirka 4500 m² och ägs av Öckerö Hamn och 

Fiskareföreningen. Den miljötekniska markundersökningen omfattar det 

detaljplanerade området i enlighet med planbeskrivning dokumentet Detaljplan 

för Öckerö 17:1 – Sjöbodar. 

2.2 Syfte 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att utreda förekomsten av 

eventuella föroreningar i mark och grundvatten samt i relation till det redovisade 

planförslaget.  

2.3 Historisk markanvändning 

Enligt historiska flygfoton har aktuellt undersökningsområde varit bebyggd 

sedan mitten av 1950-talet, se Figur 2. 
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Figur 2. Historiskt flygfoto av hamnrådet som det såg ut mellan åren 1955–1967 (källa: 

Eniro kartor). 

Större delen av planområdet består av en före detta ö i Öckerö hamn. 

Utbredningen har utökats undan för undan genom utfyllnad och idag utgörs det 

mestadels av hårdgjorda och grusade ytor. I öns verksamheter ingår hantering 

av fiske- och fritidsbåtar samt andra typer av fartyg. Det finns industri- och 

magasinsbyggnader samt servicebyggnader av olika slag. Befintliga 

utfyllnadsmassor på ön består till största delen av grusig sand som ligger 

ovanpå ett lager sprängsten som bekräftades under markundersökningen. I 

anslutning till planområdet finns en invallning där förorenade muddermassor 

deponerats år 2000 vilka måste beaktas vid eventuell sanering inom 

planområdet. 

2.4 Riskklass 

Enligt Västra Götalands Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade 

områden (EBH-kartan) finns det två riskområden i närheten av planområde. Det 

första är beläget i själva planområdet som tillhör riskklass 3 (måttlig risk) som 

troligtvis avser de invallade muddermassorna. Det andra gäller själva vattnet i 

hamnen avseende de tre fastigheterna i fritidsbåthamn. Detta tillhör riskklass 2 

(stor risk) på grund av drivmedelshanteringen, varvsverksamheten med 

tillhörande halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenfärger, samt 

verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.  

Med avseende på nuvarande och historisk bedriven verksamhet i hamnen gjorde 

COWI bedömningen att det fanns en risk med förekomst av följande 

föroreningar: tungmetaller, oljeprodukter, PAH:er, PCB, klorerade alifater, 

tennorganiska föroreningar, pesticider (irgarol och diuron).  
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3 Genomförande 

3.1 Provtagningsplan 

En provtagningsplan upprättades i syfte att utreda området med utgångspunkt 

att bygga sjöbodar på pålar över vattnet, röda området som ses i Figur 3. För 

att kunna analysera på relevanta parametrar och platser har underlaget för 

markmiljöundersökningen utgått ifrån specifikationer som anges på ritningen 

från planarkitekten samt historisk kännedom om området och vilka 

verksamheter som har pågått. Provpunkternas placering och uttag av prover 

inriktas för att inte bli för generella för området, utan det eftersträvas att kunna 

identifiera var viss förorening kunde finnas. 

 

Figur 3. Provtagningsplan för markmiljöundersökning. Röda området indikerar där 

sjöbodarna planeras att byggas. Det finns inga planer att bygga i det gula 

området. 

3.2 Miljöteknisk markundersökning 

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes den 5:e december 2019. 

Provtagning utfördes med provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin. En 

avvägning av samlingsprover och punktuttag av prover skedde i fält. 

Jordprovtagning planerades preliminärt att genomföras ner till uppskattningsvis 

ca 1–2 meters djup för att komma under sprängstensmakadamen som antyddes 

överlagra fyllnadsjordlagret. Denna plan förändrades efter diskussion kring 

kajområdets känslighet för kajen som är utförd i betong. Därtill önskades en 
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ytlig provtagning med fler provpunkter i horisontalled för att täcka området i 

möjligaste mån. Provtagningen justerade i fältet på sätt att provgroparna 

grävdes ner till ungefär 0,3 m djup vid varje provpunkt. 

De röda områdena där det planerades att bygga sjöbodarna var svåra att ta 

prover i på grund av det trånga läget. I nordöstra rutan var den asfalterad med 

en kant som utgörs av grusig sand och ett tunt jordlager med vegetation på. Det 

uppgavs att det inte skulle göras någonting med asfalten och den kommer 

läggas kvar på plats. Av den orsaken de vill inte att vi ta bort den för 

provtagning. För att ta proverna grävdes istället 6 stycken provgropar längs 

kanten för att komma åt jordlager vid ungefär 0,3 meters djup. Därefter 

tillskapades samlingsprover från CWM01 respektive CWM02 I södra rutan fanns 

det mestadels sprängsten med asfaltsgrus ovanpå. Vid den planerade 

provpunkten CWM08 fanns också byggnadsmaterial vid kanten. Därtill kunde 

inte grävmaskinen nå dit, varför punkten utgick. Det gick däremot att gräva en 

grund provgrop vid kanten och vid planerad provpunkt CWM07. Ett samlingsprov 

uttogs i den provgropen. Se Bilaga 1 för en översiktskarta. 

Vid provpunkterna CWM03, -04, -05 och -06 grävdes provgropar ner till ungefär 

0,3 meters djup under markytan för att komma under asfaltlager. Det fanns risk 

att skada kajen vid de arbetena och därför genomfördes de med stor försiktighet 

och återhållsamhet för att inte skador skulle uppstå.  

3.3 Fältobservationer 

I samband med markprovtagning observerades materialsorter såsom grus, 

sand, silt och lera. Vid samtliga provpunkter har mestadels fyllnadsmassor 

påträffats som utgjordes av grusig sand. Vid provpunkter CWM06 och CWM07 

har fyllnadsmassor med inslag av silt och lera påträffats. Byggnadsrester i form 

av tegel och stålrester har observerats vid provpunkt CWM05. Se Fältprotokoll i 

Bilaga 2. 

3.4 Laboratorieanalyser 

Samtliga prover skickades till ALS Scandinavia för kemisk analys med avseende 

på metaller, oljeprodukter, PCB:er, TBT, och pesticider. ALS är ackrediterade 

med avseende på valda analyser. 

Analysresultaten sammanfattas i Bilaga 3 Analysresultat. Analysprotokollen i 

helhet kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 
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4 Resultat 

4.1 Rikt- och jämförelsevärden 

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).  

› KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 

grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och 

ytvatten skyddas. Marken kan användas till bland annat bostäder och odling.  

› MKM innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning. Mark 

med halter under MKM kan användas till exempelvis kontor, industrier och 

vägar.  

Framtida markanvändning på bedöms motsvara mindre känslig markanvändning 

(MKM). En sammanställning av analysresultaten redovisas i Bilaga 3 

Analysresultat och de fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 

Analysrapport. 

4.2 Slutsatser 

Laboratorieresultaten uppvisar inte helt oväntat förhöjda halter. Ett flertal 

metaller uppvisar halter över nivån för känslig markanvändning och mindre 

känslig markanvändning i flera provpunkter. Zink avviker särskilt med halter som 

ligger på något över dubbla MKM-halten i två punkter.  

Däremot uppvisar dessa punkter klart förhöjda halter avseende PAH-H och PAH-

M i nivåer 5 gånger riktvärdet för MKM liksom i punkterna CWM03 och CWM04 där 

högsta halten är 11 gånger riktvärdet för MKM. PAH-M och -H förekommer över 

KM även i övriga punkter.  

Tributyltenn, TBT, har påvisats i en punkt över KM. Denna har analyserats i endast 

fyra punkter och kan därmed inte uteslutas finnas i de tre återstående 

provpunkterna. PCB uppvisar för PCB7 halter över KM. Även här kan denna 

förorening finnas i de tre för denna förorening ej analyserade punkterna. 

Pesticiden irganol uppvisar halter över KM. Denna förorening analyserades i fyra 

punkter. 

Alla punkter uppvisar föroreningshalter över KM eller MKM för något av de 

analyserade ämnena. Det går inte att dra några pålitliga slutsatser kring 

lokalisering av föroreningarna. Vid arbete och borttransport av jordmassor i det 

provtagna området rekommenderas att samtliga massor betraktas som 

förorenade. För byggnation kommer sannolikt en sanering behöva utföras. 

