
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 1

2021-01-19 

Plats och tid Lejonet/distans, kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16:25 
Beslutande 
Ledamöter  Jan Utbult (KD) Henrik Karlsson (KD) 

  Jennie Wernäng (M)          Kent Lagrell (M) 
Anders Kjellgren (M)          Bo Norrhem (L)  
Ronnie Bryngelsson (S)          Maria Brauer (S)  
Boel Lanne  (MP)     Jan Ek (SD)   

Tjänstgörande ersättare        Eva Wallin (KD) för Martina Kjellkvist (KD) 

Övriga närvarande            
Ersättare Sandra Svensson (M)          Isak Strömblad (KD)         

Vera Molin (L)           Ronald Caous (S) 
Annika Andersson (V)          Mathias Johannesson (M) 

Tjänstepersoner      Rickard Vidlund, kommundirektör 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr och stöd 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Sofia Fridén, kommunjurist §§ 1-5 
Sara Nyrén, kommunikatör § 6 
Eivor Jonsson, ungdomschef § 12 
Ronald Johansson, chef Besöks- och näringslivsenheten § 14 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare §§ 10-11 
Cecilia Lindblom, controller §§ 10-11 
Martin Nordström, verksamhetsutvecklare § 13 
Johannes Wallgren, verksamhetschef samhällsbyggnad §§ 16-27 
Per Karlbäck, mark- och exploateringsingenjör § 24 
Lisette Larsson, chef VA-enheten § 18 
Jennie Fälth, konsult Sweco, § 18 
Andréas Beutler, chef plan-, bygg och miljöenheten §§ 19-20 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef §§ 16-17 
Thomas Wijk, tf kretsloppschef §§ 22, 25 
Torben Ferm, lokalstrateg § 25-27 
Petter Leyman, planarkitekt § 26 

Justerare 
Plats  Kommunhuset 

Underskrifter 
Sekreterare  ............................................................................ Paragrafer 1-27 

Jacob Österlund 

Ordförande ............................................................................ 
Jan Utbult 

Justerare 
     …………………………………………………………………. 

  Maria Brauer 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum 2021-01-19 

Datum för anslags 2020- Datum för anslags nedtagande 2020- 
uppsättande  

Förvaringsplats för Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-01-19 2 

KS § 1 KS 116/20 

Ägardirektiv och bolagsordningar kommunala bolag 

Sofia Fridén, kommunjurist, informerar om förslag till ägardirektiv och bolags-
ordningar för kommunens bolag.  

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. 
Ordföranden tackar för informationen.  

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-01-19 3 

KS § 2 Dnr KS 98/20 

Utnämnande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
Ärende 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska utnämna ett data-
skyddsombud när behandling av personuppgifter sker inom en myndighets verksam-
het.2   

Öckerö kommun har ingått ett samverkansavtal för regionalt dataskyddsombud3 med 
Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med kommunerna Partille, Le-
rum, Härryda, Alingsås, Ale, Lilla Edet och Stenungsund.  

Göteborgsregionens kommunalförbund har under hösten 2020 rekryterat ett nytt 
dataskyddsombud, Johan Bergström, som kommer att arbeta tillsammans med det 
nuvarande dataskyddsombudet Johan Borre som tillträdde tjänsten 2020-08-31. Jo-
han Bergström kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för Öckerö, Partille, Lerum 
och Härryda. Johan Borre kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för Alingsås, Ale, 
Lilla Edet och Stenungsund. Både Johan Borgström och Johan Borre kommer att ut-
ses till dataskyddsombud för samtliga kommuner som ingår i samverkansavtalet. Syf-
tet med detta är att minska sårbarheten och säkerställa tillgängligheten av data-
skyddsombudet även vid frånvaro.  

Med anledning av detta behöver samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i Öckerö 
kommun utnämna även Johan Bergström till dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-17 
Göteborgsregionens kommunalförbund protokollsutdrag § 216 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskydds-
ombud enligt dataskyddsförordningen för kommunstyrelsen, valnämnden, krisled-
ningsnämnden, arbetslöshetsnämnden samt kommunrevisionen, från och med 2021-
01-12.

