Öckerö 2021-01-20

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Tid och plats

Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 28 januari kl.
18.15, distansmöte
Förmöten: Öckeröalliansen, distansmöte
Socialdemokraterna, distansmöte
Miljöpartiet, distansmöte

ÄRENDEN

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Avsägelser från kommunala uppdrag

Bilaga

4. Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö

Bilaga

5. Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar

Bilaga

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

Bilaga

7. Policy för ledning och styrning

Bilaga

8. Delegation till kommunstyrelsen med anledning av ny
Covid-19 lag

Bilaga

9. Revidering av reglemente rörande bemyndigande att
teckna kommunens firma

Bilaga

10. Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025

Bilaga

11. Svar på motion gällande källsortering inom
socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter
inom Öckerö kommun

Bilaga

12. Svar på motion om åtgärder mot matsvinn

Bilaga

13. Anmälan av motion rörande mer tydlig styrning vid
försäljning av mark/fastigheter i kommunens ägo

Bilaga

14. Anmälan av motion rörande seniorkort inom
kollektivtrafiken

Bilaga

15. Anmälan av medborgarförslag om att införa funktionen
syn- och hörselinstruktör i Öckerö kommun

Bilaga

16. Anmälan av medborgarförslag avseende utformningen
av Öckerö nya centrum

Bilaga

17. Anmälan av medborgarförslag rörande
tillgänglighetsanpassad badplats på Kalvsund

Bilaga

18. Mötet avslutas

Ingvar Svensson
Ordförande

Jacob Österlund
Sekreterare

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

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-11-10

Sammanträdesdatum

KS § 239

Sida

KS 297/19

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
Ärende
I ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, har flera medborgare föreslagit
att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö nya skola,
samt att ett staket sätts upp.
I det rådande ekonomiska läget finns inte utrymme att prioritera de resurser
som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 7, daterad 2020-03-18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 13

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUN § 7

Sida

6

Dnr BOU 6/20

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö

Ärende

m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föreslagit att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att
staket sätts upp.
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsförändringar i syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prioritera de resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 13
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-03-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Katarina Lindgren
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
BOU 6/20

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på
Björkö
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet (sammanfattning)
m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föreslagit
att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att staket
sätts upp.
Beredning
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med extern fastighetsägare
avseende Björkö nya skola. Den nya fastighetsägaren kan tänka sig att anlägga och
underhålla en konstgräsplan på sin fastighet. Det kommer innebära betydande
merkostnader för kommunen.
En konstgräsplan har hög användbarhet och kan vara en plats för många sporter
utöver fotboll, så som volleyboll, basket och boule. Konstgräs påverkas inte av
nederbörd på samma sätt som grus eller naturgräs. Det skulle innebära mindre grus,
lera och vatten på skolgården, färre skrapade knän och renare inne i skolan. Med en
konstgräsplan blir säsongen längre då planen kan användas under fler månader på
året. Tillgängligheten ökar och björköbor i alla åldrar kan ha glädje av den.
En grusplan samt två mindre konstgräsplaner är inplanerade på Björkös nya
skolgård och ingår i hyresavtalet. Det innebär således inga ytterligare kostnader för
barn- och utbildningsförvaltningen. Rätt dränerad behöver en grusplan inte vara
väldigt känslig för regn. Grusplanens användbarhet är stor. Den kan med fördel
användas för bollsporter, för lärande enligt kursplanen idrott och hälsa samt lek och
lärande på fritidshemmet och på raster.

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Bedömning
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsförändringar i
syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prioritera de
resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.
Ekonomi
En prisindikation från markentreprenörer visar att det kostar cirka 750 kr per
kvadratmeter att lägga konstgräs på förberedd mark. Den planerade ytan är cirka
800 kvadratmeter.
Erfarenheter från Prästängen och Hönö Arena visar att konstgräsplaner inte är
underhållsfria. De behöver rengöras och borstas med speciella maskiner och
verktyg. Därtill kommer reparationer av skador och kostnader för nyanskaffning.
Expediering av beslut
Förslagsställare

Underskrift av berörd chef

Öckerö 2020-03-10

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Torben Ferm
Medborgarförslag om konstgräsplan
KS 297/19

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan
på Björkö
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avstyrks
Ärendet (sammanfattning)
med flera har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12,
föreslagit att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö nya
skola, samt att staket sätts upp.
Beredning
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med extern fastighetsägare
avseende Björkö nya skola. Den nya fastighetsägaren kan tänka sig att anlägga och
underhålla en konstgräsplan på sin fastighet. Det kommer innebära betydande
merkostnader för kommunen.
En konstgräsplan har hög användbarhet och kan vara en plats för många sporter
utöver fotboll så som volleyboll, basket och boule. Ett konstgräs påverkas inte av
nederbörd på samma sätt som grus eller naturgräs. Det skulle innebära mindre grus,
lera och vatten på skolgården, färre skrapade knän och renare inne i skolan. Med en
konstgräsplan blir säsongen längre då planen kan användas under fler månader på
året. Tillgängligheten ökar och björköbor i alla åldrar kan ha glädje av den.
En grusplan samt två mindre konstgräsplaner är inplanerade på Björkös nya
skolgård och ingår i hyresavtalet. Det innebär således inga ytterligare kostnader för
Barn- och utbildningsförvaltningen. Rätt dränerad behöver en grusplan inte vara
väldigt känslig för regn. Grusplanens användbarhet är stor. Den kan med fördel
användas för bollsporter, för lärande enligt kursplanen idrott och hälsa samt lek och
lärande på fritidshemmet och på raster.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Ekonomi
En prisindikation från markentreprenörer visar att det kostar cirka 750 kr per
kvadratmeter att lägga konstgräs på förberedd mark. Den planerade ytan är cirka
800 kvadratmeter.
Erfarenheter från Prästängen och Hönö Arena visar att konstgräsplaner inte är
underhållsfria. De behöver rengöras och borstas med speciella maskiner och
verktyg. Därtill kommer reparationer av skador och kostnader för nyanskaffning.
Bedömning
I det rådande ekonomiska läget finns inte utrymme att prioritera de resurser som
krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.
Expediering av beslut
Bilagor
Motion

Underskrift av berörd chef
20200310
Andreas Beutler
Tf. samhällsbyggnadschef

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-12-02

Sammanträdesdatum

KS § 263

Sida

17

Dnr KS

Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet
upp till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren anger tre möjligheter att kunna genomföra en sådan utbildning.
1. Som tidigare genom skolan.
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot
avgift.
3, Annan privat regi mot avgift.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för
att på så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt
sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för
denna utbildning. Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller på att fasas ut med anledning av nya timplaner i grundskolan och är
helt borta i och med läsåret 2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får
sina ekonomiska medel för att bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Återstår då att utbildning för att erhålla Förarbevis anordnas i privat
regi eller av andra aktörer som bedriver denna typ av utbildning. Skolan är
dock gärna behjälplig genom att upplåta sina lokaler efter skoltid och hjälpa till
med marknadsföring då behoven är angelägna.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-10-21, § 36
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2020-10-21

Sammanträdesdatum

BUN § 36

Sida

2

Dnr BOU 60/20

Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp
till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget
anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar
är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren
anger tre möjligheter att kunna genomföra en sådan utbildning.
1. Som tidigare genom skolan.
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot
avgift.
3, Annan privat regi mot avgift.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för att
på så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
Barn- och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för denna
utbildning. Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller
på att fasas ut med anledning av nya timplaner i grundskolan och är helt borta i
och med läsåret 2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får sina ekonomiska medel för att bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom
GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Återstår då att utbildning för att erhålla Förarbevis anordnas i privat regi eller av
andra aktörer som bedriver denna typ av utbildning. Skolan är dock gärna behjälplig genom att upplåta sina lokaler efter skoltid och hjälpa till med marknadsföring då behoven är angelägna.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-10-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Patrik Finn
Svar på medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar
dnr BOU 60/20

Svar på medborgarförslag om förarintyg för
fritidsbåtar
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarförslag
om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp till 18 år
ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget anges vara att
Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar är ute på havet utan
kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren anger tre möjligheter att
kunna genomföra en sådan utbildning.
1. Som tidigare genom skolan.
2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot
avgift.
3, Annan privat regi mot avgift.
Beredning
Ärendet har beretts i samverkan med kommunens högstadierektorer
Ekonomi
Förslag till beslut bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Öckerö
kommun.
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Förslag till beslut bedöms inte ha någon inverkan på vare sig jämställdhet eller
diskrimineringsgrunder.
Barnrättsperspektiv
Förslag till beslut bedöms inte påverka barns rättigheter i Öckerö kommun.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige
Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för att på
så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Barnoch utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för denna utbildning.
Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller på att fasas ut
med anledning av nya timplaner i grundskolan och är helt borta i och med läsåret
2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får sina ekonomiska medel för att
bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom GR och dessa kan bara
användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Återstår då att utbildning för att
erhålla Förarbevis anordnas i privat regi eller av andra aktörer som bedriver denna
typ av utbildning. Skolan är dock gärna behjälplig genom att upplåta sina lokaler
efter skoltid och hjälpa till med marknadsföring då behoven är angelägna.
Expediering av beslut
Förslagsställare
Bilagor
Medborgarförslag
Underskrift
Namnförtydligande
Titel
Datum

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.

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

KS § 13

Sammanträdesdatum

Sida

15

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 kommun 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 distans.
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, kvalitetsutvärdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar 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 beräknas 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 yrkande: ”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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

KS § 13

Sammanträdesdatum

Sida

16

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 förslag till beslut, dels Jan Utbults yrkande om att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-09

BUN § 49

Sammanträdesdatum

Sida

8

Dnr BOU 0059/20

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 kommun
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 distans.
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, kvalitetsutvärdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar 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 SFIelever skulle erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en upphandling
förefaller mindre troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI beräknas bli ca 160
tkr.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19
Bilaga 2: Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-11-19

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:

Martin Nordström

Ärende:

Svar på motion om att erbjuda SFI i egen regi i kommunen

Diarienummer:

0059/20

Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i
egen regi i Öckerö kommun
Förslag till beslut
Förslag till beslut är att motionen avslås.
Ärendet
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration, har genom Anna Gustafsson, lämnat
ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare)
skall erbjudas av Öckerö kommun i egen regi.
Beredning
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. Stöd för upprättande av ett sådant avtal finns i 23
kap. 22 § Skollagen (2010:800). Fördelen är att medborgarna i Öckerö kommun
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 där eller på distans.
Nackdelen är att de studerande som inte läser på distans är tvungna att ta sig till
Göteborg för att studera. Till följd av rådande pandemi behöver det även för SFIutbildningar ingå inslag av fjärr- och distansundervisning i den utbildningen vilket
det normalt inte gör om det inte uttryckligen efterfrågats. De nackdelar med
undervisning i Göteborg som lyfts fram i medborgarförslaget är därmed delvis
beroende av pandemin. Andra skulle kunna minskas med undervisning på plats i
Öckerö kommun men till en högre kostnad. Att påpeka i sammanhanget är att
kontakt har tagits med förvaltningen från föreningen ÖS! och Alma folkhögskola
som överväger att etablera verksamhet i Öckerö kommun. Folkhögskolor får
anordna en utbildning motsvarande SFI och en sådan utbildning väljer den som
studerar SFI själv och kommunen betalar samma pris som till den kommunalt
ordnade utbildningen. En sådan etablering skulle vara positiv och samverkan mellan
ÖS! och en folkhögskola kan bara välkomnas.
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Ekonomi
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, kvalitetsutvärdering m.m.
Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar 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 beräknas bli ca 160 tkr.
Underskrift berörd chef
……………………….
Katarina Lindgren
Skolchef

Medborgarförslag till Öckerö kommunfullmäktige
Hönö den 17 mars 2020

SFI-undervisning i kommunens egen regi
Vi föreslår att kommunen erbjuder SFI-undervisning i egen regi, och/ eller i samarbete med de
församlingar/föreningar som så önskar.
Erfarenheten har visat att de personer som placeras i vår kommun får ofta vänta flera månader innan
de blir placerade i SFI i Göteborg. Av förklarliga skäl behöver personerna kartläggas för att hamna på
rätt undervisningsnivå, men denna långa väntan förstärker den passivitet som många av dessa
människor levt med under den tid de bott i asylboende eller i flyktingläger och där bara väntat. När
man äntligen hamnat i sin etableringskommun börjar en ny väntan.
De flesta nyanlända har tre timmars SFI per dag och ibland kan de också ha någon typ av
samhällsinformation. Restiderna till Göteborg fram och tillbaka tar ofta längre tid än vad
undervisningen gör.
Då vi ofta försöker hjälpa till med skoluppgifter tycker vi oss se en mycket ojämn kvalité på
undervisningen som erbjuds. Det är ofta dåligt kopierade, knappast läsbara uppgifter som skall ligga
till grund för studierna. Ibland är det uppgifter som ingen av oss svenskar, trots lärarbakgrunder kan
lösa. Sällan eller aldrig finns det aktuella läromedel.
Många av de nyanlända består av familjer med många barn. Vi har familjer med fyra, fem, sex och sju
barn. Flera av familjerna består av mamma och barn. Papporna finns inte med. Det är med stor oro vi
ser hur dessa barn skiljs från sina föräldrar under onödigt lång tid av dagen. Dessa barn vistas på
förskolor och fritidshem under långa dagar, onödigt långa för att restiderna tar så mycket av tiden. Vi
får inte heller bortse från att många av dessa barn har med sig traumatiska minnen.
Personalen på förskolan gör ett fantastiskt arbete och barnen behöver den stimulans som förskolan
ger men förskolan ställs inför utmaningar. Om det händer en olycka eller om barnen blir sjuka under
dagen tar det lång tid, innan barnen kan bli hämtade av vårdnadshavarna.
Sammanfattning över vad vi skulle vinna med att erbjuda SFI-undervisning i kommunens regi
•
•
•
•
•

Resvägen skulle kortas, tiden som passiv resenär minimeras
Familjerna får tid för gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som skulle kunna genomföras
tillsammans med ideella föreningar men också ex. vis Navet.
Studier och praktikplatser skulle kunna varvas genom kontakter med kommunens
verksamheter och näringslivet.
Familjerna skulle göra sina matinköp och ha bankkontakter mm i kommunen och genom att
röra sig i närområdet lättare knyta kontakter med andra svenskar.
Genom att lära känna andra öbor ökar möjligheten att få hjälp med att hitta lägenheter.