Möjligen kan det komma att ändras om platsspecifika riktvärden för området tas 

fram. Resultaten från en framtagning av platsspecifika riktvärden kan resultera i 

både strängare villkor och generösare bedömning om krav på efterbehandling.  



 
  

  

 

 

 

 

Bilaga 1 
Översiktskarta 
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Fältprotokoll 
 



 

COWI AB 
Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 
402 41 Göteborg 

010 850 10 00 
www.cowi.se 

 
 

FÄLTPROTOKOLL - Mark 
UPPDRAG: 
Öckerö Hamn 

ATR: 
A130123  

DATUM: 
2019 – 12 – 5   

PUNKT: 
Provgroparna  

PROVTAGARE: 
PADI 

Nivå Provnivå Jordart/mtrl Färg Indikation 
CWM01 
(3 st. SP) 

0,3 m  Fyllnadsmaterial – saGr Grå 
 

CWM02 
(3 st. SP) 

0,3 m  Fyllnadsmaterial – saGr Grå  

CWM03 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå  

CWM04 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå  

CWM05 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Brun Byggnadsrester – tegel, stålskräp 

CWM06 0,3 m Fyllnadsmaterial – sigrSa Brun Inslag av silt, lera och mull 

CWM07 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå Mull jordlager ovanpå 

     

     

     

     

     

Anteckningar: 
I hela området finns det underlag av sprängsten med fyllnadsmassor och asfalt eller 
asfaltgrus ovanpå 
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Bilaga 3 

Analysresultat 
 



Jordprover A130123; Öckerö Hamn

Ämne enhet KM MKM CWM01 CWM02 CWM03 CWM04 CWM05 CWM06 CWM07
TS_105°C % - - 90,6 88,3 88,9 91,4 93 86,3 87,5
As mg/kg TS 10 25 1,77 4,62 7,87 2,52 3,37 2,7 3,71
Ba mg/kg TS 200 300 96,2 82,9 207 51,3 134 23,6 50,8
Cd mg/kg TS 0,8 12 0,802 0,19 1,02 0,35 1,16 0,174 0,289
Co mg/kg TS 15 35 7,96 10,6 5,46 3,39 11,9 2,82 3,78
Cr mg/kg TS 80 150 21,3 30,9 13,4 7,38 22,4 7,23 8,42
Cu mg/kg TS 80 200 47,3 406 106 30,2 206 10,1 15,5
Hg mg/kg TS 0,25 2,5 <0.2 <0.2 0,216 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Ni mg/kg TS 40 120 14,8 18,6 13,2 6,51 21,4 7,52 8,93
Pb mg/kg TS 50 400 34,9 162 110 40,9 215 8,07 16,5
V mg/kg TS 100 200 25,4 25 10,2 12,6 33,6 12 19,2
Zn mg/kg TS 250 500 61,3 491 1390 398 1250 69,5 208
monobutyltenn µg/kg TS 250 800 2,09 53,3 <1 1,59
dibutyltenn µg/kg TS 1500 5000 1,55 92,4 <1 2,62
tributyltenn (TBT) µg/kg TS 150 300 1,6 166 <1 1,97
alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 33 48 32 48 84 23 74
aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 5,6 5,9 <1 <1 6,7
PAH, summa L mg/kg TS 3 15 <0.15 0,15 2,8 2,3 0,24 <0.15 1,6
PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 0,63 2,3 59 53 4,4 1,1 31
PAH, summa H mg/kg TS 1 10 3 3,6 110 88 7,7 2,7 49
PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 <0.007 0,017 <0.007 <0.007
irgarol (cybutryn) mg/kg TS 0,004 0,015 0,0018 0,011 <0.0010 <0.0010
diuron mg/kg TS 0,025 0,08 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010



 
  

  

 

 

 

 

Bilaga 4 
Analysrapporter  

 































Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Typ av plan:

Beskriv befintliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Medverkande tjänstemän:

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
– Natura 2000-område
– Naturreservat/Naturskydd
– Strandskydd
– Rödlistade arter
– Annan värdefull natur

Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur

Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö

OBS! Om Natura 2000-område 
påverkas, eller risk finns för påtaglig 

skada eller påverkan på skyddad 
natur t ex riksintresse för naturvård 

eller strandskydd, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan!

OBS! Om planområdet tas i 
anspråk för verksamhet som ska 
tillståndsbedömas enligt miljö-
balken, uppstår alltid betydande 

miljöpåverkan!



Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Vatten
– Klimat

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resur-
ser?
– Mark, vatten, materiella resurser m m
– Transporter, kommunikationer, energi m m

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgiv-
ningen eller ger planen upphov till störningar?
– Buller/vibrationer
– Föroreningar (mark, luft, vatten)
– Överskrids miljökvalitetsnormer?

Finns det risker för…?
– Översvämning
– Erosion

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Datum:

Namnunderskrift:

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbe-
skrivning.

OBS! Om risker finns för hälsa 
och säkerhet, eller om miljökva-
litetsnormer överskrids, uppstår 
alltid betydande miljöpåverkan!

OBS! Om risker finns för över-
svämning och erosion uppstår 

alltid betydande miljöpåverkan!

Post:  118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se
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Detaljplan för del av Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn 
Läsanvisning antagandehandlingar - sid 1 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
Antagande av detaljplan för del av Öckerö 17:1 – Sjöbo-
dar i Öckerö hamn (Dnr SB 0063/17) 
 
Läsanvisning antagandehandlingar 
 

Handlingar tillhörande detaljplaner är ofta omfattande. Förmågan att förstå plan-
förslagets alla delar ökar med mängden information som läses in, men samtidigt 
finns det flera delar som inte är nödvändiga att studera i detalj. Läsanvisningen 
syftar till att peka ut och prioritera vilka planhandlingar och dokument som är vik-
tigast för att bilda sig en god uppfattning av planförslagets förutsättningar och 
konsekvenser.  
 
1. Plankarta 
Den viktigaste handlingen. Plankartan med bestämmelser är det juridiskt bin-
dande dokument som en kommun antar för att reglera användningen av mark- 
och vattenområden. Plankartan omfattar det geografiska område inom vilken de-
taljplanens bestämmelser gäller och visar bl.a. vilka byggrätter kommunen medgi-
vit i sitt antagandebeslut.  
 
På plankartan redovisas en grundkarta och en illustration. Grundkartan innehåller 
information som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Il-
lustrationen visar planförslagets möjliga gestaltning. Grundkartan och illustrat-
ionen är inte formellt sett en del av detaljplanen och har ingen egen rättsverkan. 
 
2. Planbeskrivning (inklusive genomförandedel) 
Planbeskrivningen är vägledande vid tolkningen av planförslaget, men har ingen 
egen rättsverkan. Dokumentet underlättar förståelsen av förslagets innebörd och 
redovisar planens förutsättningar och konsekvenser. Planbeskrivningens genom-
förandedel redovisar bl.a. planförslagets organisatoriska och ekonomiska förut-
sättningar och konsekvenser, ansvarsfördelning och fastighetsrättsliga frågor.  
 
 



Detaljplan för del av Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn 
Läsanvisning antagandehandlingar - sid 2 

 
 

 
3. Granskningsutlåtande  
Granskningsutlåtandet redogör för alla yttranden som inkom under granskningen 
och hur de besvarats, samt om de resulterat i förändringar/justeringar av förslaget 
inför antagande. 
 
4. Samrådsredogörelse  
Samrådsredogörelsen redogör för alla yttranden som inkom under samrådet och 
hur de besvarats, samt om de resulterat i förändringar/justeringar av förslaget in-
för granskning. 
 
5. Utredningar och andra underlag  
Utredningar och andra underlag utgör förutsättningar för planförslagets utform-
ning. De är viktiga att ta del av för sakkunniga inom respektive utredningsområde, 
men inte nödvändiga för att förstå planförslagets huvudsakliga syfte och innebörd. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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                                                                               20   
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: 
 

 
 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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                                                                               22   
Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
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                                                                        





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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                                                                               35 
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 192 Dnr 109/18  
   
 

Medborgarförslag om replokal för musiker 
  
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12 
föreslagit: 
 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-06-13 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 13 juni 2019, §60.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektö-
ren samt Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören samt Barn- och Utbild-
ningsnämnden.  