1 Dataskyddsförordningen (EU 2016/617) 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 KS 0145/17 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-01-19 4 

KS § 3 Dnr KS 203/20 

Bemyndigande för kommundirektören att teckna kommunens firma 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommu-
nens firma vid ny mandatperiod. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut 
om firmatecknare för mandatperiod 2019-2022. Det beslut som nu är gällande 
fattades av kommunstyrelsen per 2020-03-24 (KS § 77). Sedan detta beslut 
fattades har Rickard Vidlund tillträtt som ny kommundirektör i Öckerö kom-
mun. På grund av detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att även 
Rickard Vidlund ska bemyndigas firmateckningsrätt för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Jämte Kommunstyrelsens beslut, KS § 77 per 2020-03-24, dnr 0051/20, utses 
även kommundirektör Rickard Vidlund till firmatecknare för Öckerö kommun 
för återstoden av innevarande mandatperiod.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-01-19 5 

KS § 4 Dnr KS 212/20 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmateck-
nare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räk-
ning

Ärende 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommu-
nens firma vid ny mandatperiod. För att förtydliga detta uppdrag föreslås att 
en ny bestämmelse avseende bemyndigande att utse firmatecknare införs i 
kommunstyrelsens reglemente.  

Därutöver behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i de delar som 
avser undertecknande av avtal. Detta för att minska risken för osäkerheter 
kring vem som är behörig att underteckna avtal.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05 
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utse firmateck-
nare för kommunen.

2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i den del som avser delgivning
och undertecknande av avtal. § 8 i kommunstyrelsens reglemente ska ha
följande lydelse:

§ 8 Delgivning, undertecknande av handlingar och firma-
tecknare

Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden, 
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef 
inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunsty-
relsen utser.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-01-19 6 
   
   
KS § 4 Dnr KS 212/20  
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmateck-
nare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räk-
ning 

 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räk-
ning undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträ-
der vice ordföranden och vid förfall för denne inträde annan som 
kommunstyrelsen utser.   
 
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för kommunen. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller anställd att en-
ligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrel-
sens vägnar. 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2021-01-19 7 

   
   
KS § 5 Dnr KS 5/21  
   
Delegation till kommunstyrelsen med anledning av ny Covid-19 lag 
 
Ärende 
En ny tillfällig Covid-19 lag har trätt i kraft. Lagen kan innebära att Öckerö 
kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter i enlighet med 
lagen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen och förbereda för en skyndsam 
handläggning av sådana beslut föreslås att kommunfullmäktige, i det fall hin-
der mot detta inte föreligger, delegerar uppgiften till kommunstyrelsen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 eller förordningar och fö-
reskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte 
redan anförtrotts åt annan nämnd.  

 
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om fö-

reskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda be-
gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 (Co-
vid-19 lagen). Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av 
lagen.  
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Kommunstyrelsen 2021-01-19 8 

   
   
KS § 6 Dnr KS 166/20  
   
Revidering av logotyp i Öckerö kommuns grafiska profil 
 
Ärende 
Öckerö kommuns grafiska profil reviderades senast 2013-10-22. Öckerö kom-
muns logotyp är Öckerö kommuns främsta kännetecken i vår kommunikation. 
Det finns nu ett behov av att revidera delen gällande logotyp i den grafiska pro-
filen för att avsändaren Öckerö kommun ska gå att anpassa utifrån samman-
hang och därmed vara en tydlig avsändare i all kommunikation. 
 