För att dessa människor skall bli delaktiga på ett djupare sätt krävs att vi visar på rättigheter men
också skyldigheter. Dessa skyldigheter kan vara att vara en del av sina barns vardag i förskola/skola.
Detta möjliggörs om föräldrarna finns närmare. Vår förening ÖS har vi en stark önskan att de

nyanlända skall integreras på ett så bra sätt som möjligt. Vi är medvetna om att Öckerö är en liten
kommun med begränsade ekonomiska resurser men också en kommun med många engagerade
innevånare. Den tid som de nyanlända tillbringar i vår kommun skall vara starten på ett värdigt liv i
Sverige. En del kommer att vara kvar och en del flytta men de skall alla känna en glädje över ett ha
fått bo i vår fina kommun.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att denna fråga utreds på ett skyndsamt sätt
Styrelsen för ÖS
Öarna Samverkan och Integration
/

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

KS § 11

Sammanträdesdatum

Sida

13

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 ”osthyveln” samt tydliggöra ”vad” och ”hur” i styrningen. Budgetprocess och styrmodell 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 kommunplan till verksamhetsplan för Öckerö kommun. Bilden i policyn som beskriver 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2021-01-04

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Christer Zandén
Revidering av policy för styrning och ledning
KS 0199/20

Revidering av policy för styrning och ledning
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Policy för styrning och ledning antas.
Ärendet (sammanfattning)
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 ”osthyveln” samt
tydliggöra ”vad” och ”hur” i styrningen. Budgetprocess och styrmodell 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 kommunplan
till verksamhetsplan för Öckerö kommun. Bilden i policyn som beskriver begreppen
har också uppdaterats för öka tydligheten.
Beredning
Projektgrupp bestående ekonomichef, controller, budgetekonom och
kvalitetsutvecklare har utifrån utvärdering av arbetet med budgetprocessen
reviderat policy för styrning och ledning.
Dialog har förts i kvalitet- och utvecklingsgruppen samt kommundirektörens
ledningsgrupp.
Dialog om förslag på förändring av budgetprocess och styrmodell har förts på KS
beredning samt på CSG.
Ekonomi
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.
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Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhet eller andra diskrimineringsgrunder.
Barnrättsperspektiv
Ärendet har ingen påverkar på barnrättsperspektivet.
Beslutsbehörighet
Beslutas av kommunfullmäktige.
Bedömning
Bedömningen är att dokumentet beskriver budgetprocess och styrmodell på ett
tydligt sätt. Och att ett arbetssätt utifrån beskriven budgetprocess och styrmodell
bidrar till syftet att nå en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi.
Expediering av beslut
Ekonomichef, controller, budgetekonom, kvalitetsutvecklare samt kvalitet- och
utvecklingsgruppen.
Bilagor
Policy för ledning och styrning.
Underskrift av berörd chef
Underskrift:

Namnförtydligande: Anna D Brocker
Titel: Tf. kommundirektör
Datum: 2020-12-28

___________________________________________________________________________
Beslutsdatum:
Beslutande:
Kommunfullmäktige
Giltighetstid:
2022-12-31
Dokumentansvarig:
Kommundirektör
Upprättad av:
Ekonomichef, controller, budgetekonom och kvalitetsutvecklare
______________________________________________________________________

POLICY FÖR STYRNING OCH LEDNING
- styrmodell för Öckerö kommun
HUR VI STYR I ÖCKERÖ KOMMUN

Syftet med en styrmodell är dels att det finns ett sätt för kommunens politiska ledning att
kunna styra kommunen och få en uppföljning på om det blir som planerat eller ej, men också
en struktur för kommunens chefer att planera och följa upp verksamhet och ekonomi.
Styrmodellen utgår från att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och
sätter därför mål och ger uppdrag och budgettilldelning till nämnd/förvaltning. Chefer och
medarbetare inom kommunförvaltningen ska planera verksamheten och använda sin
profession i utförandet av uppdragen och använda tilldelad budget effektivt.
Styrmodellen tar sikte på att det ska finnas en tydlig rollfördelning där politiken beslutar om
”vad-frågor” och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs så långt ut som möjligt,
så att engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara och frågor hanteras på den
nivå i organisationen de hör hemma.
Styrmodellen är kommungemensam med syftet att få en enhetlig styrning. Styrmodellen
gäller kommunens nämnder och förvaltningar samt bolagen.
Styrmodellen hjälper till att hålla fokus på vem verksamheten finns till för. De
tjänster/produkter som verksamheten levererar bidrar till att situationen för de vi är till för
når önskat syfte. De vi är till för är oftast de som bor, verkar eller vistas i kommunen.

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun

MÅL OCH SATSNINGAR

Mål är förväntade tillstånd vid en viss tidpunkt och formuleras så att de bidrar till att nå
visionen. De bryts ned i satsningar, aktiviteter och indikatorer. Mål för mandatperioden tas
fram inför varje ny mandatperiod. Finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs för
varje nytt budgetår.
STYRDOKUMENT

För att ange riktning inom ett visst område eller ett förhållningssätt till en viss företeelse kan
ett styrdokument tas fram. Vision, strategi, program och plan har karaktären av
färdriktningsdokument. En policy beskriver ett förhållningssätt, riktlinjer avses frågor
rörande verkställighet och regler är tvingande dokument.
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Kvalitetsledningssystemet tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska
säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs.
hög effektivitet.
VÄRDEGRUND

Värdegrund beskriver organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden som ska
genomsyra organisationskulturen.

Övriga begrepp
DELEGATIONSORDNING

En delegationsordning beskriver var beslut fattas. Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt
att delegera beslutsrätten till ett utskott eller åt en ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen.
UPPFÖLJNING

Uppföljning görs på budget, mål, grunduppdrag och styrdokument. I det systematiska
kvalitetsarbetet följs kvalitet upp. I uppföljningen används mått och bedömning.
Att följa upp och analysera resultaten ger återkoppling på arbetet och ny kunskap. Arbetet
med uppföljningen ska präglas av en god resultatkultur. Att analysera, jämföra och diskutera
resultat skapar förutsättningar för en organisation som utvecklas och arbetar med ständiga
förbättringar.
INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Intern styrning och kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Genom intern styrning och kontroll ska
kommunen säkerställa:
•
•
•

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun

Internt styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och förordningar,
styrdokument, processer och ekonomiska redovisning.

RAPPORTER

•
•
•
•
•

Planeringsförutsättningar för budget och uppdrag – beskriver förutsättningar och
inriktning för budgetarbetet
Budget- och uppdragshandling – budget, grunduppdrag samt mål och satsningar
sammanställs i en årlig rapport som beslutas av Kommunfullmäktige
Verksamhetsplan – verksamhetsplanering sammanställs i en verksamhetsplan.
Innehåller den samlade styrningen för verksamheten
Internkontrollplan – ingår i verksamhetsplanen, men egen rapport skapas för
beslut i nämnd
Uppföljningsrapporter, delårsrapport och årsredovisning – innehåller uppföljning
av ekonomi, mål och grunduppdrag med olika innehåll beroende på
uppföljningsperiod

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun

ORGANISATION

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

VISION

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MÅL FÖR MANDATPERIODEN

STYRDOKUMENT

STYRDOKUMENT

NÄMND

BUDGET- OCH UPPDRAGSHANDLING

STYRDOKUMENT

ÄGARDIREKTIV (FÖR BOLAG)

BUDGET- OCH UPPDRAGSHANDLING

REGLEMENTEN

DELEGATIONSORDNING

FÖRVALTNING
VERKSAMHETSPLAN

DETALJBUDGET

Kommunfullmäktige beslutar om vision, mål för mandatperioden, kommunövergripande
styrdokument, budget- och uppdragshandling för kommunen, nämndernas reglementen och
ägardirektiv för bolaget.
Kommunstyrelsen förbereder och godkänner inför beslut i kommunfullmäktige samt beslutar
om planeringsförutsättningar för budget och uppdrag samt vissa styrdokument.
Nämnderna beslutar om styrdokument som rör den enskilda nämndens verksamhet samt
förslag på förändringar i budget- och uppdragshandling.
Utifrån beslutad budget- och uppdragshandling tar förvaltningen fram verksamhetsplan.
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

KS § 5

Sammanträdesdatum

Sida

7

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 hinder 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 föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte
redan anförtrotts åt annan nämnd.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 (Covid-19 lagen). Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av
lagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2021-01-18

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:

Sofia Fridén

Ärende:

Delegation till kommunstyrelsen, ny Covid-19 lag

Diarienummer:

KS 0005/21

Delegation till kommunstyrelsen med
anledning av ny Covid-19 lag
Förslag till beslut

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
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte
redan anförtrotts åt annan nämnd.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om
föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 (Covid19 lagen). Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Ärendet (sammanfattning)

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 hinder mot detta inte
föreligger, delegerar uppgiften till kommunstyrelsen.

Beredning

En ny covid-19-lag
Den 10 januari 2021 trädde Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19 lagen) i kraft. Lagen är
tillfälliga och gäller till och med utgången av september 2021.
Lagen gäller utöver de befintliga reglerna i smittskyddslagen och ordningslagen och
ger regeringen större möjligheter än vad som tidigare varit möjligt att vidta åtgärder
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och utforma förordningar för att förhindra eller begränsa smittspridning av
sjukdomen Covid-19.
Med stöd av lagen har regeringen än så länge utfärdat en förordning (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Åtgärder som möjliggörs i lagen och den tillhörande förordningen är bland annat
begränsningar för verksamheter och på platser för bland annat gym- och
idrottsanläggningar, museer, badhus, bibliotek, handelsplatser och platser som
upplåts för privata sammankomster. Det vill säga områden där tidigare lagstiftning
inte kunnat nå.
Begränsningar med stöd av lagen får endast meddelas om det är nödvändigt för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Varje beslut som fattas behöver
innehålla en tydlig motivering av de överväganden som gjorts och begränsningarna
får inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt. Begränsningen behöver
alltså vara proportionerlig i förhållande till den nytta som de avser uppnå.
I 13 § Covid-19 lagen har lagstiftaren möjliggjort för att en kommun, efter särskilt
bemyndigande av regeringen, får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Om ett sådant bemyndigande föreligger
ska både smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten få tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag innan ett beslut fattas. Än så länge har regeringen inte utfärdat
något beslut om bemyndigande som krävs enligt 13 § covid-19 lagen. Nya
föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan dock komma mycket snabbt. Det är därför
angeläget att Öckerö kommun förbereder sig så gott det går för att kunna fatta
brådskande beslut med anledning av covid-19 lagen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) uttalade sig avseende nämnda bestämmelse
i sitt remissvar 1 och påtalade i sammanhanget att kommunfullmäktiges möjlighet att
delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller annan nämnd är under
förutsättning av att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större
vikt, det s.k. delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen. SKR påtalade i sitt
yttrande också det önskvärda med en flexibilitet för den händelse ett behov av
förbud gällande viss plats uppkommer med kort varsel och att det angelägna i att
detta belyses av regeringen i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
I vilken omfattning delegation är möjlig med hänsyn till nu gällande lagstiftning är
delvis oklar och kommer att behöva bedömas i det enskilda fallet. För att ändå skapa
bästa möjliga förutsättningar för snabb handläggning föreslås att fullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att, under förutsättning av att hinder mot detta inte
finns i lag, fatta beslut som kan komma att uppdras åt kommunerna med stöd av
covid-19 lagen. Skulle det visa sig att beslutet inte går att delegera åligger det
kommunstyrelsen att bereda ärendet och lyfta ärendet till fullmäktige.

1

per den 18 december 2020, dnr 20/01679

Ekonomi

Det föreslagna beslutet om delegationen bedöms inte medföra några ekonomiska
konsekvenser för Öckerö kommun.

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder

Det föreslagna beslutet om delegation bedöms inte medföra några konsekvenser
utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller utifrån andra diskrimineringsgrunder.

Barnrättsperspektiv

Det föreslagna beslutet om delegation bedöms inte medföra några konsekvenser
utifrån ett barnrättsperspektiv.

Beslutsbehörighet

Kommunfullmäktige är behörig beslutsinstans.