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                24                                                     
Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
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 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
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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Öckerö 2020-02-25 

 
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  
 
 









ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                22                                                       
Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 102 Dnr SB 277/19  
   
Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, Hälsö 
 
Ärende 

 talesman för de boende på Loggvägen 3,4 6,9,11 och 12, 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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Öckerö 2020-03-02 

 
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 
För de boende på Loggvägen nr   
/gm  
Tfn:



                                                                                      Datum 3 mars 2020 
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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 



Medborgarförslag om Förarintyg för fritidsbåt 2020-04-09 

Skolan har slutat erbjuda Förarintyg för fritidsbåtar på eller i anslutning till skolan. 

Vi är en skärgårdskommun med 10 bebodda öar, massor av tonåringar är ute själva på sjön, 
numera utan kunskap om regler och faror. 

Man får inte köra moped utan mopedkörkort! Men snabbgående båtar körs utan förarintyg. 

Hur löser vi det i Öckerö kommun nu och framöver? Vem tar på sig ansvaret att möjligheten 
finns? 

1. Som tidigare genom skolan. 
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot avgift. 
3. Annan privat regi mot avgift. 

Har vi råd med båt till barnen då har vi råd med en avgift för förarintyg. Moppe körkort är 
mycket dyrare. 

Det finns kompetenta lärare i kommunen. 

Det finns Auktoriserad förhörsförrättare i kommunen. 

Vi ansvariga Föräldrar, Mor/Farföräldrar vill att barnen skall få lära sig reglerna på sjön i 
högstadiet för att båtolyckorna inte skall öka framöver! 

Därför föreslår jag att elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp till 18 år 
erbjuds att ta förarintyg för fritidsbåtar mot en rimlig avgift. 
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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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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 
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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
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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
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               21   
Kommunstyrelsen 2020-03-24  

   
   
KS § 72 Dnr KS 224/18  
 
 

  

Svar på motion byggande av fler och billiga hyresrätter 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit: 
att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att projektera 
fler hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd hos Boverket i syfte att 
kunna erbjuda lägre hyreskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2020.  
Öckerö Fastigheter AB:s svar på motionen, daterat 2019-10-11 
Motion, daterad 2018-11-22 
 
 
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 Anderssons (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.  

 

Reservation 
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
 



ÖCKERÖ
•i FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

pä av fler

Bakgrund
Vänsterpartiet har skrivit en motion där man yrkar att fullmäktige "ger uppdrag åt

fastighetsbolaget OFAB att projektera fler hyresbostäder och därvid söka
investeringsstöd hos Boverket i syfte att kunna erbjuda lägre hyreskostnader".

Bolaget arbetar för näivarande med en strategisk fastighetsöversyn för att bland

annat klargöra kärnverksamhet och prioriteringar för bolaget de kommande åren.

Kommunkoncernens nuvarande belåning i kombination med stora investeringsbehov

gör att styrelsen och ägaren kommer att behöva prioritera bland kommande projekt

för att nyttja tillgängliga finansiella resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
Bolagets ambition är att bygga fler hyresrätter på flera öar. Bland annat har

marknadsundersökningar genomförts kring utbyggnadsmöjligheterna på Björkö
samt efterfrågan på Trygghetsboendelägenheter.

För närvarande utreds möjligheten till byggnation av hyresrätter på Björkö och på
Hönö. Dessutom finns positiva planbesked för bland annat Spindeln, Ankaret och

Minnessten med syfte att t. ex. skapa fler hyresrätter. Dessutom kommer en ny

detaljplan för Ockerö nya centrum att möjliggöra byggnation av fler hyresrätter, dock

inte nödvändigtvis inom bolagets bestånd.

Bolaget styrelse delar motionens åsikt att det behövs fler hyresrätter och arbetar

aktivt med att skapa möjligheter att bygga sådana. Detaljplanearbete är dock ett

arbete som kräver lång handläggningstid varför tidshorisonten för byggnation är svår
att bedöma.

Vid byggnationen av Heinövallen bedömde bolaget att investermgsstödet vid den

tiden var mindre gynnsam än att bygga nya hyresrätter utan stöd. Reglerna för

investeringsstöd har också löpande förändrats. Vår åsikt är därför man vid varje givet
tillfälle behöver bedöma huruvida investeringsbidrag skall sökas eller ej.
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Yttrande

Ockerö Fastigheter tillstyrker den att-sats i motionen som avser ambitionen att bygga

fler hyresrätter då en strategisk fastighetsöversyn pågår inom bolaget och att en plan

för framarbetande av fler hyresrätter troligen blir ett resultat av denna. Ockerö

Fastigheter avstyrker den att-sats i motionen som avser sökande av

investeringsbidrag då styrelsen bör beslutas för varje respektive projekt.

Motionen anses därmed besvarad och överlämnas till kommunstyrelsen.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2019-10-11

ca Westh Hans Andreasson

0/dförande Verkställande direktör
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Öckerö 2020-03-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Svar på motion om byggnad av fler och billiga hyresrätter 
Diarienummer: KS 224/18 

Svar på motion om byggnad av fler och billiga 
hyresrätter 
 
Förslag till beslut  
Motionen anses besvarad. 
 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit: 
att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att projektera fler 
hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd hos Boverket i syfte att kunna 
erbjuda lägre hyreskostnader. 
 
Motionen anses besvarad med hänvisning till ÖFAB svar om motionen.  
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
ÖFAB, Kommunledningen 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker                                                           Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                                    Kommundirektör 
2020-03-12                                                                                 2020-03-12 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
MOTION om hyresrätter 
 
Vänsterpartiet Öckerö har länge påtalat behovet av fler och billiga bostäder i vår 
kommun. Idag står 1491 personer i Öckerö Fastighetsbolags bostadskö, en ökning med 
586 personer jämfört med 2016. Många av dessa kan inte ens efterfråga lägenheter med 
hyresrätt eftersom hyrorna i nyproduktionen är skyhöga. Bristen på billiga bostäder gör 
det omöjligt för många unga och andra resurssvaga att skapa sig en framtid i Öckerö 
kommun. Dessutom blir bostadsbristen en hämmande faktor för hela 
samhällsutvecklingen. Den rödgröna regeringen har infört ett statligt investeringsstöd 
till nya hyresbostäder. Många kommuner har genom sina bostadsbolag ansökt om stödet 
och genom detta kunnat projektera nybyggnation där hyreskostnaden blir avsevärt 
lägre. 
 
 
 
Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet Öckerö 
 
att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att 
projektera fler hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd 
hos Boverket i syfte att kunna erbjuda lägre hyreskostnader.   
 
 
Öckerö 2018-11-22 
För Vänsterpartiet 
 
 
 
Annika Andersson                                           Göran Billvall 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                   
Kommunstyrelsen 2020-05-26 13 

   
   
KS § 124 Dnr 86/18  
   
Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om artrika vägkanter för 
den biologiska mångfaldens skull 
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna har den 22 maj 2018 inkommit till KF med en Motion 
om artrika vägkanter för den biologiska mångfaldens skull. 

I denna föreslår Miljöpartiet de gröna  

• att Öckerö kommun börjar sköta vägrenar, rondeller och vissa andra 
grönytor på sätt som gynnar artrikedomen och skönheten. 

 
• att Öckerö kommun uppmanar Öckerö fastigheter och sköta vissa av 

sina grönytor på samma sätt. 
 
Detta innebär bl.a. att gräsbevuxna områden slås först på högsommaren och 
sedan ytterligare ett par gånger under säsongen för att ge olika arter av vilda 
blommor chansen att etablera sig samt uppmuntra även utsådd av ängsblom-
mor. 

Miljöpartiet de gröna föreslår att Öckerö kommun även uppmanar Öckerö fas-
tigheter att sköta vissa av sina grönytor på samma sätt 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Svar på motion från Öckerö fastigheter AB 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Första att-satsen avstyrks 
- Andra att-satsen avstyrks 
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Öckerö 2020-04-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Beutler, Annie Bedö, Tanja Barrett 

Ärende: Motion från MP om artrika vägkanter för den biologiska 
mångfaldens skull 

Diarienummer: 0086/18   

 

Svar på Motion om artrika vägkanter för den 
biologiska mångfaldens skull 
 

Förslag till beslut 
- Första att-satsen avstyrks 
- Andra att-satsen avstyrks 
 
Ärendet  
Miljöpartiet de gröna har den 22 maj 2018 inkommit till KF med en Motion om 
artrika vägkanter för den biologiska mångfaldens skull. 
 