Följande varianter av Öckerö kommuns logotyp behöver läggas till:  

• Liggande variant av Öckerö kommuns logotyp i följande färger:  
o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå med svart text 
o svart och grå med vit text mot färgad bakgrund  
o vit 

• Öckerö kommuns stående logotyp i vit version.  
• Vapnet med de tio fiskarna i följande färger: 

o 4-färg (blå + grå) 
o svart + grå  
o vit  

 

I första hand ska Öckerö kommuns liggande logotyp användas i 4-färg (blå + 
grå). När den varianten inte passar går det använda någon av de övriga.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14 
Bilaga 1: Nya varianter av Öckerö kommuns logotyp 
Bilaga 2: Nuvarande varianter av Öckerö kommuns logotyp 
Bilaga 3: Samtliga varianter, både nya och nuvarande, av Öckerö kommuns 
logotyp 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
Revidering av logotyp i Öckerö kommuns grafiska profil godkänns.  
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KS § 7     
     
Rapporter från nämnder    

 
 
Eva Wallin (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informerar från 
barn- och utbildningsnämnden, nämnden har inte sammanträtt i år. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden, rörande covid-19 och vaccinationer inom socialnämndens verksam-
heter. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 8 Dnr KS 6/21  
   
Meddelanden 
 

 
 

1. Verksamhetsplan 2021, folkhälsa och social hållbarhet i Öckerö kom-
mun 

2. Beslut om Verksamhetsplan 2021 med budget 2021-2023 för samord-
ningsförbundet Älv & kust 

3. Beslut om Plan- och detaljbudget för GR 2021 
4. Beslut om reducerad årsavgift till GR  
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KS § 9 Dnr KS 12/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Inga nya inbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.  
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KS § 10 Dnr KS 60/19  
   
Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
 
Ärende 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksam-
heten producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhet-
ens uppdrag definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kva-
litetsarbetet hur verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en 
del av kommunens styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- 
och utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssy-
stem, med syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam doku-
mentation i systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma 
arbetet och arbetet i förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I respektive förvaltning kan det finnas specifika rutiner för förvaltningarnas 
arbetssätt i kvalitetsarbetet som utgår från det kommungemensamma kvali-
tetsarbetet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28 
Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
remitteras till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttran-
den och synpunkter.  
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KS § 11 Dnr KS 199/20  
   
Policy för styrning och ledning  
 
Ärende 
Inför arbetet med budget och uppdrag 2021 togs en ny process och uppdaterad 
styrmodell fram. Syftet var att knyta ihop verksamhet och ekonomi tydligare, 
jobba med prioriteringar istället för att äska, stärka helhet och långsiktighet, 
genom goda planeringsförutsättningar få tid att ställa om och undvika ”osthy-
veln” samt tydliggöra ”vad” och ”hur” i styrningen. Budgetprocess och styrmo-
dell beskrivs i policy för styrning och ledning.  
 
Efter genomförd budgetprocess gjordes en utvärdering. Utifrån utvärderingen 
har policy för styrning och ledning reviderats.  
 
Tydligaste förändringarna handlar om att byta namn på budgetdirektiv till 
planeringsförutsättningar för budget och uppdrag samt byta namn på kom-
munplan till verksamhetsplan för Öckerö kommun. Bilden i policyn som be-
skriver begreppen har också uppdaterats för öka tydligheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 
Policy för styrning och ledning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Policy för styrning och ledning antas.  
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KS § 12 Dnr KS 193/20  
   
Demokratiforum och ungdomsinflytande 2021  
 
Ärende 
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda lev-
nadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. 
I kommunens vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med männi-
skan i centrum, står att våra invånare, särskilt de unga, känner att de har infly-
tande och är delaktiga i samhället.  

Under 2020 har fyra Demokratiforum genomförts. Dessa tillfällen har plane-
rats och arrangerats av folkhälsoutvecklare samt enhetschef ungdom. Från och 
med 2020 har elever tillsammans med samhällslärare varit involverade i att 
föreslå teman till Demokratiforum och efter önskemål från skolan har vi även 
involverat elever i återkopplingen till skolklasserna. Som diskussionspart del-
tar verksamhetsutvecklare från barn- och utbildningsförvaltningen.  

Syftet med aktiviteter kring ungdomsinflytande är att de unga ska få möjlighet 
att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin 
tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verk-
samhetsområden. 
 