Expediering av beslut
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Förvaltningschefer

Bilagor
-

Underskrift
Anna Dannje-Brocker
Verksamhetshef Styr och stöd
Datum

Tannaz Ghaderi
Juridik- och kanslichef
Datum

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

Sammanträdesdatum

KS § 4

Sida
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Dnr KS 212/20

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmatecknare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räkning
Ärende
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommunens 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 beslut
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utse firmatecknare 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 firmatecknare
Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden,
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef
inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-01-19

KS § 4

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 212/20

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende firmatecknare och undertecknande av handling för kommunstyrelsens räkning
Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder 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 enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2021-01-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Sofia Fridén, kommunjurist
Revidering av kommunstyrelsens reglemente § 8
KS 0212/20

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
avseende firmatecknare och undertecknande
av handling för kommunstyrelsens räkning
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utse firmatecknare
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 firmatecknare
Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden,
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef inom
sitt verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.
Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder 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 enligt av
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet (sammanfattning)
Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om bemyndigande att teckna kommunens
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.
Beredning
Firmatecknare
Begreppet firmatecknare är en civilrättslig term som förekommer i bland annat
aktiebolagslagen (2005:551) och i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
Begreppet förekommer inte i kommunallagen (2017:725). Ibland, framförallt
gentemot tredje part och vid undertecknande av avtal eller annan handling,
efterfrågas kommunens firmatecknare. Det kan därför vara praktiskt och lämpligt
för en kommun att utse firmatecknare för att förenkla hanteringen i dessa
situationer. I Öckerö kommun har firmatecknare utsetts av kommunstyrelsen i
samband med att nya mandatperioder inletts.
Kommunallagen reglerar hur beslutanderätt delegeras från kommunfullmäktige till
nämnd genom reglemente eller särskilt beslut och delegeras vidare genom
delegationsordningar. Rätten att binda kommunen civilrättsligt kan dock anses vara
en fråga om ren verkställighet och inte om en beslutanderätt i kommunallagens
bemärkelse. Firmateckningsrätten kan då likställas med en ställningsfullmakt att
binda kommunen gentemot tredje part. Den kommunala ordningen innebär dock
att ett korrekt fattat kommunalt beslut behöver ligga till grund för det civilrättsliga
förhållandet.
Trots detta finns en risk för att behörigheten att teckna kommunens firma kan
ifrågasättas av tredje part som vill ingå i ett avtalsförhållande med kommunen.
Detta kan leda till osäkerheter för samtliga parter. För att minimera denna risk
föreslås att en skrivelse som förtydligar behörigheten införs i kommunstyrelsens
reglemente.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att
utse firmatecknare för hela kommunen, även i ärenden där beslut inte har eller ska
avgöras av kommunstyrelsen. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att
kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter avseende bland annat
ekonomisk förvaltning och om beslut att föra kommunens talan och utse ombud att
företräda kommunen inför bland annat domstol och andra myndigheter och vid
förrättningar av olika slag (kommunstyrelsens reglemente 1 § 2 p. och 2 § 3 p.). Det
är dock viktigt att betona att firmateckningsrätten inte innebär rätt att utöva
myndighetsutövning, fatta beslut som åligger kommunfullmäktige eller nämnd att
besluta om enligt kommunallagen eller andra beslut som fattas av kommunen i
egenskap av olika myndigheter. I dessa fall ska beslut fattas i enlighet med vad som
framgår av lag, reglemente och delegationsordning.

De personer som ska utses till firmatecknare förutsätts kunna avgöra när
firmateckningsrätten aktualiseras eller när saken istället bör avgöras genom den
kommunala beslutsordningen. De förutsätts också kunna bedöma ärendet i sak.
Undertecknande av avtal
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att avtal för kommunstyrelsens räkning
ska undertecknas ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen utser.
Vidare framgår att kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar (8 § 2 stycket
Kommunstyrelsens reglemente).
Denna ordning är förhållandevis osmidig, bland annat då den inte möjliggör för
delegering av undertecknande av handling till annan förtroendevald. Dessutom
kräver den en osmidig hantering genom kontrasignering som försvårar hanteringen
i det enskilda ärendet.
Förslaget till ny formulering möjliggör för ordföranden att underteckna avtal för
kommunstyrelsens räkning och vice ordförande träder in vid dennes förfall. Vidare
möjliggör förslaget att kommunstyrelsen får uppdra även åt annan förtroendevald
eller anställd att underteckna handlingar på styrelsens vägnar om så behövs.
I övrigt har förslaget till ny formulering uppdaterats enligt nu gällande terminologi,
såsom exempelvis begreppet ”kommunchef” som byts ut mot ”kommundirektör”.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Rickard Vidlund, kommundirektör
Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande.
Jennie Wernäng (M) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Maria Brauer (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr- och stöd
Oskar Nilsson, ekonomichef
Maria Höglund-Niklasson, HR-chef
Malin Tisell, Förvaltningschef Socialförvaltningen
Katarina Lindgren, Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift av berörd chef

-------------------------------------------Tannaz Ghaderi
Enhetschef, juridik och kansli

----------------------------------Anna Dannjé-Brocker
Verksamhetschef, styr och stöd

2021-01-

2021-01-

Beslutsdatum:
Beslutsfattare:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Upprättad av:

Kommunfullmäktige
Tillsvidare
Kommundirektör
Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef

Reglemente för Kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
§1 Verksamhetsområde
Styrelsen svarar för kommunens uppgifter vad gäller:
Kommunallagen 6 kap 1-6 §
Ekonomisk förvaltning
Personalfrågor
Översiktlig fysisk planering
Planfrågor med normalt planförfarande
Mark- och exploateringsärenden. Detta innefattar att vara planerande och verkställande
organ avseende mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av
markreserverna, gatukostnadsersättning, köp, byte av fastigheter samt till verksamheten
hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor.
Biblioteks-, förenings- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet samt fritidsanläggningar
och naturområden.
Beaktande av värdefulla kulturmiljöer och byggnader.
IT.
Näringsliv och turism
Kommunikation
Utveckling av den kommunala demokratin
Arkivvård
Arbetslöshet. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
Säkerhetsskyddslag
Försäkringsbolagens villkor om aktiv riskhantering
Bevakning av kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
Namn och adressättning samt adressregister
Konsumentvägledning
Kommunens anslagstavla
Arkivmyndighet
Den kommunala författningssamlingen
Kommunstyrelsen är verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning och lokala
trafikföreskrifter
Kommunstyrelsen är planerande och verkställande organ avseende kommunens
vattenförsörjning och avloppshantering, kommunal gatuväghållning, färje- och
kollektivtrafik, trafiksäkerhetsfrågor, natur/grönområden/parker, allmänna platser,
lokalvård samt kostverksamhet.

Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och planområdet,
inklusive detaljplaner med undantag av de ärenden som handläggs av bygg- och
miljönämnden.
Kommunstyrelsen fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd enligt lag om kommunal energiplanering.
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande avfallspolitiken och planerar för
omhändertagande av avfallet samt utfärdande av renhållningsföreskrifter, ansvarar för
omhändertagandet av avfall som ankommer på kommen enligt Miljöbalken och andra
föreskrifter.
Kommunstyrelsen har att tillse att underhållsplaner upprättas för gator, vägar och allmänna
platser, vatten och avloppsanläggningar, renhållning, natur- och grönområden, parker,
planteringar, lekplatser och liknande anläggningar.
Kommunstyrelsen ansvarar för att de lagstiftade uppgifter utförs, som åligger en kommun
enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Kommunstyrelsen ansvarar för samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av frågor inom ramen för Rådet för hälsa och
trygghet
Kommunstyrelsen ansvarar för ett framtagande av en lokal handlingsplan för
jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsen för utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetets prioriterade områden i
samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd västra.
Kommunstyrelsen ansvarar för
- kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av kommunens
särskilda insatser inom detta område.
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla boendeplatser, i både egen och
extern regi, för ensamkommande barn.
- mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.
§2 Delegation från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige skall besluta i alla ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen. Med denna inskränkning i kommunstyrelsens
beslutanderätt beslutar styrelsen i följande grupper av ärenden inom sina i §1 angivna
verksamhetsområden:

1. Organisationens administration
2. Upphandling av varor och tjänster
3. Beslut om att föra kommunens talan och att utse ombud att företräda kommunen
inför domstol och andra myndigheter och vid förrättningar av skilda slag
4. Representation och uppvaktning för kommunstyrelsen och dess utskott
5. Yttranden för kommunen, om remisstiden inte medger beslut i kommunfullmäktige
6. Deltagande i kurs/konferens
7. Omfördelning av nämnds medel inom antagen budget
8. Placering av medel på penningmarknaden inom ramen för av kommunfullmäktige
antagen policy
9. Upptagande, konvertering, inlösen eller omläggning av långfristigt lån enligt av
kommunfullmäktige antagen policy
10. Köp av fastigheter av strategisk betydelse inom av fullmäktige fastställd kostnadsram
11. Kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagen policy
12. Avskrivning av fordringar
13. Utdelning av fondmedel
14. Organisation
15. Rekrytering och avveckling av personal
16. Personalutveckling
17. Tillämpning av lagar, avtal, lokala riktlinjer eller program inom det personalpolitiska
området
18. Löne- och tvisteförhandlingar
19. Tillstånd att använda kommunens vapen
20. Yttrande om antagande av hemvärnsmän
21. Avvisning av för sent inkommet överklagande: 24 §Förvaltningslagen
22. Avskrivning av färdigbehandlade ärenden
23. Beslut om kommunkontorets öppethållande
24. Bidrag till arrangemang/projekt från föreningar och enskilda där marknadsföring av
kommunen har en framträdande roll
25. Bidrag till utvecklingsprojekt som främjar näringsliv och eller turism
26. (Borttaget genom beslut KF § 98, 2020-12-10)
27. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesplaner som
handläggs genom ett sådant planförfarande som anges i 5 kap 7 § plan- och bygglagen
(enkelt planförfarande).
28. Beslut om planuppdrag för detaljplaner med standardutförande samt
samråd/granskning och antagande av sådana planer. Beslut om samråd och
granskning av planer med utökat planförfarande. Beslut om planbesked avseende
planer med standardutförande.
29. Övriga kommunala frågor som inte enligt kommunfullmäktige fastställt reglemente
skall beslutas av annan nämnd.
§3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera verksamhetens
utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret.
Kommunstyrelsen skall övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som
kommunen helst eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv med också i avseende på övriga förhållanden
av betydelse för kommunen.

I årliga beslut för varje sådant aktiebolag skall prövas om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
§4 Arbetsformer
Sammansättning
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
Parti i fullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en
insynsplats i kommunstyrelsen.
Regler för tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i den ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens eller ersättarens ställe.
Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning
av ett ärende.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige.
Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall
själv tillse att ersättare inkallas.
Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, fullgör den tull åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att
styrelsen valt ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§5 Sammanträden
Tidpunkt
Kommunstyrelsen sammanträder på en dag och tid som styrelsen bestämmer,
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det
eller ordföranden anser att det behövs.
Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen skall innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till äldste
ledamoten göra detta.
Deltagande på distans
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som omfattas
av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte
ske.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg anmäla detta till
kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt tillfälle om närvaro får
ske på distans. Ordförande får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan sammanträdet.
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
kommunstyrelsen.
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Beslutet
bör uppläsas för styrelsen före justering.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas in före justeringen av
protokollet.
§6 Ordförandens uppgifter
Det åligger ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha insyn över och att
taerforderliga initiativ i frågor rörande
-

Styrelsens ärendehantering
Nämndernas ärendehantering
Frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
Främja samverkan med nämnderna

Ordföranden skall vidare
- Vid uppvaktning för myndigheter eller vid sammanträden med myndigheter, företag
och enskilda företräda kommunstyrelsen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutat
annorlunda
- Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål

-

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän
i kommunstyrelsens lokaler
Vid behov överlämna ärenden för beredning eller ytterligare beredning
I övrigt se till att kommunstyrelsens uppgifter fullgörs
Vid ett ansträngt läge bedöma om kris föreligger samt besluta om kris ska anses råda.
Då så är fallet, tillse att detta tillkännages samt att skyndsamt inkalla
krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder
med rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Sistnämnda rätt gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskild person.
§7 Kommunalråd
Sedan kommunfullmäktiges val av ledamöter till kommunstyrelsen skett utser
kommunfullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunalrådet ska ägna hela
sin arbetstid att främja kommunens intressen.
§8 Delgivning och undertecknande av handlingar
Handlingar, som kommunstyrelsen ska ta del av, delges ordföranden, kommunchefen, eller i
förekommande fall berörd avdelningschef inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd
som kommunstyrelsen utser.
Avtal skall för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordförande och kontrasigneras av
anställd som styrelsen utser.
Kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens vägnar.

§ 8 Delgivning, undertecknande av handlingar och firmatecknare
Handlingar som kommunstyrelsen ska ta del av delges ordföranden,
kommundirektören, eller i förekommande fall berörd verksamhetschef inom sitt
verksamhetsområde, eller annan anställd som kommunstyrelsen utser.
Skrivelser, avtal och andra handlingar ska för kommunstyrelsens räkning
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder 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 enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
§9 Kommunstyrelsens utskott
Förhandlingsutskott
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett förhandlingsutskott bestående av tre ledamöter för
handläggning av frågor avseende löner, arvoden och därtill relaterade frågor.
Utskottets uppgift är att bereda ärenden och framlägga förslag till beslut samt att besluta i
ärenden som delegerats till dem.