I denna föreslår Miljöpartiet de gröna  

• att Öckerö kommun börjar sköta vägrenar, rondeller och vissa andra grönytor 
på sätt som gynnar artrikedomen och skönheten. 

 
• att Öckerö kommun uppmanar Öckerö fastigheter och sköta vissa av sina 

grönytor på samma sätt. 
 
Detta innebär bl.a. att gräsbevuxna områden slås först på högsommaren och sedan 
ytterligare ett par gånger under säsongen för att ge olika arter av vilda blommor 
chansen att etablera sig samt uppmuntra även utsådd av ängsblommor. 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår att Öckerö kommun även uppmanar Öckerö 
fastigheter att sköta vissa av sina grönytor på samma sätt 
 
 
 
Beredning 
Miljöpartiet de gröna har inkommit till KF med en Motion om artrika vägkanter 
för den biologiska mångfaldens skull, daterad den 22 maj 2018. 
Kommunfullmäktige beslöt 2018-06-14, § 55, att motionen anmäls och skickas till 



 
 

 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade motionen 2018-09-11 till 
kommundirektören som skickades via SB för ställningstagande. 
 
Ekonomi 
För att åstadkomma en hög biologisk mångfald längs kommunens vägar och i 
kommunens grönytor behöver förslaget utredas i ett större sammanhang där 
nuvarande artförekomst först inventeras och sedan en åtgärdsplan med rätt 
åtgärder på rätt plats tas fram av naturvårdskunnig personal. Utöver det behöver 
skötselplaner för en långsiktig hållbar skötsel av områdena, både med fokus på 
personalresurser och naturvärdena tas fram. Ytterligare kompetensutveckling av 
personalen på driftsidan som utför skötseln kommer att krävas. Detta arbete 
innebär stora kostnader och personalresurser som i dagsläge saknas inom 
verksamheten. 
 
Bedömning 
Gatuenheten ansvarar för skötseln och driften av rondeller, vägdiken och vissa 
grönområden utmed det kommunala vägnätet. Växtlighet får inte utgöra en risk för 
trafiksäkerheten. Dagligen kommer klagomål till enheten på växtlighet som inte är 
ansade oavsett om växtligheten är siktskymmande eller påverkar trafiksäkerheten. 
Vad som är den bästa tiden för slå vägkanter och hur många gånger det ska göras 
beror på vad man vill åstadkomma och skiljer sig åt inom landet. För oönskade och 
kvävegynnade arter som kvickrot är det bra att slå flera gånger per säsong och för 
exempelvis ängsblommor bör slåtter inte ske för tidigt på året. Gatuenheten 
genomför släntklippning och dikesrensning med hjälp av en Slaghack en gång per 
år, med start från vecka 26 och gräsklippning från april/maj beroende på 
väderleken. Utöver det ansas växtlighet kontinuerligt utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.  
 
Gatuenheten delar motionens beskrivning av att återkommande gräsklippning 
bidrar till utsläpp av koldioxid, då gräsklippare körs på bensin och tar relativt stora 
resurser i anspråk delar av året. Gräs som är högt tar däremot betydligt mer tid och 
resurser i anspråk än att fortlöpande klippas. Gatuenheten anser att de förslag som 
Miljöpartiet de gröna föreslår säkerligen skulle gynna artrikedomen och estetiken, 
men delar inte motionens uppfattning om att den övergång som föreslås skulle vara 
enkelt att åstadkommas samt vara tids- och resursbesparande.  
 
För att kunna prioritera rätt åtgärder för ökad biologisk mångfald på rätt ställe 
behövs en utredning av naturvårdskunnig personal där nuvarande artförekomst 
först inventeras och åtgärder för att öka områdenas biologiska mångfald fastställs 
för respektive område, eller där det är enklast att genomföras. Många värdefulla 
ängsblommor kräver en särskilt näringsfattig jordmån samt fria jordytor får att 
kunna etablera sig och konkurrera mot gräs. Det kommer även att krävas 
personalresurser för den mera omfattande skötseln (i form av slåtter eller utsäde) i 
nästa led, dessa resurser saknas i dagens organisation. Med dessa argument i åtanke 
avstyrks på grund av resursbrist den delen av motionen som omfattar en ändrad 
skötsel av kommunens vägrenar, rondeller och andra grönytor. 
 



 
 

 

Öckerö fastigheter har svarat för sin del av motionen i en egen skrivelse och kräver 
därför ingen ytterligare uppmaning utav kommunen. Därför avstyrks den delen av 
motionen med. 
  
 
 
Underskrift av berörda chefer 
 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                            Andreas Beutler 
Kommundirektör                                                                 Samhällsbyggnadschef 
                                                                                  
 
 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 
 



ÖCKERÖ
..FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

pä för
den

Bakgrund
Miljöpartiet har skrivit en motion om att bevara vägkanter för den biologiska
mångfaldens skull. I denna önskar man bland annat "att Ockerö kommun uppmanar

Ockerö fastigheter och sköta vissa av sina grönytorpå samma sätt".

I motionen framgår också "Gräs som behöver klippas regelbundet bidrar till utsläpp

au koldioxid och tar mycket arbetstid i anspråk. Genom att ändra skötseln så att

ytorna slåsförstpå högsommaren och sedan ytterligare ett par gånger under

säsongen ges olika arter av vilda blommor chans till att etablera sig och därmed

bidra till den biologiska mångfalden. Ännu större mångfald kan man få om det

slagna materialet räfsas bort någon gång per år eller om sådd av ängsblommor

görs".

I motionen framgår att t.ex. Östersunds kommun har sått ängsblommor i diken och

andra platser som inte direkt nyttjas av människan. Den övervägande merparten av

bolagets grönytor finns i närhet till bostäders eller lokalers bestånd och nyttjas
dagligen av hyresgäster och allmänhet. I de nöjd-kund-undersökningar som

genomförts och av inkomna ärenden framgår att de ytor som nyttjas önskas

fortlöpande klippning. De ytor som inte nyttjas är i bolagets bestånd väldigt
begränsade. Förändring av ytor som ingår i närhet till uthyrda ytor bör ske i

samförstånd och dialog med hyresgäster och t.ex. Hyresgästföreningen som

företräder ett stort antal bostadshyresgäster.

Samtidigt delar bolagets motionens beskrivning av att återkommande gräsklippning

bidrar till utsläpp av koldioxid då gräsklippare körs på bensin och tar relativt stora
resurser i anspråk under delar av året. Vi arbetar aktivt med att övergå till eldrivna

arbetsmaskiner såsom trimmers, häckldippare och röjsågar. Gräs som är högt tar

betydligt mer tid och resurser i anspråk än att fortlöpande klippa.

Yttrande

Ockerö Fastigheter avstyrker motionen med motiveringen att med bas i nöjd-kund-

undersökningar att våra hyresgäster efterfrågar kontinuerlig klippning och att vi inte
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delar motionens uppfattning att den övergång som föreslås nödvändigtvis skulle vara

tids- och resursbesparande.

Yttrandet överlämnas härmed till Kommunstyrelsen

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2019-10-11

/A^
fika Westh Hans Andreasson

ordförande Verkställande direktör
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Öckerö 22 maj 2018. 

 
Motion om artrika vägkanter för den biologiska mångfaldens skull 

 
 
Längs våra vägar, cykelbanor, i rondellerna och andra grönytor i kommunen sås 
slentrianmässigt gräs som marktäckning. Detta ger ett industriellt intryck och är lågvärdigt ur 
ett mångfaldsperspektiv. Gräs som behöver klippas regelbundet bidrar till utsläpp av 
koldioxid och tar mycket arbetstid i anspråk. Genom att ändra skötseln så att ytorna slås först 
på högsommaren och sedan ytterligare ett par gånger under säsongen ges olika arter av vilda 
blommor chans till att etablera sig och därmed bidra till den biologiska mångfalden. Ännu 
större mångfald kan man få om det slagna materialet räfsas bort någon gång per år eller om 
sådd av ängsblommor görs.   
 
I till exempel Östersunds kommun har man börjat så ängsblommor i diken och andra platser 
som inte direkt utnyttjas av människan. Detta gynnar floran men även vilda pollinatörer som 
är på stark tillbakagång. Dessutom underbart vackert!  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frösön, Östersund                                                          Öckerövägen, Hönö 
 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår: 

 Att Öckerö kommun börjar sköta vägrenar, rondeller och vissa andra grönytor på sätt 
som gynnar artrikedomen och skönheten. 