För att uppnå ökat ungdomsinflytande föreslås för år 2021 fyra Demokratifo-
rum. Det innebär att sju politiker och cirka 30 högstadie- och gymnasieelever 
från kommunens skolor möts och pratar politik utifrån ett aktuellt tema. Dessa 
tillfällen kommer genomföras i fritidsgården men också i lokaler på Hönö efter 
ungdomars önskan. Vid behov kan Demokratiforum även genomföras digitalt. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fyra Demokratiforum ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där 
politiker från partier representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta. 

2. Arvode utgår för deltagande politiker under Demokratiforum och bekostas 
ur respektive nämnds budget.  
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Kommunstyrelsen 2021-01-19 15 

KS § 13 Dnr KS 55/20 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö 
kommun 

Ärende 
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration har lämnat ett medborgarförslag 
till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare) skall erbjudas av 
Öckerö kommun i egen regi. 

För närvarande har Öckerö kommun ett avtal med Göteborgs kommun om att 
all kommunal vuxenutbildning (varav SFI är en del) i Göteborg skall erbjudas 
medborgare i Öckerö kommun. Fördelen är att medborgarna i Öckerö kom-
mun erbjuds ett långt större utbud av utbildningar för tilldelade medel än vad 
som annars skulle vara möjligt. På plats i Öckerö kommun finns en mindre 
verksamhet med Komvux som särskild utbildning (tidigare benämnd särvux), 
övrig vuxenutbildning erbjuds i samarbete med Göteborg, på plats eller på di-
stans.  

Att placera delar av eller hela den kommunala vuxenutbildningen i egen regi i 
Öckerö kommun skulle medföra högre kostnader för såväl utbildningen i sig 
som för administration och studie- och yrkesvägledning. I dag betalar Öckerö 
kommun ett påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare 
och får då skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, kvalitets-
utvärdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett an-
svar att se till att medborgarna får den utbildning vi betalar för men arbetet 
skulle bli betydligt mer omfattande än vad den är i dag. Att Öckerö med några 
tiotal SFI-elever skulle erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en 
upphandling förefaller mindre troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI be-
räknas bli ca 160 tkr. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-09, § 49 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
Motion

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår att motionen anses besvarad med 
motiveringen ”Kommunstyrelsen delar förslagsställarens uppfattning att 
möjligheter för SFI-undervisning i kommunen vore önskvärt. I dagsläget finns 
tyvärr inte de praktiska eller ekonomiska förutsättningarna men 
Kommunstyrelsen ser gärna att denna typ av undervisning er 
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KS § 13 Dnr KS 55/20 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö 
kommun 

bjuds framöver. En utredning är genomförd och presenterad i tjänsteskrivelsen. 
Med ovanstående skrivning anses medborgarförslaget besvarat.” 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Jan Utbults (KD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag till beslut, dels Jan Utbults yrkande om att anse medborgarförslaget be-
svarat. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KS § 14 Dnr KS 189/20  
   
Ansökan om delfinansiering av EU-bidrag för förstärkning av fiske-
kaj etapp 2 i Rörö hamn 
 
Ärende 
Ansökan för att förstärka och reparera cementkaj längst ut, avsedd för fiskebå-
tar, för att det skall vara säkert att lägga till och för att servicebilar till fartyg 
skall kunna köra ut till kajen. 
 
Kajen måste förstärkas för att kunna serva fiskefartygen med servicebilar, 
truckar, mindre lastbilar m.m. För att kajen skall hålla för fiskefartyg och deras 
serviceleveranser behöver kajen förstärkas och repareras. Denna ansökan gäl-
ler etapp 2 av kajen, den yttre delen som avsåg etapp 1 reparerades 2017 med 
stöd från EU, kommunen och egenfinansiering likvärdig denna ansökan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 
Ansökan Jordbruksverket  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 24 %, 97 200 kronor, villkorat till att 
Jordbruksverkets fiskerifond godkänner 36 % och Hamn- och Fiskarförening-
en Rörö Strandkassa egen finansiering med 40 %. 
 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2021-01-19    18 

KS § 15 

Kommundirektören informerar 

Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om bl.a.: 