Ledamöter i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen
bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Är ordförande i utskottet, på grund av sjukdom eller annat, för längre tid förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att fullgöra
ordförandens uppgifter.
Utskottets sammanträden m m
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer och i övrigt när
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Vad ovan föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträden gäller i motsvarande
mån utskottet.
I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagens sammanträdesregler.
Kopior av utskottets protokoll skall delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att det skall kunna
fullgöra sina uppgifter.
För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens
arkivreglemente.
§ 10 Kommunens administrativa organ m m
Under kommunstyrelsen lyder den sammanhållna kommunförvaltningen under ledning av
kommunchefen som styrelsens chefstjänsteman samt personalenheten, ekonomienheten,
arbetsmarknadsenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, fritid- och kultur och
verksamhetsområde samhällsbyggnad.
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får kommunchefen alltid närvara.
Styrelsens chefstjänstemän får närvara för att föredra ärenden som berör vederbörandes
verksamhetsområde.
Handlingar som inkommer till kommunstyrelsen och som är att anse som allmänna
handlingar skall utan onödigt dröjsmål diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller
handling inkommit, det beslut som fattats, dagen för beslutet och för beslutets expediering.
§ 11 Giltighetstid
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige 2020-05-07.
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Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram 2021-2025
Ärende
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866)
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 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 tiden.
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.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-12-21

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Janna Petersson, Torben Ferm, Petter Leyman
Revidering Bostadsförsörjningsprogram
0021/20

Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering
av kommunens bostadsförsörjningsprogram
2021-2025
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 antas.
Ärendet (sammanfattning)
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866)
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. 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 tiden.
Beredning
Arbetet har bedrivits enligt Öckerö kommuns projektmodell. En styrgrupp
bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef och ekonomichef har
formulerat uppdraget till en projektgrupp. Projektgruppen består av planarkitekt,
samhällsplanerare, lokalstrateg, enhetschef socialkontoret och VD för Öckerö
Fastigheter. Projektgruppen har kontinuerligt haft projektmöten. Projektgruppen
har utöver projektmöten genomfört 3 workshops med en referensgrupp bestående
av en representant från varje politiskt parti. Efter godkännande från styrgrupp och
referensgrupp har det nya Bostadsförsörjningsprogrammet skickats på remiss till
Länsstyrelsen, Göteborgsregionen och Öckerö Fastigheter.
Revidering av nuvarande program
Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet har medfört en del ändringar i
förhållande till nuvarande program. Det reviderade programmets uppbyggnad,
med enspaltstext och luftigare layout, medför att dokumentet innehåller betydligt
fler
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sidor.
Det kan därför uppfattas som att det reviderade programmet är mer omfattande,
men innehållsmässigt är de båda dokumenten relativt lika.
Den övergripande och mest tydliga förändringen syns annars i det reviderade
programmets disposition och struktur. Denna förändring är primärt avsedd att öka
dokumentets tydlighet och läsbarhet. Den är också ämnad att lyfta fram och
prioritera programmets ingående strategier och riktlinjer, vilka projektgruppen
anser är centrala i dokumentet. Detta medför bland annat att avsnittet rörande
strategier och riktlinjer placeras först i det reviderade programmet, medan det i
nuvarande program istället utgör de sista två kapitlen. Antalet strategier har också
utökats och är i det reviderade programmet åtta, medan de i nuvarande program är
fem. Som redan nämnts är innehållet i reviderat respektive nuvarande program i
övrigt relativt likvärdigt, med identiska eller snarlika kapitel- och avsnittsrubriker.
Skillnaden är att kapitelordningen i viss mån ändrats samt att några avsnitt flyttats
till andra kapitel där det bedömts bidra till tydligheten.
En annan viktig förändring är att redovisningar gällande faktiska detaljplaner och
möjlig byggnation av bostäder kopplade till dessa har lyfts ut. Anledningen är att
beräkningsgrunden för sådant referensmaterial relativt snabbt kan förändras och
därför riskerar att bli missvisande. Delvis beror detta på att kommunens
planprioriteringslista och bostadsförsörjningsprogrammet inte aktualiseras med
samma intervaller, men också eftersom inte alla detaljplaner kommer till stånd
respektive bebyggs i den utsträckning som planerats.
Statistik, diagram och tabeller som ingår i nuvarande program har bland annat
uppdaterats med senaste prognosen från SCB. Undantaget är, vilket nämns ovan,
bilagan i nuvarande program som visar pågående exploatering samt möjlig
byggnation i pågående eller kommande detaljplanearbete.
Sammanfattning av remissyttranden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens övergripande bedömning är att Öckerö kommuns förslag till
riktlinjer för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Av yttrandet framgår också att
Bostadsförsörjningsprogrammet är överskådligt, har en logisk struktur och i stor
utsträckning beskriver de utmaningar kommunen behöver arbeta med för att kunna
ta sitt bostadsförsörjningsansvar.
Länsstyrelsen föreslår att dokumentet kan utvecklas kring hur programmets
strategier och riktlinjer ska genomföras, vem som har ansvar för olika delar av
genomförandet samt hur kommunen följer upp att rätt effekter uppstår.
Länsstyrelsen menar också att allmännyttans roll i bostadsförsörjningsarbetet kan
utvecklas i dokumentet, speciellt utifrån hur det allmännyttiga bostadsbolaget kan
tillgodose de behov av hyresrätter och bostäder för grupper med särskilda behov
som omnämns.

Länsstyrelsen anser vidare att det bör förtydligas hur kunskap har samlats in kring
specifika gruppers bostadsbehov och vilka delar av kommunens organisation som
deltagit i arbetet. Här belyses vikten av att tjänstpersoner med kompetens om social
hållbarhet deltar i arbetet och att bostadsförsörjningsprogrammet kopplas till
lämpliga mål och strategier som berör sociala frågor. Det föreslås även en utveckling
av de bostadsbehov som beskrivs för olika utsatta grupper i programmet.
En del av Länsstyrelsens yttrande tar upp de särskilda utmaningar som Öckerö
kommun står inför när det gäller en långsiktig bostadsförsörjning i förhållande till
framkomligheten på väg 155. Det konstateras att frågan behöver hanteras på en
mellankommunal nivå, men också att Öckerö kommun genom beskrivna strategier i
översiktsplanen och den framtagna trafikstrategin har goda förutsättningar för en
hållbar utveckling av bostäder i kommunen.
Göteborgsregionen
Göteborgsregionen bedömer att Bostadsförsörjningsprogrammet är välarbetat och
att kopplingarna mellan behoven på bostadsmarknaden och strategierna för
bostadsförsörjningen är tydliga. Av yttrandet framgår också att kommunens
prioritering av hyresrätter och mindre bostäder i flerfamiljshus under
programperioden svarar väl upp mot strukturbilden och de behov som beskrivs,
samt att programmet som helhet ligger i linje med gemensamma och relevanta
regionala styrdokument.
Göteborgsregionen anser att strategierna som presenteras i programmet mer
explicit hade kunnat beröra de sociala aspekterna av bostadsförsörjningen och hur
programmet bidrar till att tillgodose behov hos grupper med särskilda behov. Vidare
konstateras det att ett utvecklat resonemang kring Öckerö kommuns roll i den
växande storstadsregionen hade berikat det regionala perspektivet i programmet
ytterligare.
Öckerö Fastigheter
Öckerö Fastigheter anser att Bostadsförsörjningsprogrammet utgör en god grund
för ramar, strategier och mål för hur utvecklingen skall ske för boende inom
kommunen. De strategier som presenteras i programmet bedöms vara kärn- och
verkningsfulla och bolaget vill särskilt lyfta fram vikten att hyresrättsformen
prioriteras för att skapa en större variation av upplåtelseformer.
Bolaget lyfter fram vikten av att kombinera programmet med specifika direktiv från
kommunen såsom ägare till det allmännyttiga bostadsbolaget, där mål och
förväntningar på bolagets roll bör samverka med andra förutsättningar såsom
planberedskap, finansieringsmöjligheter och bedömd efterfrågan på bostäder.
Justering efter remissyttranden
Ingress
Tydliggörande av att även en representant från Socialkontoret ingår i
projektgruppen.
Kapitel 1 – Inledning

 Kapitlet kompletteras med en kort beskrivning om att uppföljning och
genomförande av programmets mål, strategier och riktlinjer sker kontinuerligt
genom kommunens verktyg för styrning, ledning och strategisk planering
(Stratsys). Någon ytterligare beskrivning av uppföljning och ansvarsfördelning
har inte gjorts. Detta eftersom arbetet med att genomföra programmets
intentioner bedöms ske kontinuerligt och vara kommunövergripande, där olika
verksamheter måste samarbeta för att uppnå de effekter som avses. En
uppdelning av programmet i specifika ansvarsområden är därmed svår och
riskerar även att skapa en missvisande bild av att vissa verksamheter endast
behöver engagera sig i valda delar.
 Kapitlet kompletteras med en kort beskrivning av hur arbetet med programmet
organiserats samt hur relevant information samlats in.
Kapitel 2 – Strategier och riktlinjer
Strategiernas antal är oförändrade, men innehållet har kompletterats i de strategier
som beskriver markfrågor (bl.a. har markanvisning som redskap lagts till).
Kapitel 7 – Särskilt ansvar för vissa grupper
Kapitlet har kompletterats och utökats (specifikt avsnitt 7.4 – 7.6). Justeringen
innebär en tydligare beskrivning och utveckling av de bostadsbehov som beskrivs för
olika utsatta grupper i programmet. Justeringen innefattar också en beskrivning av
Öckerö Fastigheters roll när det gäller att tillgodose bostadsbehoven för grupper
med särskilda behov.
Ekonomi
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbetet utförs inom budgetram.
Bedömning
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt
bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla
ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare
funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål vilket är
gynnsamt för kommunens utveckling. Ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram är
till stor nytta, både för kommunen och lokala och regionala aktörer, då det
förtydligar kommunens avsikter med bostadsutveckling och befolkningsutveckling,
ger ökade insikter i olika samhällsgruppers bostadsbehov och är ett viktigt
planeringsunderlag för kommunens alla verksamheters budgetar genom att visa
vilken prioritering olika utbyggnadsområden har och ungefär när i tid de väntas
genomföras.
Expediering av beslut
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
ÖFAB
Göteborgsregionens kommunalförbund
Bilagor
Remissvar Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Remissvar Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Remissvar Öckerö Fastigheter FAB
Underskrift