 Att Öckerö kommun uppmanar Öckerö fastigheter och sköta vissa av sina grönytor på 
samma sätt. 

 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
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KS § 127 Dnr KS 250/19  
   
Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser  
 
Ärende 
Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kom-
muner i landet. När kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt 
när kommunen underbudgeterar behöver nämnder och verksamheter vidta 
åtgärder för att få ekonomi i balans 
 
I motionen ”Motion om risk- och konsekvensanalyser” Dnr KS 250/19 föreslås 
att Öckerö kommun ska ta fram en ny mall för åtgärdsplaner och redovisning 
av risk och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar-/medborgar-, barnperspektiv samt koncernperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Öckerö 2020-04-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 
Ärende: Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser 
Diarienummer: KS 250/19 

Svar på motion om risk- och konsekvensanalyser 
 
Förslag till beslut  
Motionen anses besvarad 

 
Ärende 
Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kommuner i 
landet. När kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt när 
kommunen underbudgeterar behöver nämnder och verksamheter vidta åtgärder för 
att få ekonomi i balans 
 
I motionen ”Motion om risk- och konsekvensanalyser” Dnr KS 250/19 föreslås att  
Öckerö kommun ska ta fram en ny mall för åtgärdsplaner och redovisning av risk 
och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar/medborgar, barnperspektiv samt koncernperspektiv. 
 
Ekonomi 
Framtagandet av nya mallar bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
kommunen. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Jämställdhetsperspektivet och andra diskrimineringsgrunder ska beaktas i de nya 
mallarna för åtgärdsplanerna. 
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet och andra diskrimineringsgrunder ska beaktas i de nya mallarna 
för åtgärdsplanerna. 
 
Beslutsbehörighet 
Fullmäktige är det organ som beslutar om motioner. 
 
Bedömning 
Det finns ett utvecklingsbehov avseende arbetet med hur arbetet med åtgärdsplaner 
ska ske. Ett arbete har påbörjats och en ny mall är under framtagande. Denna mall 
får sedan testas och utvärderas. I mallen ska det framgå viktiga perspektiv som ska 



 
 

 

beaktas när så är tillämpligt. Exempel på perspektiv är jämställdhetsperspektivet 
och andra diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv. 
 
Expediering 
Motionssvaret behöver inte expedieras. 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Anna D-Brocker                                                                                                                        
Tf kommundirektör 
KS Styr och stöd                                                                  
2020-04-08                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motion om risk- och konsekvens-
analyser 
 

Öckerö kommun har idag en ansträngd ekonomi som så många andra kommuner i landet. När 

kostnaderna ökar mer än budgeterade intäkter, alternativt när kommunen underbudgeterar behöver 

nämnder och verksamheter vidta åtgärder för att få ekonomi i balans. Enlighet lagar, regler och 

kommunala styrdokument ska dessa åtgärder redovisas till kommunfullmäktige.  

 

 

Exempel från kommunstyrelsen risk och konsekvensredovisning till fullmäktige 20191024 

 

Åtgärd Risk och konsekvens  

Generell besparing Gata 
 
Åtgärden avser minskning av förebyggnade 
underhåll gatubelysning 

Åtgärden avser nya rutiner för underhåll av 
gatubelysningen och att höstens rondering 
kommer att utgå. Risken som föreligger gällande 
vanligt underhåll är längre tid för åtgärd av släckt 
eller trasig belysning. Risken för utebliven 
rondering är att vi inte får en helhetsöversyn av 
trasiga och skadade stolpar och armaturer. 

 

Gatubelysning finns för att minska olycksrisken i trafiken och för att skapa ökad trygghet inte minst 

för kvinnor. Om trasiga lampor inte byts borde ju risken eller konsekvensen bli att oskyddad 

trafikanter kan komma till skada eller att känslan av otrygghet ökar. Att förvaltningen inte har en 

helhetsbild över trasiga stolpar och armaturer är så klart tråkigt. Rimligen är det dessutom inte en 

besparing utan ett sätt att skjuta kostnader framför sig och därtill en ökad risk att det blir dyrare i ett 

senare skede.  

För att fullmäktige nämnder och styrelser ska kunna styra och leda samt i vissa fall utkräva ansvar 

från respektive nämnd så behöver fullmäktige ställa högre krav på nämndernas redovisning. Risker 

och konsekvenser för brukare/medborgare ska alltid framgå. År 2020 blir dessutom 

barnkonventionen lag så att särskilt beakta barnperspektivet i risk och konsekvensanalyserna viktigt 

att inarbeta redan nu.  

Den andra viktiga aspekten är att fullmäktige borde kräva ett tydligare ”koncernperspektiv”. Att flytta 

kostnader mellan olika nämnder, förvaltningar eller bolag är inte en besparing utan endast en 

förflyttande av kostnader, som dessutom riskerar bli dyrare. Att skjuta kostnader framför sig är inte 

heller en besparing, skulle det dessutom bli så att kostnaden ökar för att den skjuts på framtiden så 

är det något som behöver framgå med tydlighet inför beslut i nämnd och i redovisningen till 

fullmäktige.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BYSNEh7W&id=A8811672C60FFFA794588F5AD24DDB68DE41530C&thid=OIP.BYSNEh7W7coXLrioSjLtLQHaGf&mediaurl=http%3a%2f%2fjennyeklund.se%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f02%2fmp-logga.jpg&exph=263&expw=300&q=mp+logga&simid=607987439268201336&selectedIndex=0


 

För att få en tydlighet så borde mallarna som används för redovisning till fullmäktige uppdateras med 

rubriker som delar på risker/konsekvenser för förvaltning och brukare/medborgare samt om den 

föreslagna åtgärden/besparingen endast flyttar kostnaden till ett annat budgetår   

Miljöpartiet Föreslår 

Att Öckerö kommun tar fram en nya mall för åtgärdsplaner och redovisning av risk och 

konsekvenseranalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur brukar/medborgar, 

barnperspektiv samt koncernperspektiv.  

 

För miljöpartiet  

 

Nicklas Attefjord  Boel Lanne   Anna Skrapste  
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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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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 



 

 

       2020-03-30  
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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. 
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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 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 105 Dnr KS 57/19  
   
Svar på motion om att skydda havets ålgräsängar 
 
Ärende 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samar-
beta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs väst-
kusten. 

 

Det är viktigt att en marininventering som kartlägger de marina naturvärdena 
och därmed även ålgräsängar utförs. Detta måste ske innan bildande av bio-
topskyddsområden eller marina naturreservat som skydd för ålgräsområden 
utreds.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14  
Motion 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- att Kommunstyrelsen avstyrker motionen att undersöka möjligheterna att 
inrätta marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda 
ålgräs inom Öckerö kommun. 
- att Kommunstyrelsen avstyrker att utreda ett möjligt samarbete med krans-
kommuner. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Öckerö 2019-08-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tanja Barrett 
Ärende: Motion om att skydda havets ålgräsängar 
Diarienummer: 0057/19   

 

Svar på motion om att skydda havets 
ålgräsängar 
 
Förslag på beslut 
- att Kommunstyrelsen avstyrker motionen att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs inom 
Öckerö kommun. 
- att Kommunstyrelsen avstyrker att utreda ett möjligt samarbete med 
kranskommuner. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 
 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta marina 
biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs inom Öckerö 
kommun 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samarbeta med 
andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs västkusten. 
 
Det är viktigt att en marininventering som kartlägger de marina naturvärdena och 
därmed även ålgräsängar utförs. Detta måste ske innan bildande av 
biotopskyddsområden eller marina naturreservat som skydd för ålgräsområden 
utreds.  
 
Beredning 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har lämnat in 
en motion, daterad 2019-03-07 om att skydda havets ålgräsängar. Motionen 
hanterades i § 13 i KF den 7 mars 2019 och skickades vidare till KS för 
ärendehantering. Ordförande i KS förslog att motionen skulle remitteras till 
kommundirektören. 
 



 
 

 

I Öckerö kommun utfördes 2002 i samband med framtagandet av ett anpassat 
strandskydd en inventering av marina värden, där även ålgräsängar kartlades. 
Inventeringen visade att det fanns en stor mängd ålgräsängar i Öckerö kommun. 
Områdena klassificerades enligt deras naturvärden vilket har varit en stor hjälp vid 
fysisk planering. Det vore ytterst värdefullt att utföra en ny inventering av 
kommunens havsbaserade naturvärden på samma sätt som de landbaserade 
naturvärdena har kartlagts.  
 