• Covid-19 i kommunen
• Påsken 2021
• Förberedelser för kommunfullmäktiges sammanträden på distans

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.
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KS § 16 Dnr KS 183/20  
   
Handlingsplan för pandemiberedskap i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Öckerö kommun saknar en övergripande pandemiplan. En pandemiplan be-
hövs för att kunna hjälpa verksamheterna och tydliggöra Öckerös och andra 
aktörers uppgifter och skyldigheter under en pandemi och vara ett stöd i verk-
samheternas framtagande av egna verksamhetsanpassade pandemiplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22 
Övergripande pandemiplan för Öckerö kommun. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår tilläggsyrkandet: ”Det delegeras 
till kommundirektören att göra redaktionella förändringar inklusive fakta-
granskning av pandemiplanen.” 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Pandemiplan för Öckerö kommun antas. 
 
Det delegeras till kommundirektören att göra redaktionella förändringar in-
klusive faktagranskning av pandemiplanen.  
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KS § 17 Dnr KS 200/20  
   
Medborgarlöfte 2021  
 
Ärende 
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samver-
kan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemen-
sam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet 
och stärkt förtroende för polis och kommun. 
Kopplat till medborgarlöftet finns en beskrivning av vilka insatser och aktivite-
ter som ska genomföras av kommunen och polisen under det kommande året.  
Medborgarlöftet 2021 sträcker sig under tre år med årlig avstämning för even-
tuella justeringar. Framöver är målet att utöka samverkan med ytterligare ak-
törer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarlöfte 2021 för Öckerö kommun antas.   
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-01-19 21 

   
   
KS § 18   
   
Information om kapacitetsökning för rening av spillvatten 
 
Lisette Larsson, chef VA-enheten, och Jennie Fälth, konsult Sweco, informerar 
om kapacitetsökning för rening av spillvatten.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 19 Dnr SB 385/13  
   
Yrkande, fördjupad översiktsplan Björkö södra samhälle 
 
Ärende 
I gällande översiktsplan utgör Björkö kommunens största markreserv och ön 
har två mycket stora utbyggnadsområden för bostäder, både på lång och kort 
sikt. Vid planering av framtida nyttjande av Björkös markresurser är det viktigt 
att ett helhetsgrepp tas och att noga avväganden görs mellan bevarande av be-
fintliga värden och exploatering. Detta görs genom att kommunen tar fram en 
fördjupning av översiktsplanen (FÖP).  
 
Arbetet med att undersöka förutsättningarna och möjligheterna kring ett av 
nämnda utvecklingsområden påbörjades redan 2006 genom beslut i Samhälls-
byggnadsnämnden 2006-12-12 (Sbn §320). Hösten år 2013 påbörjades arbetet 
med FÖP Björkö södra samhälle genom framtagandet av en projektplan och i 
början av 2017 genomfördes samråd. Sedan dess har arbetet med att färdig-
ställa den fördjupade översiktsplanen prioriterats ner på grund av begränsade 
resurser på plan-, bygg- och miljöenheten.  
 
För att färdigställa FÖP Björkö föreslås därför att 1,5 mkr omfördelas från 
kommunstyrelsens strategiska reserv till plan-, bygg och miljöenheten. Tilldel-
ningen ska användas för att delfinansiera en tjänst samt för externa utredning-
ar som behöver göras för att den fördjupade översiktsplanen ska bli färdig för 
ett antagande i kommunfullmäktige under 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande från Öckeröalliansen daterat 2021-01-03 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1,5 mkr omfördelas från kommunstyrelsens strategiska reserv till plan-, bygg 
och miljöenheten med syfte att färdigställa fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Björkö södra samhälle. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-19 23 

   
   
KS § 20   
   
Utredning Öckerö nya centrum 
 
Johannes Wallgren, chef samhällsbyggnadsverksamheten, och Andréas Beutler, 
chef plan-, bygg och miljöenheten, informerar om utredning om Öckerö nya cent-
rum.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-19 24 

   
   