Anna Dannjér Brocker
Tf kommundirektör
Datum

Johannes Wallgren
Samhällsbyggnadschef
Datum
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Uppföljning och genomförande av bostadsförsörjningsprogrammets mål, strategier och riktlinjer sker kontinuerligt genom kommunens verktyg för styrning, ledning och strategisk planering
(aktuell plattform vid programmets framtagande är Stratsys).
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har organiserats
och bedrivits enligt Öckerö kommuns projektmodell. En styrgrupp bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef
och ekonomichef har formulerat uppdraget till en projektgrupp.
Projektgruppen har bestått av representanter från samhällsbyggnadsverksamheten (planarkitekt, samhällsplanerare och
lokalstrateg), enhetschef vid Socialkontoret samt VD för Öckerö
Fastigheter.
Projektgruppen har kontinuerligt haft projektmöten och utöver
dessa även genomfört ett antal workshops med en referensgrupp bestående av en representant från varje politiskt parti.
Underlag i form av statistik, diagram och tabeller som ingår i
programmet har bland annat uppdaterats med aktuella prognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB).
1.1 Lagstiftning
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostadsförsörjningslagen (2000:1383). Den klargör att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen
(2010:900). Lagens syfte är att främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
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Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som
anger kommunens ansvar för den enskildes rätt till bostad samt
Kommunallagen (81991:900) där kommunens rätt att skapa och
driva bostadsföretag ingår.
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid
planläggningen som ska främja bostadsbyggandet
och utvecklingen av bostadsbeståndet.
Det innebär att bostadsförsörjningsprogrammet
ska styra vad som ska byggas och för vem det ska
byggas. Planbesked, översiktlig planering och detaljplaner avgör var det ska byggas bostäder och
planprioriteringen avgör när de ska byggas.
1.2 Planeringsförutsättningar
Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till
kommunens vision och miljömål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå politiskt
ställda mål kring bostadsbyggandet.
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Öckerö Fastigheter är
ett värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om
byggande, upplåtelseform, renovering och hur många lägenheter
som ska reserveras för till exempel bostadssociala ändamål.
En förutsättning för utveckling av nya bostäder och befolkingstillväxt är infrastruktur. Kommunens strategier för att hantera
de negativa konsekvenserna av bilåkande och skapa förutsättningar för alternativa färdmedel och lokala arbetstillfällen behandlas i kommunens trafikstrategi.
En annan förutsättning är tillgång till exploateringsbar mark.
För att lyckas nå målet om goda bostäder för alla måste kommunen arbeta aktivt med sin planberedskap och tydligt koppla
samman översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjningen
och infrastrukturplanering samt bedriva en aktiv markpolitik.
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Kommunens översiktsplan pekar ut var kommunen anser att bostadsbyggande ska ske. Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna
för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i kommunen.
1.3 Syfte
Ett bostadsförsörjningsprogram ska tydliggöra kommunens
ambitioner för allmänheten, exploatörer samt för tjänstepersoner och politiker inom den egna organisationen. Programmet
ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen
och av de behov som finns under programperioden.
1.4 Omfattning
Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar samtliga tio bebyggda öar inom kommunen.
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Kartbild: Öckerö kommun består av de tio bebyggda öarna Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö,
Hälsö, Öckerö, Hönö, Fotö, Kalvsund och Grötö.
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Inom allt arbete med bostadsplanering ska barn- och jämställdhetsperspektivet beaktas. I samband med planering av bostadsområden ska trygghetsaspekten uppmärksammas, exempelvis
genom åtgärder rörande den fysiska miljön, trafiksäkerhet och
övrig utformning.
2.3 Konsekvenser
Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bostadsproduktionen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder
per år, räknat med 1,8 personer i lägenhetshushåll och 2,3 personer per hushåll i villahushåll.
Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen
utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt
flerbostadshus. Därför ska det i första hand ske
ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i
olika storlekar och prislägen. Byggande av högre
bostadshus ska också underlättas för att möjliggöra
förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelseformen kan variera men hyresrätter ska prioriteras.
Enskilt byggande av småhus har historiskt varit en viktig del för
att trygga bostadsbeståndet i kommunen. En utbyggnad med
småhus kan fortsatt ske i mindre omfattning genom avstyckning där det är lämpligt samt i anslutning till flerbostadshus.
Nya områden med uteslutande gruppbyggda enbostadshus bör
däremot undvikas inom planeringsperioden. Rekommendationen ska inte ses som ett hinder för planering av alternativa boendeformer, som exempelvis flytande bostäder, där byggnation
av flerbostadshus av olika skäl kan vara svårt att genomföra.
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Fler bostäder ska även kunna skapas genom ombyggnation och
uppdelning av befintliga enbostadshus eller genom t.ex. inredning av vindar på flerbostadshus. Vid sådan byggnation är det
viktigt att beakta boendemiljöns standard för att nå det övergripande målet om att alla i kommunen ska ha möjlighet att leva i
goda bostäder.
Målet i tidigare bostadsförsörjningsprogram om att utveckla
trygghets- och/eller seniorboende är fortsatt aktuellt. Denna boendeform kan med fördel integreras i planeringen av kommande
bostadsområden i syfte att främja blandat boende och minska
segregation.
2.4 Detaljplaner
Detaljplaner syftar till att sätta ramarna för en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Framtagandet av detaljplaner för bostäder är en viktig förutsättning för
bostadsförsörjningen inom kommunen och en god planeringsberedskap behöver upprätthållas för att möjliggöra fortsatt
byggnation av bostäder.
Men detaljplaner utgör i sig ingen garanti för en
önskvärd bostadsförsörjning. Verkligheten är ofta
sådan att inte alla planer kommer till stånd respektive bebyggs i den utsträckning som planerats.
Det innebär att en hög planeringsberedskap inte är
tillräckligt som enda åtgärd för att uppnå bostadsförsörjningsmålet.
Planerade, pågående och redan framtagna detaljplaner möjliggör
för ett flertal bostäder inom planeringsperioden. Utöver detta tillkommer bostäder även genom exempelvis avstyckningar och att
fler lägenheter inryms i befintliga bostadshus. Denna tillkomst av
bostäder bidrar sporadiskt till kommunens bostadsförsörjning,
men den är svår att förutse och därför svår att planera för.
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Lägenheter i flerbostadshus kan bland annat möjliggöra för den
åldrande befolkningen att flytta från sina villor till ett tillgängligt och tryggt boende.
Utmaningarna för byggandet på Nordöarna ligger framför allt i
utvecklade kommunikationer och i att säkerställa serviceutbudet på öarna. Avfolkning och en åldrande befolkning utgör också ett potentiellt hinder för en bredare samhällsutveckling.
En fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöarna måste ske parallellt med en utveckling av infrastrukturen. Eftersom utökade
biltransporter inte är önskvärda behövs alternativ i form av
exempelvis persontransporter och trygga parkeringar vid transportnoderna innan ytterligare bebyggelse sker.
2.6.2 De sammanhängande öarna
I de planer som pågår för de sammanhängande öarna finns en
blandning av olika boendeformer vilket uppfyller målet om ett
breddat bostadsutbud. Kommunikationerna är förhållandevis
goda vilket är en förutsättning för åretruntboende. Befolkningen på de sammanhängande öarna utgör cirka 80 procent av
kommunens totala invånarantal och här finns också det största
serviceutbudet.
På de sammanhängande öarna finns flera utbyggnadsområden
med färdiga detaljplaner, men de största utvecklingsplanerna
finns på öarna Hönö och Öckerö. På Öckerö pågår även ett planarbete som syftar till ett utvecklat centrum som vid full utbyggnad bedöms kunna generera runt 400 bostäder i framförallt
flerbostadshus.
Utmaningen för byggandet på de sammanhängande öarna ligger framförallt i att minska bilberoendet. Störst möjlighet för
detta sker genom ett byggande nära kollektivtrafikstråken och
genom att satsa på att stärka de centrum som finns, Hönö Klåva
och Öckerö centrum.
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En annan utmaning är att bibehålla och säkerställa en god utomhusmiljö och naturliga platser för rekreation. Det relativt
stora exploateringstrycket innebär att det är viktigt att hushålla med de markresurser som finns tillgängliga. Detta gäller
i synnerhet inom de mer tätbebyggda delarna, där värdefulla
grönytor och lokala rekreationsområden riskerar att gå förlorade vid en ogenomtänkt exploatering.
2.6.3 Björkö
Björkö står för kommunens största markreserv och bostadsplaneringen på lång sikt har därför relativt stort fokus på ön. Ett
arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder
om Björkö samhälle pågår. Området bedöms vid en full utbyggnad kunna innehålla upp till 400 bostäder.
Björkös stora utvecklingspotential betyder att den största utmaningen för byggandet här ligger i att på ett effektivt sätt knyta
ön till övriga delar av kommunen. Utvecklade kommunikationer
kommer därmed att vara en nyckelfaktor för fortsatt byggnation.
2.6.4 De bilfria öarna Kalvsund och Grötö
På Kalvsund finns sedan 2015 en detaljplan som inneburit
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggelsen är blandad med
bostäder i form av såväl flerbostadshus som villor. På Grötö har
den största utbyggnaden skett genom avstyckning av befintliga
tomter.
Det finns inga aktuella planer för någon större utbyggnad men
på Grötö finns områden där förtätning kan vara möjlig.
Liksom på Nordöarna och Björkö ligger utmaningen för fortsatt
utveckling på de bilfria öarna i utvecklade kommunikationer.
Då fordon endast i undantagsfall trafikerar öarna handlar det
uteslutande om persontransporter.
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3. MÅL FÖR BOENDE OCH BYGGANDE
3.1 Internationella mål
Enligt mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030
ska världens länder senast 2030 säkerställa tillgång för alla
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
3.2 Nationella mål
”Delmålet för bostadspolitiken
är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter
ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven.”

Staten vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten i
planläggandet genom att bland
annat förenkla reglerna och
eventuellt genom riktande subventioner/stöd.

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild betydelse för
planeringen inkluderar att:
•

Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på
bostadsmarknaden.

•

Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare och berörda kommuner.

•

Underlätta studenters och ungas boende.

•

Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga
fler och billiga bostäder för unga.

•

Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att
fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform
till exempel i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende.

•

Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre
att fortsätta bo tillsammans.
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3.3 Regionala mål
Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet” utvecklar
kommunen genom att bland annat verka för de strategier som
beslutats gemensamt med Göteborgsregionen:
•

Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta
vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.

•

Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt
besöka Göteborgsregionen.

•

Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som
utgår från storstadsområdets möjligheter.

•

Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en
attraktiv kollektivtrafik.

Göteborgsregionen expanderar och inget tyder i nuläget på att
bostadsbristen skulle minska annat än genom ett mer aktivt
bostadsbyggande. Möjligtvis skulle just bostadssituationen i sig
hämma befolkningsutvecklingen. Göteborgsregionen har som
målsättning en årlig befolkningsökning på 10 000 personer och
ett långsiktigt bostadsbyggande kan generera denna ökningstakt.
2008 antogs strukturbilden för Göteborgsregionen som visar
att dess medlemskommuner är överens om hur den regionala
strukturen ska utvecklas. Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är
långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa
strukturbilden och överenskommelsen.
I strukturbilden tillhör Öckerö kommun kustzonen som även
omfattar det kustnära området av fastlandet, Göteborgs södra
skärgård samt Tjörn. En fördjupning av kustzonen har antagits
2019 och innehåller mer områdesspecifika överenskommelser
till stöd för kommunernas planering.
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I strukturbildens grafiska representation är kustzonens koppling till regionen något otydlig och kan uppfattas som mindre
viktig i förhållande till de tydligt markerade fastlandsstråken.
Men kusten har en sådan attraktionskraft och är så identitetsskapande för hela Göteborgsregionen att såväl utvecklingen av
som tillgängligheten till den är av gemensamt intresse.
Inom kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning
med ett antal större och mindre orter samt fritidshusområden.
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter, men också svårigheter då det saknas en kapacitetsstark infrastruktur.
Genom att aktivt arbeta med visionen om att vara
en levande och hållbart växande skärgårdskommun, så spelar Öckerö kommun en viktig roll i den
växande storstadsregionens utveckling.

Figur: Strukturbild för Göteborgsregionen. (Göteborgsregionens kommunalförbund 2008).
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3.4 Öckerö Kommuns mål
Kommunens övergripande mål finns sammanställda
i diverse måldokument. Nedan sammanställs de mål
som berör bostadsbyggandet mer konkret.
3.5 Öckerö 365
Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige
2018. Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Den
ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska
planering och utveckling.
Det finns en tydlig koppling mellan kommunens vision och mål
och aktuell lagstiftning genom dess fokus på människors behov.
Två av fem fokusområden i visionen har en direkt koppling till
syftet med bostadsförsörjningsprogrammet, nämligen:
•

1: Den trygga kommunen – med formuleringar som hänsyn
till varandras olika behov och nära till det stöd som behövs,
liksom ett samhälle anpassat för alla.

•

4: Den hållbart växande kommunen – med formuleringen
”På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och
upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus”.

3.6 Övergripande mandatmål 2019–2022
Den politiska viljan gällande bostadsutveckling under innevarande mandatperiod beskrivs under devisen Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka. Bland annat framhålls
vikten av gestaltning, estetik och kulturella värden.
Vidare ska bostäder planeras för olika människors behov och
för olika skeden i livet, med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
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För att hushålla med markresurser prioriteras förtätning och
möjligheter med flytande bostäder bör utredas. Kommunen ska
ha en positiv inställning till privatpersoner som vill inreda en
ytterligare lägenhet i sitt bostadshus.
Föregående bostadsförsörjningsprogram från 2014 innehåller
många mål som fortfarande är aktuella och som utvecklas vidare i kapitel 2 – Strategier och riktlinjer.
3.7 Lokala miljömål
De lokala miljömålen strävar efter att nå en hållbar utveckling
inom hela kommunen. Målen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de som berör bostadsbyggandet är följande:
•

Energi och klimat – Öka resandet med kollektivtrafik och
öka antalet cyklande och gående.

•

God livsmiljö – Miljömedveten planering

•

Inspirerande natur och kulturmiljö – Skydda och utveckla
värdefulla kulturmiljöer.

3.8 Översiktsplan
Viktiga strategier i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö
som påverkar bostadsförsörjningen är bland annat att möjligheter till bostadsbyggande ska ges i alla delar av kommunen och
ske i anslutning till befintlig tätorts- och bebyggelsestruktur i
de olika tätorterna. I översiktsplanen framhålls att det är viktigt
att utveckla miljöerna även på de mindre öarna och särskilt där
det inom kommunen finns tendenser till avfolkning och en åldrande befolkning, som exempelvis på Nordöarna.
I sammanställningen framgår även att planen för bostadsförsörjning och översiktsplanen bör utveckla ett tydligare barn-,
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.
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3.9 Trafikstrategi
En mobilitetsplan är antagen och trafikstrategi är under framtagande. Frågeställningen hur Öckerö ska kunna utvecklas utan
att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras
hanteras också i en åtgärdsvalsstudie där Trafikverket, Göteborgs kommun och Öckerö samverkar i dialog. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för fortsatta beslut och beräknas vara
färdigställd vid årsskiftet 2021–2022.
Alternativet färja som kommunikation till och från kommunen
innebär att åtgärder måste vidtas för att minska pendlingstrafiken med bil och därmed de negativa konsekvenserna av pendlingen.
Färjetrafiken på Nordöleden har enligt Trafikverket nått sitt kapacitetstak. En ytterligare ökning av kapaciteten innebär enligt
Trafikverket omfattande investeringar i andra fartyg, men även
i nya färjelägen och det är i nuläget inte aktuellt. Kommande
ombyggnation av färjelägen sker för nuvarande färjetyper och
kommer därmed inte att medge någon kapacitetsökning.
Goda kommunikationer är en viktig faktor för
åretruntboende. Ska befolkningsutvecklingen ske
i positiv riktning måste trafiksystemet utvecklas
i takt med byggnationen och byggnationen ske så
att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till
bilen.
Förutom kollektivtrafik är gång- och cykeltrafik
ett alternativ till bilen. För att göra det till ett
attraktivt alternativ behöver kommunens gångoch cykelvägar kompletteras och utvecklas med
avseende på trygghet, tillgänglighet och trivsel.
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4.2 Befolkningsutvecklingen allmänt
Befolkningen i Öckerö kommun har ökat under programperioden fram till år 2019 då den tvärtom minskat med 29 personer.
Befolkningen förändras genom att barn föds, invånare åldras,
avlider eller flyttar in och ut från kommunen. Befolkningen ökar
under sommarhalvåret men kommunen är inte en så kallad
sommarkommun utan är en levande kommun året runt.
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste
decenniet (2010–2019) varit ca 467 personer eller 3,6 %.
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott under perioden.