I naturvårdsprogrammet del 2- åtgärdsplanen, daterad 2017-12-05 finns som en 
planerad aktivitet att marina naturvärden inventeras och kartläggs under 2020. 
Denna åtgärd har skjutits upp till 2021 på grund av resursbrist. Bidraget är i nuläget 
en förutsättning för att kunna utföra inventeringen. Först efter en sådan 
kartläggning, kan det utredas om och var värdefulla ålgräsområden ska skyddas. Ett 
samarbete med andra angränsade kustkommuner vore fördelaktigt i detta skede. 
Detta måste ske innan bildande av biotopskyddsområden eller marina naturreservat 
som skydd för ålgräsområden utreds.  
 
Under 2018 pågick även en utredning om bildande av ett naturreservat på norra 
Grötö, där även ett marint område med ålgräsängar ingick. Arbetet med bildandet 
av naturreservatet kunde inte påbörjas, då LONA bidrag som skulle täcka 
arbetskostnaden för bildningen inte erhölls under 2019. LONA bidrag för bildande 
av naturreservat på norra Grötö söktes i december 2019. Besked om fördelning av 
bidraget har inte getts än, utan kommer att troligtvis ske någon gång i mars. I detta 
arbete kommer skydd av befintliga ålgräsängar i det marina området utanför en 
kustremsa på norra Grötö (diarienummer 0139/18) ingår. 
 
Ekonomi 
Det är svårt att bedöma kostnad för bildande av marina naturreservat eller 
biotopskyddsområden när omfattningen av åtgärden inte är klarlagt. På begäran 
togs fram en preliminär och grov kostnadsuppskattning av ett marintekniskt företag 
för en marin inventering. 
 

1. djupstudier (0-10 meter) med undervattenskamera (droppkamerapunkter, 
transekter samt eventuell snorkling) för specificering av bottentyp, 
vegetationstyp och naturvärden av ca 100 ha (utvalda områden, ej hela 
kommunen). Kostnad för fältarbete marin inventering: ca 260 000 SEK 
Uppskattningen innefattar kostnader för resor, båt samt all nödvändig 
utrustning.  

 
2. Enklare flygfotostudier av för specificering av bottentyp, vegetationstyp och 

naturvärden ca 200 ha. Bildanalysering samt rapportering.  
Kostnad cirka 100 000kr. 
 

En kostnad från cirka 400 000 kr är därmed inte helt orimligt för en marin 
inventering. För kostnaden kan ett LONA bidrag sökas som täcker 50 % av 
kostnaden. Andra halvan av kostnaden måste därmed finansieras med skattemedel 
och tillföras den enhet som bär kostnaden för inventeringen.  



 
 

 

Naturreservatsbildningen med ett marint område på norra Grötö där ålgräsängar 
ingår, beräknas kosta 600 000kr och ska täckas till 50 % av sökt LONA bidrag. För 
ytterligare reservatsbildning får ytterligare bidrag sökas. 
 
Bedömning 
Ålgräsängar är havets barnkammare och är en livsviktig biotop för många 
havslevande organismer. De har kraftigt minskat de senaste årtiondena. 
Naturvårdsverket tar fram åtgärdsplaner för de växter och djur som det finns ett 
begränsat antal av. Detta syftar till att rädda hotade arter och deras miljöer. 
Eftersom ålgräsängar idag anses vara en mycket hotad biotop, finns ett 
åtgärdsprogram för dem.  
 
Länsstyrelsens senaste inventeringar har visat att ålgräsängarna uppskattningsvis 
har minskat med upp emot 80 % de senaste två decennierna. Det är därför ytterst 
viktigt att kommunens kvarstående ålgräsängar kartläggs och därefter skyddas 
genom olika former av områdesskydd. 
 
Bedömningen är att Öckerö Kommun i första hand måste inventera marina värden. 
Först efter det kan steget tas att kostnadsbedömma och fatta beslut om inrättande 
av marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs samt 
samarbeta med kranskommuner i frågan.  
Med det som motivering föreslås att motionen avstyrks.  
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige  
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



Öckerö 2019-03-07 
 
Motion om att skydda havets ålgräsängar 

Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. Ängarna kallas 
ofta havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för flera av våra viktigaste 
fiskarter och även för många andra djur och växter. Ålgräsängarna har också flera 
andra viktiga funktioner. Det tar hand om näringsämnen och motverkar 
övergödning, binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten samt skyddar 
stränder mot erosion. Ålgräset binder även upp kol i havsbotten och fungerar 
därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.   

Det finns olika sätt att skydda värdefull natur, ett sätt är att bilda naturreservat.  
Ett annat sätt att skydda mindre områden med särskilt värdefulla livsmiljöer är att 
inrätta biotopskyddsområden. Genom att skydda ålgräsängarna förbättras 
förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden i havet. Det bidrar 
också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt till 
lokala och nationella miljömål. 

Forskning visar att ytan av ålgräs som försvunnit bara i Bohuslän sedan 1980-talet 
är minst lika stor som Tjörn. Det är främst övergödning, överfiske och ökad 
kustexploatering som gjort att ålgräset minskat så drastiskt. När väl ålgräset har 
försvunnit är det mycket svårt och dyrt att få det tillbaka.  

Vi i Miljöpartiet anser att de ålgräsängar som fortfarande finns kvar längs 
västkusten behöver bevaras. Här kan Öckerö agera genom att bidra genom att 
inrätta biotopskyddsområden och/eller naturreservat. Arbetet kan gärna i 
samverkan med våra grannkommuner längs kusten. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samarbeta 
med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs 
västkusten. 
 
 

Anna Skrapste (MP) 

Nicklas Attefjord (MP) 

Cecilia Wergeni (MP) 
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KS § 123 Dnr 76/20  
   
Utökad investeringsbudget för VA-enheten gällande detaljplanen 
Björkö 1:305 och 1:294 
 
 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Gamla Skarviksskolan, Björkö, som 
kräver utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan 
gjort omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 
avseende utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser 
ingen möjlighet till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande an-
ses nödvändigt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka VA-enhetens 
investeringsbudget för år 2020 med 3,5 mkr. 
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Öckerö 2020-04-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 

Ärende: Utökad investeringsbudget för VA-enheten gällande 
detaljplanen Björkö 1:305 och 1:294 

Diarienummer: 0076/20 

 

Utökad investeringsbudget för VA-enheten 
gällande detaljplanen Björkö 1:305 och 1:294 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka VA-enhetens 
investeringsbudget för år 2020 med 3,5 mkr. 
 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Gamla Skarviksskolan, Björkö, som 
kräver utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan gjort 
omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 avseende 
utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser ingen möjlighet 
till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande anses nödvändigt. 
 
Ekonomi 
Alla fastigheter inom området betalar, när förbindelsepunkt är upprättad, en 
anläggningsavgift enligt vid det tillfället gällande va-taxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                                                  ………………………………………. 
Anna Dannjé Brocker                                                                   Johannes Wallgre 
Tf Kommundirektör                                                                      Samhällsbyggnadschef 
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KS § 134 Dnr KS 106/20  
   
Revidering av socialnämndens 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.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 27 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Socialnämndens reglemente 
 
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. 
Kent Lagrell (M) tillstyrker Annika Anderssons tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Annika Anderssons (V) tilläggsyrkande kan antas och 
finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter 
att närvara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i en-
lighet med vad som framgår av socialnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämn-
dens reglemente med följande lydelse: 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2020-05-26                    24 

   
   
KS § 134, fortsättning Dnr KS 106/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente avseende deltagande på 
distans 
”Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaf-
fad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgif-
ter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröst-
ning, får deltagande på distans inte ske.  

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg an-
mäla detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl 
föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans ska an-
mälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-04-23 10 

   
   
SN §  27 Dnr: SOC 0056/20  
   
 
Ändring av Socialnämndens reglemente avseende 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 deltagande på 
distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäktige tar in föreskrif-
ter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förutsättning-
arna 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 un-
derlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att besluta om att möjliggöra delta-
gande på distans samt att informera om hur förutsättningarna för deltagande på di-
stans ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv och att ge svar på hur en sådan ordning bör 
förstås och tillämpas i enlighet med gällande rätt.  
 