KS § 21   
   
Utredning om lägenheter på Vindvägen 
 
Johannes Wallgren, chef samhällsbyggnadsverksamheten, informerar om utred-
ning om lägenheter på Vindvägen.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 22 Dnr 191/20  
   
Sortering och bortforsling av material från Öckerö 13:1 
 
Ärende 
Bygg-och miljönämnden beslutade 2020-05-13 att förelägga kretsloppenheten, 
diarienummer 2020-157, att vidta åtgärder gällande sortering och bortforsling 
av rötter, flisrester och grenar som mellanlagrats på Kärrsviks ÅVC samt sane-
ring och bortforsling av kontaminerad mark runt den nedgrävda oljecisternen. 
Massorna som mellanlagrats har legat på Kärrsviks ÅVC mer än tre år och be-
traktas därför som deponi. Kretsloppsenheten har inga tillstånd för deponi. 
Åtgärderna skall vara slutförda och redovisas våren 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-15 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kretsloppsenheten ianspråktar medel från eget kapital och sanerar i enlighet 
med beslut av Bygg- och miljönämnden. 
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Kommunstyrelsen 2021-01-19 26 

   
   
KS § 23 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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KS § 24 Dnr SB 51/18   
   
Försäljning av mark för hotell/konferens, del av Öckerö 1:80 m.fl. – 
förlängning av tidsfrist 
 
Ärende 
Öckerö Spa Hotell och konferens AB har i beslut KS §70, 2020-03-24, t.o.m. 
2020-06-30 att inkomma med i beslutet specificerade handlingar. På grund av 
den rådande situationen med Covid 19 behöver datumet förlängas. Förläng-
ning har skett en gång tidigare till 2020-12-31. Det nya datumet för förlängning 
sätts nu till 2021-06-30. 

De specifierade handlingarna som efterfrågas ska innehålla en fullständig pre-
sentation av projektet inklusive handlingar som styrker att Öckerö Spa Hotell 
och Konferens AB har den kompetens och ekonomisk stabilitet som krävs för 
att på ett förtjänstfullt sätt kunna genomföra projektet på lång och kort sikt.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören uppdras att ytterligare förlänga tidsfrist enligt punkt 1 i 
beslut KS § 70, 2020-03-24, till 2021-06-30. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-19 28 

   
   
KS § 25   
   
Utredning om Kretsloppsenhetens framtida organisation 
 
Torben Ferm, lokalstrateg, och Thomas Wijk, tf chef kretsloppsenheten informe-
rar om utredning om Kretsloppsenhetens framtida organisation.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 26 Dnr 21/20  
   
Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering av kommunens bo-
stadsförsörjningsprogram 2021-2025 
 
Ärende 
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866) 
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje man-
datperiod. Nuvarande Bostadsförsörjningsprogram gäller för åren 2015-2020 och 
inför 2021 behövs nya underlag gällande bostadsförsörjning, inte bara för att 
tidsperioden når sitt slut utan också för att förutsättningarna förändrats med ti-
den. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-21 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 antas. 
 

Protokollsanteckning 
Boel Lanne (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
”MP anser att bostäder inte ska byggas på vatten.” 
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KS § 27 Dnr SB 123/18 

Lokalresursplan 2020-2040 

Ärende 
Kommunstyrelsen antog 2019-12-03 en lokalresursplan som presenterar kom-
munens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med 
år 2040. Lokalresursplanen ska uppdateras årligen och följas upp i kommunsty-
relsen. Efter återremiss vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-02 har 
justeringar rörande ny organisation och språkliga detaljer genomförts i planen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-23 
Lokalresursplan 2020-2040 
Lokalresursplan 2019-2040 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M), för Öckeröalliansen, föreslår tilläggsförslaget: ”Det uppdras 
åt kommundirektören att ta fram rutiner för hanteringen av tomställda lokaler”.  

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

Kommunstyrelsens beslut 
Lokalresursplan 2020-2040 antas 

Det uppdras åt kommundirektören att ta fram rutiner för hanteringen av tom-
ställda lokaler. 
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