/ŶǀĊŶĂƌĞ ƚŽƚĂůƚ͕ ĂŶƚĂů
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Diagram: Befolkningsutveckling perioden 2010-2019

4.3 Befolkningsutveckling inom de olika öarna
Förändringen mellan 2016 och 2019 visar att det bara är på
Hönö och Kalvsund som invånarantalet vuxit de senaste 4 åren.
Troligtvis en effekt av att bostadsprojekt färdigställts på de
öarna under perioden. På Björkö, Öckerö, Grötö och Hyppeln
har invånarantalet varit oförändrat medan det minskat på Fotö,
Hälsö, Rörö och Källö-Knippla.
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Andelen äldre inom gruppen 80+ förväntas öka från cirka 6 %
år 2019 till cirka 10 % år 2030.
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Diagram: Antal äldre i gruppen 80+ inom Öckerö kommun fram till 2030

Översiktligt kan konstateras att ungdomar gärna bosätter sig
på de sammanhängande öarna medan barnfamiljerna väljer
områden där de är uppvuxna. Detta befästs också av bostadsbeståndet.
Andel i respektive åldersgrupp har även att göra med hur gamla
bostadsområdena är. I nybyggda småhusområden har framförallt barnfamiljer flyttat in. Efter ett antal år när barnen vuxit
upp kanske man flyttar vidare och säljer huset. Här kan då en
generationsväxling påverka befolkningssammansättningen.
4.5 Befolkningsprognos
Enligt SCB:s befolkningsprognos får kommunen en blygsam
befolkningsökning på i genomsnitt 30 personer per år. 2030 är
antal invånare i kommunen 13 255.
SCBs befolkningsprognos bygger bland annat på kommunens
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma
att färdigställas respektive år fram till 2025.
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Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025
2021

2022

2023

2024

2025

10

10

35

70

80

Tabell: Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025

De demografiska förändringarna de senaste åren beror på det
stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt antalet barn från den s.k. babyboomen under tidigt 1990-tal. Det
stora antalet barn från det tidiga 1990-talet har nu flyttat hemifrån. Detta sammantaget innebär en stor ökning av två olika
åldersgrupper, vilka i många avseenden har samma preferenser
vad gäller boende – mindre bostäder.
4.6 Hushållssammansättning
Om man idag jämför bostadsbeståndet med befolkningen så ger
det för Öckerö kommun ett snitt på 2,5 personer per bostad. Enligt Boverket är genomsnittet i Sverige 2,2 personer per hushåll.
4.7 Rörlighet inom bostadsmarknaden
Trots en generellt ökad rörlighet bland hushållen har omflyttningen i relation till den totala befolkningen i Öckerö kommun
minskat. Andelen som flyttar in till respektive ut ur Öckerö
kommun har ökat något under perioden vilket är positivt då en
bostadsmarknad utan rörlighet skapar flera låsningseffekter. En
effekt är att kommunens invånare får svårare att få tillgång till
den boyta och det bostadsläge som efterfrågas.
Om tillgången till ”rätt boende” minskar, ökar ”bundenheten”,
vilket påverkar hushållens familjebildning liksom invånarnas
upplevda ”nytta” av att bo i Öckerö kommun. Mindre rörlighet
inom kommunen kan även innebära att mångfalden minskar
och att segregationen förstärks t.ex. när olika generationer eller
sociala grupper inte kan mötas.
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Att omflyttningen trots allt är låg kan bland annat förklaras av
den generella bostadsbristen i regionen, långa köer till allmännyttiga bostadsföretag och höga priser på såväl bostadsrätter
som äganderätter.
Nyproducerade bostäder och generationsväxlingar inom det
befintliga bostadsbeståndet påverkar storleken på inflyttningsnettot. Ett begränsat utbud av bostäder på bostadsmarknaden
drar ner både den inom- och mellankommunala omflyttningen.
Det finns därför små möjligheter att öka inflyttningsnettot och
påskynda generationsväxlingar annat än genom att bygga fler
bostäder av rätt typ och på rätt plats.
Hushållen flyttar över kommungränser allt mer för
att tillgodose sitt bostadsbehov i olika åldrar och
skeden av livet. Utbudet av olika boendemiljöer
i Öckerö kommun och i angränsande kommuner
innebär att hushållens boendekarriär allt mer blivit
en regional process. Att invånarna flyttar under
olika faser i livet påverkar kommunerna på flera
sätt. Barnomsorg, skola, trafikströmmar, bostadsplanering och fördelning av skattemedel är några
exempel.
Kunskapen om de rörelser och flyttriktningar som sker inom
vår närregion, bland olika hushåll och åldersgrupper, är viktig i
ett längre perspektiv.
Det geografiska mönstret för hur personer flyttar mellan Öckerö
kommun och omgivande kommuner inom regionen är förhållandevis konstant. Av den folkökning som tillkommer genom ett
positivt flyttnetto är över hälften från Göteborgsregionen.
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4.8 Kommunal tomtkö
Den kommunala tomtkön har avskaffats. Antalet kommunala
tomter är få och tilldelningen har varit mycket begränsad. Kvarvarande kommunala tomter kan användas strategiskt i bostadsförsörjningen, nyttjas till bostäder för grupper med särskilda
behov eller fördelas via mäklare.
4.9 Kommunalt bostadsbolag
Genom Öckerö Fastigheter kan kommunen påverka produktion
och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget kan t.ex. säkerställa behovet av hyresrätter
och bostäder till grupper med särskilda behov.
4.10 Pendling
Varje dag pendlar 3 500 personer från Öckerö kommun till
arbete. Utöver det pendlar cirka 500 elever ut från kommunen
varje skoldag. En majoritet av kommunens pendlare har Göteborg som målpunkt.
Ökad befolkning och tillväxt skapar med dagens förhållanden
även ökad biltrafik. En hållbar utveckling måste bygga på åtgärder för att minska biltrafiken och konsekvenserna av den vilket
utvecklas i kommunens Trafikstrategi.
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Seniorbostäder får dock inte förväxlas med särskilt boende för
äldre. Denna frågeställning finns fortfarande kvar att behandla.
Efterfrågan på billiga och tillgängliga lägenheter kvarstår. Det
är svårt för äldre som vill sälja sina hus för att flytta till lägenhet, en av de åtgärder som är viktig för att skapa rotation på
bostadsmarknaden.

6. BEHOV OCH EFTERFRÅGAN
6.1 I nuläget
Öckerö är en attraktiv kommun att bo i. Generellt är det idag en
brist på bostäder i kommunen. Kunskap om bostadsbristen och
efterfrågan på bostäder begränsas av svårigheter med att få tag
i bra underlag.
Kommunens fastighetsägare hanterar uthyrningen av sina
lägenheter utifrån egna köer eller intresseanmälningslistor.
Mäklarorganisationerna har egna sökmotorer för bostads- och
äganderätter som är till salu.
Det står över 2 000 personer i Öckerö Fastigheters bostadskö.
Lokala mäklare beskriver att trycket på bostäder är ungefär lika
stort som i övriga Göteborg. Även om de flesta säljer sina bostäder under sommarhalvåret är det framförallt åretruntboende
som söks.
Det stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt
antalet barn från den så kallade baby-boomen under 1990-talet,
som nu flyttat hemifrån, har i flera avseenden samma preferenser vad gäller boende.
Fastighetsägare, mäklare och andra aktörer på bostadsmarknaden vittnar om en mycket stor efterfrågan på bostäder. Alla typer av bostäder efterfrågas men hyresrätter till rimligt pris är intressanta,
framförallt för ungdomar.
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Likaså efterfrågas lägenheter nära service och kommunikationer för de lite äldre. Vad det gäller småhus finns en stor efterfrågan på villor samt avstyckade tomter att bygga själv på.
6.2 I framtiden
Öckerö kommun har haft en relativt ung befolkning till följd av
stor inflyttning av barnfamiljer. I framtiden blir troligtvis andelen äldre fler, samtidigt som ungdomsgrupperna minskar. Boendepreferenserna är snarlika för dessa grupper. Ungdomar vill
flytta hemifrån och söker ofta mindre, billiga och funktionella
hyresrätter, gärna nära kollektivtrafik. Den äldre befolkningen
efterfrågar i många fall särskilda seniorbostäder eller lägenheter med närhet till service och hiss i huset. En äldre befolkning
ställer även krav på andra typer av utformat boende som gör det
möjligt att bo kvar längre i eget boende.
Idag upplevs en brist på lägenheter, framförallt för äldre personer som vill sälja sitt hus och flytta till lägenhet istället. En planering som ökar rotationen samt rörligheten på bostadsmarknaden blir därmed allt viktigare i framtiden.
Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat näringsliv. Många arbetsplatser genererar önskemål om bostäder i kommunen.
Kommande satsningar bedöms leda till en ökad efterfrågan på
bostäder i attraktiva lägen.
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7. SÄRSKILT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER
Kommunen har särskilt ansvar för vissa grupper i samhället,
främst inom socialnämndens verksamhetsområden, för att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation.
Socialnämnden har en skyldighet att medverka i
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för de med särskilda behov att kunna bo
och delta i samhället på jämlika villkor.
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla
särskilda boenden till personer med olika funktionshinder.
7.1 Unga vuxna
Öckerö kommun tappar genom utflyttning av yngre. Detta är
normalt eftersom många yngre vill bo i större städer respektive
i studieorter där det finns ett annat utbud av service, aktiviteter
och nöjen. Unga ska inte tvingas flytta från kommunen för att
det saknas lämpliga bostäder. De är en relativt betalningssvag
grupp och ofta ensamstående. Därmed passar mindre hyreslägenheter deras behov. Bristen på hyresrätter gör att det finns
små möjligheter att tillgodose dessa behov i kommunen idag.
7.2 Äldre personer i ordinärt boende
De demografiska förändringarna är den faktor som styr det
framtida vårdbehovet mer än någonting annat. Trenden för
kommunens befolkningsutveckling är tydlig. I Öckerö kommun
är 25 % av befolkningen över 65 år, jämfört med rikets 20%.
Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka
och 2030 är cirka 3 960 personer, eller 30 %, av befolkningen
äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år
2019 till 1 368 personer 2030.
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Prognosen av beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling
som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.
De förebyggande insatser och strategier som kommunen kan genomföra i ett tidigt skede för att
skapa en nödvändig trygghet för de äldre bör uppmärksammas. Antalet lägenheter i seniorboende
samt trygghetsboende i kommunen kan komma att
påverka behovet av särskilt boende.
Öckerö Fastigheter tillhandahåller idag 135 lägenheter fördelat
på Öckerö, Hönö och Björkö, vilka är tillämpade för seniorer
och erbjuds via bostadskö.
7.3 Särskilda boenden för äldre
När det nybyggda äldreboendet Solhöjden Södra stod klart i
januari 2020 fanns i Öckerö kommun 126 permanenta boendeplatser och därtill 16 platser för korttidsboende. Plats i särskilt
boende beviljas enligt gällande lagstiftning av handläggare.
I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att ytterligare utreda behov och möjligheter kring utveckling av Solhöjden Norra.
7.4 Särskilda boende för personer med funktionsnedsättning
Beviljande av särskilt boende sker efter handläggning enligt gällande lagstiftning. Insatser gällande bostäder med särskild service enligt LSS delas in i gruppbostäder, servicebostäder samt
särskilt anpassade bostäder. För närvarande finns det 26 permanenta boendeplatser fördelat på 5 gruppboenden i kommunen.
Vid programmets framtagande finns det 5 beslut om servicebostad samt 5 beslut om särskilt anpassad bostad i kommunen.
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Kommunen genomför regelbundet översyner kring behovet och
bedömer att det finns en bra bild av hur det ser ut under planeringsperioden. Däremot är det svårare att förutse hur behovet
påverkas av inflyttning utifrån. Omsättningen av bostäder är
mycket låg och det dröjer ofta många år innan bostaden blir tillgänglig för annan behövande.
Det innebär att det troligen kommer uppstå ett
ökat behov av särskilda boendeplatser mot slutet av
planeringsperioden. En djupare analys och inriktning på åtgärd för att tillgodose framtidens behov
är under arbete.
7.5 Boende för flyktingar, ensamkommande och anhöriga
Öckerö kommun har hanterat och fortsätter hantera det antal
nyanlända som anvisas varje år väl, trots att det finns begränsade förutsättningar att tillgodose behoven i ordinärt boende. När
det tidigare kommit en stor andel ensamkommande flyktingbarn har kommunen valt att i första hand stödja dem i familjehem. I något fall har boende ordnats genom Öckerö Fastigheter
vid så kallad anhöriginvandring.
Idag är andelen vuxna flyktingar större, med såväl ensamstående som familjer. För dessa har kommunen ett ansvar att ordna
med boende under två år. Bristen på hyreslägenheter, både stora
och små, kan innebära svårigheter för nyanlända att etablera sig
i kommunen efter att de två åren passerat.
7.6 Hemlösa
Socialtjänsten i Öckerö kommun möter hemlösa enligt alla kategorier av Socialstyrelsens definition (se nedan). De som helt saknar tak över huvudet har enligt socialtjänstlagen rätt att erbjudas akutboende. Denna form av kortsiktigt boende köps oftast
externt, bland annat i Göteborg. En ökad andel hyreslägenheter
löser inte automatiskt behoven för den boendeformen.
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Långsiktigt boende genom kommunens försorg erbjuds i så
kallade kommunala kontrakt, där socialtjänsten står som kontraktsinnehavare och hyr ut lägenheter i andra hand till personer som har rätt till denna form av boende. Genom beslut i
kommunstyrelsen så erbjuds socialtjänsten alla hyreslägenheter
som blir lediga hos det kommunala bostadsbolaget Öckerö Fastigheter, med undantag från enstaka områden med seniorlägenheter. De lägenheter som inte bedöms behövas återgår till den
ordinarie bostadskön.
Tillgången till bostäder genom kommunala kontrakt bedöms tillgodose de behov av långsiktigt boende för hemlösa som finns i dagsläget. Genom att
utöka utbudet av hyreslägenheter garanteras även
en fortsatt tillgång.

Socialstyrelsens definition av hemlösa:
1.

Akut situation där en person helt saknar tak över huvudet

2.

Avsaknad av bostad inför utskrivning från institution

3.

Ingen tillgång till bostad på den ordinarie marknaden utan
hyreskontrakt genom kommunens försorg

4.