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. Dessu-
tom finns en ordning för inkallande av ersättare för de fall en eller flera ordinarie leda-
möter inte kan delta. I Öckerö kommun finns, i samtliga nämnder, lika många ersättare 
som ordinarie ledamöter. Dessutom kan brådskande ärenden avgöras genom ordföran-
debeslut. 

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 livs-
situation 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 demo-
kratin 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 för-
utsättningarna skulle vara uppfyllda, genom kryptering eller liknande lösningar, kan 
det i vissa fall vara olämpligt att tillåta distansdeltagande eftersom det inte går att ute-
sluta 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.  

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-04-23 11 

   
   
SN §  27 Dnr: SOC 0056/20  
   
 
Reglementets formulering bör ha sin utgångspunkt i SKR:s modell-reglemente1 med 
tillägg i enlighet med resonemanget ovan.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter att när-
vara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad 
som framgår av socialnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämndens regle-
mente med följande lydelse: 

”Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöver-
föring 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 socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om när-
varo får ske på distans.  

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på di-
stans.” 

Paragrafen justeras omedelbart. 

                                              
1https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%2
0styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-
04-17 

https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
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Handläggare: Sofia Fridén 
Ärende: Deltagande på distans 
Diarienummer: SN 0056/20 

 

Ändring av Socialnämndens reglemente 
avseende deltagande på distans 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för socialnämndens ledamöter 

att närvara vid socialnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i 
enlighet med vad som framgår av socialnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i socialnämndens 
reglemente med följande lydelse: 

 
”Socialnämnden 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 socialnämndens sekreterare. 
Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske 
på distans.  
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer 
för deltagande på distans.” 

 
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 socialnämnden 
Hälften av en nämnds ledamöter måste vara närvarande för att nämnden ska vara 
beslutsför.1 För socialnämnden innebär det att åtminstone fem (5) ledamöter, av 
nämndens totalt nio (9) 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 
socialnämnden finns nio (9) 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 
Socialchef, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Verksamhetschef äldreomsorg, Arto Niskala 
Räddningschef, Peter Eriksson 
Enhetschef förvaltningsstöd och utveckling, Jessica Vedlund 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
 
Underskrift 
 
 
 
Malin Tisell      
Socialchef     
2020-04-22      
 
 
                                                           
11https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20sty
relse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-04-17 

https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf


__________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2020-05-07 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Socialchef 
Upprättad av:  Nils Hjort, nämndsekreterare 
______________________________________________________________________ 
 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller 

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård 
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Myndighetsutövning enligt alkohollagen 
• Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av 

rökfria miljöer 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Tillstånd för automatspel och kasinospel 
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) 
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV) 
• Lag om Sprängämnesprekursorer 
• 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. 

• Mottagande av 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. 

• Lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475). 

 

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

 

§ 3 ARBETSFORMER 

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 



En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller 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 särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
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. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald 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 ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 
 
Deltagande på distans 
Socialnämnden 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 
socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske på 
distans.  



 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på distans. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 

 

 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 
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Beslutsdatum:  2020-05-07 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Socialchef 
Upprättad av:  Nils Hjort, nämndsekreterare 
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller 

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård 
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Myndighetsutövning enligt alkohollagen 
• Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av 

rökfria miljöer 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Tillstånd för automatspel och kasinospel 
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) 
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV) 
• Lag om Sprängämnesprekursorer 
• 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. 

• Mottagande av 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. 

• Lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475). 

 

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

 

§ 3 ARBETSFORMER 

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 



En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller 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 särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
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. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald 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 ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 
 
Deltagande på distans 
Socialnämnden 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 
socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske på 
distans.  



 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på distans. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 

 

 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                   
Kommunstyrelsen 2020-05-26 27 

   
   
KS § 136 Dnr KS 108/20  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande 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.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Bygg- och miljönämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för bygg- och miljönämndens 
ledamöter att närvara vid bygg- och miljönämndens sammanträden på distans, 
om så kan ske i enlighet med vad som framgår av bygg- och miljönämndens 
reglemente.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i bygg- och mil-
jönämndens reglemente med följande lydelse: 
 

”Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl förelig-
ger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-
döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga 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.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-05-26 28 
   

   
KS § 136, fortsättning Dnr KS 108/20  
   
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente avseende delta-
gande på distans 

 
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 bygg- och miljönämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle 
om närvaro får ske på distans. Ordförande får om sär-
skilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar in-
nan sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna rikt-
linjer för deltagande på distans.” 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Bygg- och miljönämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 
Ärende: Deltagande på distans 
Diarienummer: SB 0072/20 

 

Ändring av bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende deltagande på distans 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för bygg- och miljönämndens 

ledamöter att närvara vid bygg- och miljönämndens sammanträden på 
distans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår av bygg- och 
miljönämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i bygg- och 
miljönämndens reglemente med följande lydelse: 

 
”Bygg- och miljönämnden 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 bygg- och miljönämndens sekreterare. 
Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske 
på distans. Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta 
undantag från regeln om att deltagande på distans ska anmälas 
senast fyra dagar innan sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer 
för deltagande på distans.” 



 
 

 

 
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 bygg- och miljönämnden 
Hälften av en nämnds ledamöter måste vara närvarande för att nämnden ska vara 
beslutsför.1 För bygg- och miljönämnden innebär det att åtminstone fyra (4) 
ledamöter, av nämndens totalt sju (7) 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 
bygg- och miljönämnden finns sju (7) 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 
 

                                                           
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 § 



 
 

 

”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.” 
 

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 
Tf enhetschef plan-, bygg- och miljöenheten, Theres Benito 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
 - Nytt reglemente 
 - Förändringar i reglemente 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Andréas Beutler 
Enhetschef, plan-, bygg- och miljöenheten     
 
 
 

                                                           
11https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20sty
relse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-04-17 

https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf


 
____________________  

 
 

Beslutsdatum: 
Beslutande: 
Giltighetstid: 
Dokumentansvarig: 
Upprättad av: 

XXXX-XX-XX 
Kommunfullmäktige 
Tillsvidare 
Plan-, bygg- och miljöenhetschef  
Nils Hjort, nämndsekreterare 

 
 

 

 

REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDEN 
1 § VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens 
egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd, enligt tillämplig 
lagstiftning. 

 
Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: 

 
- Lämna remissyttranden i planärenden. 

 
- Myndighetsbeslut utifrån: 

Plan- och Bygglagen 
Miljöbalken 
Livsmedelslagen 
Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, avseende tillsyn av rökfria miljöer                                                                                     
Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lag om foder och animaliska biprodukter     
Strålskyddslagen 
Smittskyddslagen                                                                                

 

Vidare har nämnden att ansvara för åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av 
ventilationssystem, beslut enligt förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar, tillstånd 
samt tillsyn. 

 
Det åligger nämnden att ansöka om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) samt avge 
yttrande i fastighetsbildningsärenden. 

 
Bygg- och miljönämnden har att i övrigt fullgöra de uppdrag, som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen har överlämnat till nämnden. 

 
§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 



§ 3 ARBETSFORMER 
 

Sammansättning 
Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller 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 särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 

Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 

 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
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. 

 
 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 
 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 

 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 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 ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 

 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 
 
Deltagande på distans 
Bygg- och miljönämnden 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 bygg- och 
miljönämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske på distans. 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans 
ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på distans. 

 

 
§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 
• Närmast under nämnden ha insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstemän                                                                              
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 
 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

                                                                 
§ 7 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Personal inom bygg- och miljöenheten står till nämndens förfogande för att bereda och verkställa 
nämndens beslut. 

Vid nämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte annat beslutar i särskilt fall enhetschefen, 
nämndsekreterare och föredragande tjänsteman närvara för att föredra ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 
§ 8 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
 
 

§ 9 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt antaget av Kommunfullmäktige den XXXX-XX-XX och gäller tillsvidare. 
 



 
____________________  

 
 

Beslutsdatum: 
Beslutande: 
Giltighetstid: 
Dokumentansvarig: 
Upprättad av: 

XXXX-XX-XX 
Kommunfullmäktige 
Tillsvidare 
Plan-, bygg- och miljöenhetschef  
Nils Hjort, nämndsekreterare 

 
 

 

 

REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDEN 
1 § VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens 
egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd, enligt tillämplig 
lagstiftning. 

 
Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: 

 
- Lämna remissyttranden i planärenden. 

 
- Myndighetsbeslut utifrån: 

Plan- och Bygglagen 
Miljöbalken 
Livsmedelslagen 
Tobakslagen 
Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, avseende tillsyn av rökfria miljöer                                                                                     
Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lag om foder och animaliska biprodukter     
Strålskyddslagen 
Smittskyddslagen                                                                                

 

Vidare har nämnden att ansvara för åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av 
ventilationssystem, beslut enligt förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar, tillstånd 
samt tillsyn. 

 
Det åligger nämnden att ansöka om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) samt avge 
yttrande i fastighetsbildningsärenden. 

 
Bygg- och miljönämnden har att i övrigt fullgöra de uppdrag, som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen har överlämnat till nämnden. 

 
§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 



§ 3 ARBETSFORMER 
 

Sammansättning 
Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller 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 särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 

Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 

 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
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. 

 
 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 
 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 

 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 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 ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 

 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 
 
Deltagande på distans 
Bygg- och miljönämnden 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 bygg- och 
miljönämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske på distans. 
Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans 
ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på distans. 

 

 
§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 
• Närmast under nämnden ha insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstemän                                                                              
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 
 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

                                                                 
§ 7 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Personal inom bygg- och miljöenheten står till nämndens förfogande för att bereda och verkställa 
nämndens beslut. 

Vid nämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte annat beslutar i särskilt fall enhetschefen, 
nämndsekreterare och föredragande tjänsteman närvara för att föredra ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 
§ 8 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
 
 

§ 9 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt antaget av Kommunfullmäktige den XXXX-XX-XX och gäller tillsvidare. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                   
Kommunstyrelsen 2020-05-26 25 

   
   
KS § 135 Dnr KS 107/20  
   
Revidering av barn- och utbildningsnämndens 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.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-29, § 18 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

1. Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och utbildnings-
nämndens ledamöter att närvara vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad som fram-
går av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse: 

 
”Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl fö-
religger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att  
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-05-26 26 
   
   
KS § 134, fortsättning Dnr 107/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika vill-
kor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, 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 barn- och utbildnings-
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje en-
skilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får 
om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln 
om att deltagande på distans ska anmälas senast fyra da-
gar innan sammanträdet. 
 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande 
på distans.” 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     6 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 18 Dnr BOU 25/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämnder-
nas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om del-
tagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäk-
tige 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 för-
utsättningarna 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.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och utbildnings-
nämndens ledamöter att närvara vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår 
av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse: 

 
”Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl före-
ligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  
   
   
BUN § 18, fortsättning Dnr BOU 25/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

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 käns-
liga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om be-
slut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på di-
stans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) 
dagar i förväg anmäla detta till barn- och utbildnings-
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt 
tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får om 
särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan 
sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlin-
jer för deltagande på distans.” 
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Öckerö 2020-04-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 
Ärende: Deltagande på distans 
Diarienummer: BUN 26/20 

 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente avseende deltagande på distans 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och 

utbildningsnämndens ledamöter att närvara vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet 
med vad som framgår av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse: 

 
”Barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och utbildningsnämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om 
närvaro får ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl 
föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på 
distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer 
för deltagande på distans.” 



 
 

 

 
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 barn- och utbildningsnämnden 
Hälften av en nämnds ledamöter måste vara närvarande för att nämnden ska vara 
beslutsför.1 För barn- och utbildningsnämnden innebär det att åtminstone fem (5) 
ledamöter, av nämndens totalt nio (9) 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 
barn- och utbildningsnämnden finns nio (9) 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 
 

                                                           
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 § 



 
 

 

”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.” 
 

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 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Katarina Lindgren 
Malin Fogelström 
 
 
Bilagor 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 

                                                           
11https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20sty
relse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf, Upplaga mars 2019, hämtad 2020-04-17 

https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf


 
 

 

 
 
       
 
 
 



REGLEMENTE  
FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Beslutsdatum 11 juni 2020 
Giltighetstid Tills vidare 

 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller 

• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Grundsärskola 
• Gymnasieskola 
• Gymnasiesärskola 
• Kommunal vuxenutbildning 
• Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
• Utbildning i svenska för invandrare 
• Fritidshem 
• Annan pedagogisk verksamhet 
• Kulturskola 
• Icke skolpliktiga ungdomar (Det kommunala uppföljningsansvaret)  
 

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

 

§ 3 ARBETSFORMER 

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller 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 särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 



sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald 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 ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten föra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 

 

Deltagande på distans 
Barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och 
utbildningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får ske på 
distans. Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på 
distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för deltagande på distans. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 



§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 

§ 7 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Barn- och utbildningsförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens 
beslut. 

Vid nämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte annat beslutar i särskilt fall 
förvaltningschefen, nämndsekreterare och föredragande tjänsteman närvara för att föredra ärenden 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 8 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 9 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 25 mars 2015 och gäller tillsvidare. 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 133 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 
 
 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisning-
en ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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Öckerö 2020-05-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2020 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2020 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
  
Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 
Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2020 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
 
Datum 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna Dannjé Brocker 
Tf kommundirektör 
 
Datum 
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Redovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Motion / medborgarförslag Anmäld 
Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö Pinans färjeläge 2019-11-21 
Motion om byggande av fler hyresrätter 2018-11-22 
Medborgarförslag om replokal  2019-06-13 
Motion om att låta äldre slippa sin anmälan till bostadskön varje år 2018-03-01 
Motion om en bostadsförmedling på kommuninnevånarnas villkor 2018-03-01 
Medborgarförslag om sophämtning på Loggvägen 2019-11-21 
Motion rörande publicering av motioner och medborgarförslag på Öckerö kommuns 
hemsida 

2016-04-21 

Motion om att skydda havets ålgräsängar 2019-03-07 
Motion om artrika vägkanter 2018-06-14 
Motion angående friskvård för seniorer 2019-04-25 
Medborgarförslag om vinterväghållning 2019-04-25 
Motion om ökad säkerhet för oskyddade trafikanter på Grönevik 2018-06-14 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 2019-09-05 
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 2019-09-05 
Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö 2019-10-24 
Motion om risk- och konsekvensanalyser 2019-10-24 
Medborgarförslag om allmän skräpplockning 2019-11-21 
Motion om åtgärder mot matsvinn 2019-11-21 
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning till kommunens 
grönplan för tätbebyggelse 

2019-12-12 

Motion om att införa mål för ekologisk mat 2019-12-12 
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s k gåfartsområde 2019-12-12 
Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck på Burö 2019-12-12 
Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll 2019-12-12 
Motion om Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga 
verksamheter inom Öckerö kommun 

2019-12-12 

Motion angående cykelparkering på Björkö 2019-12-12 
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 2019-12-12 
Motion om gångöverfart till Burö 2020-02-27 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 131 Dnr KS   
   
Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst avseende 2019  
 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med-
lemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i för-
bundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara 
och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning 
av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 
 
 
Jäv  
Kent Lagrell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
2019 för Tolkförmedling väst, och att bevilja ansvarsfrihet för Tolkförmedling 
västs ledamöter för verksamhetsår 2019. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Jacob Österlund  
Ärende:  Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst 
Diarienummer: KS 75/20 

Ansvarsfrihet för Tolkförmedling väst avseende 
verksamhetsår 2019 
 
Förslag till beslut  
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedlingen Väst godkänns. 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Västs ledamöter 
för verksamhetsåret 2019. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i 
förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige  
 
 
Expediering 
Tolkförmedlingen väst, kansli@tolkformedlingvast.se 
 

mailto:kansli@tolkformedlingvast.se


 
 

 

 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0011-1 

2020-03-27 
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Årsredovisning 2019 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.  

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.  

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör 

pga utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. 

 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

• Internkontrollrapport, 20/0011-3 

 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 

 



 

 
 
 
 

 Gäller fr.o.m. 
2019-01-01 

Dnr 18/0002-22 
 

  

 

 
Förbundsordning 

 
  



 
 

 

   2 (5) 

1 § Namn och säte  
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 



Dnr 20/0011-3
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
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Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 
Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 
Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 
Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 
I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
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