Kortsiktigt boende hos vänner och släktingar
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1. Inledning
Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö kommun fastställer den övergripande
synen på hur kommunen vill att boendet
ska utvecklas på sikt. Programmet är en
del av kommunens långsiktiga arbete med
markförsörjning, planförsörjning, bygglovgivning och investeringsbudget. På kort
sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projektering samt prognos
för befolkningstillväxt.
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostadsförsörjningslagen
(2000:1383). Den klargör att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen för
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen
(2010:900). Lagens syfte är att främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid planläggningen
som ska främja bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet. Det innebär att bostadsförsörjningsprogrammet
ska styra vad som ska byggas, för vem det
ska byggas och när det ska byggas var.
Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som anger kommunens
ansvar för den enskildes rätt till bostad
samt Kommunallagen (81991:900) där
kommunens rätt att skapa och driva bostadsföretag ingår.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av kommunfullmäktige och uppdate-

ras en gång per mandatperiod. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet hos särskilda
grupper och marknadsförutsättningarna.
Bostadsförsörjningsprogrammet har en
tydlig koppling till kommunens vision och
miljömål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att på ett långsiktigt hållbart
sätt nå politiskt ställda mål kring bostadsbyggandet.
En förutsättning för utveckling av nya bostäder och befolkningstillväxt är infrastruktur. Kommunens strategier för att
hantera de negativa konsekvenserna av
bilåkande och skapa förutsättningar för
alternativa färdmedel och lokala arbetstillfällen behandlas i kommunens trafikstrategi. Förutsättningarna för försörjning av
vatten- och avlopp, av framförallt Nordöarna, är under utredning.
En annan förutsättning är tillgång till exploateringsbar mark. För att lyckas nå målet om goda bostäder för alla måste kommunen arbeta aktivt med sin planberedskap och tydligt koppla samman översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjningen och infrastrukturplanering samt
bedriva en aktiv markpolitik. Kommunens
översiktsplan pekar ut var bostadsbyggande kan ske. Arbete med att utveckla en
ny översiktsplan pågår.
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag,
ÖFAB, är ett värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om byggande, upplåtelseform, renovering och hur
många lägenheter som ska reserveras för
till exempel bostadssociala ändamål.
Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna för en långsiktigt
hållbar utveckling av bostäder i kommunen.
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3. Mål för boende och byggande
3.1. Nationellt
”Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.”
Staten vill stimulera bostadsbyggandet och
öka takten i planläggandet genom att
bland annat förenkla reglerna och eventuellt genom riktande subventioner/stöd.
3.2. I Västra Götalandsregionen
”Det goda livet utvecklar vi genom att:

2. Syfte
Ett bostadsförsörjningsprogram ska tydliggöra kommunens ambitioner för allmänheten, exploatörer samt för tjänstemän och politiker inom den egna organisationen.
Programmet ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och av
de behov som finns under programperioden.

-

Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring
ger.

-

Stärka de kvaliteter som gör att vi vill
leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen

-

Skapa en stark och långsiktigt hållbar
regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter

-

Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik”

3.3. I Göteborgsregionen
Göteborgsregionen expanderar och inget
tyder i nuläget på att bostadsbristen skulle
minska annat än genom ett aktivare bostadsbyggande. Möjligtvis skulle just bostadssituationen i sig hämma befolkningsutvecklingen.
2008 antogs strukturbilden för Göteborgsregionen som visar att GR:s medlemskommuner är överens om hur den regionala strukturen ska utvecklas.
Ambitionen är att medlemskommunerna
lokalt tar ansvar för att den regionala
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strukturen är långsiktigt hållbar genom att
i sin planering utgå från och följa strukturbilden och överenskommelsen. I GR:s
strukturbild tillhör Öckerö kommun kustzonen som även omfattar det kustnära
området av fastlandet, Göteborgs södra
skärgård samt Tjörn.
Kusten har en sådan attraktionskraft
och är så identitetsskapande för hela Göteborgsregionen att såväl utvecklingen av
som tillgängligheten till den är av gemensamt intresse. Inom zonen finns en betydande del av regionens bosättning med ett
antal större och mindre orter samt fritidshusområden.
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter, men också svårigheter
då det saknas en kapacitetsstark infrastruktur.
GR har som målsättning en årlig befolkningsökning på 10 000 personer och ett
långsiktigt bostadsbyggande kan generera
denna ökningstakt.

4. Omfattning
Programmet omfattar samtliga tio bebyggda öar inom kommunen.
5. Mål
Kommunens övergripande mål finns
sammanställda i diverse måldokument.
Nedan sammanställs de mål som berör
bostadsbyggandet mer konkret.
5.1. Vision 2025
Visionen för Öckerö kommun antogs av
kommunfullmäktige 2011. Visionen beskriver ett "önskvärt eftersträvansvärt
framtida tillstånd" där Öckerö ska vara en
levande skärgårdsmiljö med människan i
centrum.
För att uppnå detta ska till exempel
åretruntboende, i olika boendeformer erbjudas på alla öar. Förtätning och byggande av högre bostadshus ska underlättas. En annan del i visionen med koppling
till denna rapport är önskan att kommunikationerna mellan öarna förbättras för att
restid i samband med pendling ska
minska.
5.2. Övergripande mål 2015-2018
Dessa mål uttrycker den politiska majoritetens vilja under innevarande mandatperiod:
Byggnationen vid slutet av 2018 har ökat,
med både småhus, lägenheter och senior/ trygghetsboende i olika upplåtelseformer.
5.3. Mål från tidigare bostadsförsörjningsprogram 2008-2012
Föregående bostadsförsörjningsprogram
från 2007 innehåller många mål som fortfarande är aktuella och som utvecklas i
kapitlet ”Bostadsbyggande och planering –
2020”.

Figur: Strukturbild för Göteborgsregionen.
(Göteborgsregionens kommunalförbund
2008).

5.4. Lokala miljömål
De lokala miljömålen strävar efter att nå
en hållbar utveckling inom hela kommu7

nen. Målen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de som berör bostadsbyggandet är följande:


Energi och klimat – Öka resandet med
kollektivtrafik och öka antalet cyklande och gående.



God livsmiljö – Miljömedveten planering



Inspirerande natur och kulturmiljö –
Skydda och utveckla värdefulla kulturmiljöer.

5.5. Översiktsplan
Arbete pågår med att ta fram en ny kommunövergripande översiktplan med tidshorisonten 2040. Gällande plan, ÖP05
som av kommunfullmäktige förklarats
inaktuell, gäller fram till dess att en ny
plan är antagen.
Viktiga strategier i ÖP05 som påverkar
bostadsförsörjningen är bland annat att
möjligheter till bostadsbyggande ska ges i
alla delar av kommunen och ske i anslutning till befintlig tätorts- och bebyggelsestruktur i de olika tätorterna. I översiktsplanen framhålls att det är viktigt att utveckla miljöerna även på de mindre öarna.
Särskilt angeläget är det att skapa goda
förutsättningar för Nordöarna.
I sammanställningen framgår även att
planen för bostadsförsörjning och översiktsplanen bör ha ett tydligare barn-,
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

nen. Följden av detta val är att åtgärder
måste vidtas för att minska pendlingstrafiken med bil och därmed de negativa konsekvenserna av pendlingen.
Nordöleden har enligt Trafikverket nått
sitt kapacitetstak. En ytterligare ökning av
kapaciteten innebär, enligt Trafikverket,
omfattande investeringar i andra fartyg,
men även i nya färjelägen och det är i nuläget inte aktuellt. Kommande ombyggnation av färjelägen sker för nuvarande färjetyper och kommer därmed inte att medge
någon kapacitetsökning.
Goda kommunikationer är en viktig faktor
för åretruntboende. Ska befolkningsutvecklingen ske i positiv riktning måste
trafiksystemet utvecklas i takt med utbyggnation och byggnation ske så att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ
till bilen.
Förutom kollektivtrafik är gång- och cykeltrafik ett alternativ till bilen. För att göra
det till ett attraktivt alternativ behöver
kommunens gc-vägar kompletteras och
utvecklas med avseende på trygghet, tillgänglighet och trivsel.
6. Allmänna förutsättningar
6.1. Befintligt bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Öckerö kommun består
enligt statistiska centralbyrån (SCB) av
487 lägenheter i flerbostadshus och 4 238
småhus. Upplåtelseformerna liksom bostadsbeståndet skiljer sig åt mellan de
olika kommundelarna.

5.6. Trafikstrategi
En trafikstrategi är under framtagande.
En avgörande frågeställning är hur Öckerö
ska kunna utvecklas utan att den redan
ansträngda trafiksituationen på väg 155
förvärras.
Medborgarna har valt alternativet färja
som kommunikation till och från kommu-

På kommunens hemsida finns information
från Posten om att antalet hushåll i kommunen är 4 031 varav villor 3 662.
Även om de faktiska siffrorna inte är helt
rätt så kan slutsatser dras om fördelningen
mellan lägenheter i flerbostadshus och
andel villor i kommunen. (SCB redovisar
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fördelningen 11 % flerbostadshus och 89 %
småhus. Posten redovisar 91 % småhus.)
Det innebär en ökning av andelen lägenheter sedan förra bostadsförsörjningsprogrammet som anger 7 % lägenheter i flerbostadshus och 93 % småhus (2007).
I genomsnitt har cirka 50 bostäder per år
tillkommit i Öckerö kommun under den
senaste femårsperioden. Befolkningsökningen samma period är i genomsnitt 60
personer per år. Det innebär att befolkningen inte ökat i samma takt som bostadsproduktionen En bidragande orsak
kan vara att bostäderna sålts som fritidshus eller att andelen mindre hushåll och
ensamstående ökat.
I ett långt perspektiv är det mycket som
förändrats i samhället. Det handlar inte
bara om att befolkningen ökar, utan också
att hushållen ser annorlunda ut. Till exempel bor genomsnittligt färre personer i
varje hushåll än det gjorde för 20 år sedan.
Att hyra delar av ett enbostadshus är ett
relativt enkelt sätt att komma in på bostadsmarknaden och passar till exempel
studenter bra då det endast gäller en begränsad tid. Bostadsformen uppfattas relativt vanlig inom kommunen. Men det är en
osäker hyresform och det finns ingen statistik över hur många som bor inhyrda i en
privatbostad i kommunen i nuläget.
6.2. Befolkningsutvecklingen allmänt
Befolkningen i Öckerö kommun ökar stadigt och förändras genom invånare som
åldras, barn som föds och antal avlidna.
Befolkningen ökar under sommarhalvåret
men kommunen är inte en så kallas sommarkommun utan är en levande kommun
året runt.
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun
har under det senaste decenniet (20032013) varit ca 500 personer. Ökningen

består till ena hälften av inflyttade (inflyttningsöverskott) och till andra hälften av
nyfödda (födelseöverskott). Den årliga
folkökningen är vanligtvis inom intervallet
50 - 90 personer vilket innebär en befolkningstillväxt på mellan 0,4 % - 0,7 %.
Befolkningsutveckling
2014 (2014 per nov)

perioden

2005-

6.3. Befolkningsutveckling inom de olika
öarna

Förändringen mellan 2013 och 2014 visar
att Hönö, Öckerö, Björkö, och Fotö har
ökat antal invånare. Övriga öar har minskat antal innevånare. Hönö sticker ut med
störst ökning på 53 personer och KällöKnippla med en minskning på 24 personer. Befolkningsutvecklingen på Nordöarna har under de senaste tio åren varit negativ där framförallt Källö-Knippla har
förlorat befolkning.
Om inte behov/efterfrågan av service tillgodoses riskerar dock andelen åretruntboende minska i såväl tillkommande som
befintlig bebyggelse. Utöver detta måste en
fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöarna ske parallellt med en utveckling av infrastrukturen.
6.4. Ålderssammansättning
För att beskriva den demografiska situationen kan olika åldersgrupper jämföras i
förhållande till länet och riket.
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krav på andra typer av utformat boende
som gör det möjligt att bo kvar längre i
eget boende.

hyreslägenheter deras behov. Det finns
små möjligheter att tillgodose dessa behov
i kommunen idag.

Idag upplevs en brist på lägenheter, framförallt för äldre personer som vill sälja sitt
hus och flytta till lägenhet istället. En planering som ökar rotationen samt rörligheten på bostadsmarknaden blir därmed
allt viktigare i framtiden.

8.2. Äldre personer i ordinärt boende

Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat näringsliv. Många arbetsplatser genererar
önskemål om bostäder i kommunen.
Kommande satsningar bedöms leda till en
ökad efterfrågan på bostäder i attraktiva
lägen.
8. Särskilt ansvar för vissa grupper
Kommunen har särskilt ansvar för vissa
grupper i samhället främst inom socialnämndens verksamhetsområden för att
skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett
uppkommen livssituation.
Socialnämnden har en skyldighet att medverka i samhällsplaneringen för att skapa
goda förutsättningar för de med särskilda
behov att kunna bo och delta i samhället
på jämlika villkor.
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla särskilda boenden till personer med
olika funktionshinder.
8.1. Unga vuxna
Öckerö kommun tappar genom utflyttning
av yngre. Detta är normalt eftersom många
yngre vill bo i större städer respektive i
studieorter där det finns ett annat utbud
av service, aktiviteter och nöjen. Men de
unga ska inte tvingas flytta från kommunen för att det saknas lämpliga bostäder.
De är en relativt betalningssvag grupp och
ofta ensamstående. Därmed passar mindre

De demografiska förändringarna är den
faktor som styr det framtida vårdbehovet
mer än någonting annat. Trenden för
kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är i dagsläget cirka
22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till
år 2020. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett
påtagligt sätt kommer påverka behovet av
stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.
De förebyggande insatser och strategier
som kommunen kan genomföra i ett tidigt
skede för att skapa en nödvändig trygghet
för de äldre bör uppmärksammas. Antalet
lägenheter i seniorboende samt trygghetsboende i kommunen kan komma att påverka behovet av särskilt boende.
Öckerö bostadsbolag tillhandahåller idag
135 lägenheter fördelat på Öckerö, Hönö
och Björkö som är tillämpade för seniorer
vilka erbjuds via bostadskö.
8.3. Särskilda boenden för äldre
I Öckerö kommun finns det i dagsläget 118
permanenta boendeplatser, varav 40 är
demensplatser. Utöver permanenta platser
finns det i kommunen 14 korttidsplatser
samt två trygghetsplatser. Plats i särskilt
boende beviljas enligt gällande lagstiftning
av handläggare.
Socialförvaltningen har inför uppskattningen av antalet platser antagit att behovet av särskilt boende i Öckerö kommun
följer den demografiska utvecklingen i
kommunen. Något fler äldre som är över
80 år bor i särskilt boende i kommunen
jämfört med riket. Förvaltningen bedömer
att behovet av äldreboende platser kommer att öka med ca 15 % (20 platser) till år
2020.
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8.6. Hemlösa
Det har arbetats fram en behovsanalys
inför byggnation av boende med inriktning
demens där förutsättningar skapas för att
tillgodose ökat behov.
8.4. Särskilda boende för personer med
funktionsnedsättning
För närvarande finns det 28 permanenta
boendeplatser fördelat på gruppboende,
servicebostad och särskilt anpassad bostad
i kommunen. Beviljande av särskilt boende
sker efter handläggning enligt gällande
lagstiftning. Omsättningen av bostäder är
mycket låg och det dröjer ofta många år
innan bostaden blir tillgänglig för annan
behövande.

Enligt socialstyrelsens definition av hemlösa
1. Akut situation där en person helt saknar tak över huvudet
2. Avsaknad av bostad inför utskrivning
från institution
3. Ingen tillgång till bostad på den ordinarie marknaden utan hyreskontrakt
genom kommunens försorg
4. Kortsiktigt boende hos vänner och
släktingar
så har Öckerö medborgare som är hemlösa, särskilt enligt definition 3 och 4. Med
ett utökat utbud av hyreslägenheter skulle
även dessa kategorier i större utsträckning
än idag kunna beredas bostad.

I dagsläget är behovet av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning svårt att förutse. Av antalet beviljade
insatser kan slutsatser dras att åldersstrukturen visar att 50 % är 0-22 år och 50
% 23-64. Förvaltningen har tidigare inför
uppskattningen av antalet platser antagit
att behovet av särskilt boende för personer
med funktionsnedsättning i Öckerö kommun följer den demografiska utvecklingen.
Det innebär ett ökat behov av särskilda
boendeplatser. En djupare analys och inriktning på åtgärd för att tillgodose framtidens behov är under arbete.
8.5. Boende för flyktingar, ensamkommande och anhöriga
Kommunen saknar idag förutsättningar
för att ta emot flyktingar i ordinärt boende.
Kommunen har valt att i första hand
stödja ensamkommande flyktingbarn i
familjehem. I något fall har boende ordnats genom ÖFAB vid så kallad anhöriginvandring.
Bristen på hyreslägenheter, både stora och
små, gör det svårt för nyanlända att etablera sig i kommunen.
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9. Bostadsbyggande och planering –
2020 (se tabell bilaga)
9.1. Mål och inriktning
Kommunen ska planera bostadsförsörjningen så att det skapas förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Kommunen ska inom ramen för planerad
befolkningstillväxt stimulera till ett bostadsbyggande som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling
av hela kommunen. Det innebär åretruntbostäder, i olika upplåtelseformer, på alla
öar.
Bebyggelseutvecklingen ska ske så att effekten av befintlig infrastruktur och andra
investeringar optimeras och att så kallade
tröskeleffekter inom kommunal service
och infrastrukturutbyggnad undviks.
Kommunens långsiktiga planering ska
utgå ifrån en befolkningstillväxt på mellan
70-100 personer per år. Den innebär att
bostadsproduktionen under perioden fram
till 2020 i genomsnitt bör vara runt 35-50
bostäder per år, räknat med 1,8 personer i
lägenhetshushåll och 2,3 personer per
hushåll i villahushåll.
Bostadsförsörjningen ska därmed inriktas
på att så långt som möjligt förutse och tillgodose de behov av bostäder som uppstår
genom kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. Det innebär att planer för bostäder ska utarbetas
mot bakgrund av faktiska prioriterade behov av bostäder och ur samtliga hållbarhetsperspektiv.
Befintliga invånare (samt de som vill flytta
hit) ska erbjudas goda och attraktiva boendemiljöer. Segregation skall motverkas.
Alla grupper i samhället ska ha möjlighet

att få en god bostad till rimlig kostnad med
prioritet till personer tillhörande grupper
för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
I samband med planering av bostadsområden ska trygghetsaspekten beaktas t.ex.
den fysiska miljön, trafiksäkerhet och övrig utformning. Inom allt arbete med bostadsplanering ska barnperspektivet och
jämställdhetsperspektivet beaktas.
Lokalisering och utformning ska ske på ett
miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
9.2. Konsekvenser
Eftersom mycket stora delar av bostadsbeståndet idag är småhus och vissa öar helt
saknar flerbostadshus ska det i första hand
ske ett byggande av flerbostadshus med
lägenheter, i form av ägarrätter, bostadsrätter och framförallt hyresrätter, i olika
prislägen. Förtätning och byggande av
högre bostadshus ska underlättas.
Enskilt byggande av småhus har varit en
viktig del för att trygga bostadsbeståndet i
kommunen. En utbyggnad med småhus
bör fortsatt ske i mindre omfattning genom avstyckning där det är lämpligt och
bidrar till förtätning samt i anslutning till
flerbostadshus.
Fler bostäder ska även kunna skapas genom ombyggnation och uppdelning av
befintliga enbostadshus eller genom t.ex.
inredningar av vindar på flerbostadshus.
Inga nya områden för gruppbyggda enbostadshus bör skapas inom planeringsperioden.
Målet i tidigare program om att det ska
utvecklas trygghets- och/eller seniorboende är fortsatt aktuellt.
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Kommunens kommunala tomter ska säljas
via mäklare alternativt nyttjas för byggnation där särskilt ansvar för vissa grupper
föreligger.
9.3. Geografisk fördelning
Nedan presenteras planerade projekt fram
till 2020 samt planeringsförutsättningar
för ett längre tidsperspektiv på ö-nivå.
I redovisningen ingår de detaljplaner som
avses upprättas inom en femtonårsperiod,
som innehåller fler än fem bostäder och
där exploatering helt eller delvis är möjlig
inom tidsperioden.
Utöver dessa tillkommer bostäder genom
avstyckningar och mindre detaljplaner
samt genom att fler lägenheter inryms i
befintliga bostadshus. Denna tillkomst av
bostäder är svår att förutse var den tillkommer.
De planbesked som ligger väntande med
mindre än fem bostäder uppgår idag till 13
bostäder (nov 2014).
Det kan konstateras att befintliga och
kommande planer innebär mycket goda
förutsättningar för kommunen att uppnå
såväl bebyggelsemål som befolkningstillväxtmål. Tabellen i bilagan innehåller förutsättningar för fler bostäder än behovet.
Samtidigt är verkligheten ofta sådan att
inte alla planer kommer till stånd respektive bebyggs i den utsträckning som planerats.
9.4. Nordöarna
För Rörö har det genomförts en programprocess under 2014 där det pekas ut områden för förtätning och utbyggnad. Helt
utbyggt redovisar programmet möjlighet
till cirka 100 nya bostäder, i de flesta fall
efter genomförd detaljplaneläggning. Inom
planeringsperioden 2015-2020 bedöms
endast ett fåtal av dessa kunna förverkligas.

Det finns även en byggrätt intill den gamla
skolan som kan utnyttjas för cirka tio bostäder och en kommunal tomt i anslutning
till hamnområdet med möjlighet att bygga
ett flerbostadshus med ca 15 bostäder.
På Hyppeln byggs ett flerbostadshus med
cirka 20 lägenheter nära färjeläget, med
god tillgänglighet och parkering på Burö.
Det finns även cirka 20 outnyttjade byggrätter för friliggande villor väster om fotbollsplanen som kan bebyggas på längre
sikt.
På Källö-Knippla planeras för en ny användning av det tidigare varvet med cirka
30 bostäder i form av både villor och flerbostadshus. Det finns även outnyttjade
byggrätter i detaljplan för Fiskaregården
på Källös västsida. Här kan det uppskattningsvis tillkomma ytterligare minst 20
bostäder på längre sikt.
Då ambitionen är att tillkommande bostäder ska vara för åretruntboende krävs utvecklade kommunikationer om ovanstående byggnation ska kunna genomföras.
Då utökade biltransporter inte är möjligt
krävs först utveckling av ”resecentrum”
samt eventuellt alternativ i form av persontransporter och trygga parkeringar, vid
transportnoderna innan ytterligare bebyggelse sker.
Bostäder behövs för att säkerställa serviceutbudet på öarna. Ny bebyggelse bör i
första hand vara i mindre flerbostadshus
för att möjliggöra för den åldrande befolkningen att flytta från sina villor till ett tillgängligt och tryggt boende. Dessa bör om
möjligt lokaliseras nära service och färjelägen.
9.5. De sammanhängande öarna
På Hälsö pågår inget detaljplaneprojekt.
En programprocess har genomförts men
det har inte resulterat i något planarbete.
Det innebär förutsättningar för en mycket
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begränsad byggnation på lucktomter och
genom avstyckningar.
På Öckerö pågår planering för bostäder i
Norra Brevik. Sammanlagt planeras 64
bostäder blandat i villabebyggelse och
flerbostadshus.
Kring Öckerö centrum pågår det en process om utveckling där det kan tillkomma
ca 300 bostäder. Utbyggnaden förväntas
ske över en femårsperiod med start 2017.
Utbyggnaden av äldreboendet Solhöjden
förväntas ge minst 48 nya lägenheter under programperioden.
Det finns även en del planbesked för
mindre förtätningar, en på fem villor vid
kyrkan och en vid Minnestensskolan med
tio lägenheter samt Ankaret om 15 lägenheter.
Vid Ekelundsvägen har plantillstånd medgivits för flerbostadshus med 40 bostadsrätter vilket kan bebyggas på längre sikt.
Hönö har flera utbyggnadsområden med
färdiga detaljplaner. På Sandlyckan kommer det uppföras 20 bostäder i flerbostadshus med byggstart 2015.
I detaljplanen för Heinövallen finns det
utrymme, utöver Bovieran, på cirka 50
lägenheter med planerad byggstart 2015.
I detaljplanen för Nästås finns byggrätter
för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt
att utnyttjas helt eller delvis som äldreboende, på längre sikt.
Det finns ett positivt planbesked för flerbostadshus med ca 60 lägenheter kring
Spindelnområdet, på längre sikt.
För Hönö Klåva har det genomförts en
programprocess. I programmet anges riktlinjer för Hönö-Klåva som ett handels- och
besöksområde. Programmet beskriver var
det är möjligt att bygga bostäder men
anger inte hur många men uppskattningsvis rör det sig om cirka 30 bostäder.

I anslutning till Hönö Klåva finns även ett
positivt planbesked för med ett flerbostadshus med tolv bostäder.
För Fotö finns inget pågående planarbete
men viss förtätning kring skolan förväntas
där det kan tillkomma ett mindre antal
bostäder.
I de planer som pågår för de sammanhängande öarna finns en blandning olika
boendeformer vilket uppfyller målet om
ett breddat bostadsutbud. Kommunikationerna är förhållandevis goda vilket är en
förutsättning för åretruntboende.
Utmaningarna för byggandet på de sammanhängande öarna ligger i att bilberoendet måste minska. Störst möjlighet för
detta sker genom ett byggande i kollektivtrafikstråken och genom att satsa på att
stärka de centrum som finns, Hönö Klåva
och Öckerö centrum.
9.6. Björkö
På Björkö finns två positiva planbesked
innehållande bostäder. Vitsippevägen innehåller både villor och flerbostadshus om
totalt cirka 30 bostäder samt ett planbesked för ett flerbostadshus med seniorbostäder om cirka 24 lägenheter och intilliggande fastighet med tio bostäder.
Björkö står för kommunens största markreserv. Planeringen efter perioden 20152020 har fokus på Björkö och ett arbete
med en fördjupning av översiktsplan för
området söder om samhället pågår. Området bedöms kunna innehålla upp till 400
bostäder på lång sikt.
9.7. Kalvsund
På Kalvsund pågår idag ett arbete med
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggelsen är blandad och det kan tillkomma
cirka 15 bostäder både i form av flerbostadshus och som villor.
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9.8. Grötö
På Grötö har den största utbyggnaden
skett genom avstyckning av befintliga tomter och det finns inga aktuella planer för
någon större utbyggnad. Dock finns områden där förtätning kan vara möjlig.
10. Handlingsplan
Öckerö kommun ska
1. Skapa rörlighet i det befintliga bostadsbeståendet genom att äldre ska
ges möjlighet att flytta till trygga boenden.
2. Bygga nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen med prioritet till flerbo-

stadshus. Inventera byggbar mark med
stöd i översiktsplan.
3. Skapa ett markinnehav som möjliggör
god planering och strategiska etableringar.
4. Effektivisera plan- och byggprocessen
för nya bostäder. Utnyttja planmonopolet och prioritera planer med stort
allmänintresse. En hög planeringsberedskap ska finnas för att kunna utarbeta planer som bidrar till bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar.
5. Utnyttja ÖFAB för att skapa fler hyresrätter och skapa rörlighet i beståndet.
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Bilaga
Tabellen redovisar pågående exploatering, möjlig byggnation i färdiga planområden och pågående/planerade planläggningsområden och det antal bostäder dessa beräknas kunna generera till år 2020. Med fet stil redovisas bostäder inom befintliga detaljplaner.
Ort

Objekt

Up
plåtelsefor
m

Nr

Markägare

Rörö

KällöKnippla

G:a skolan
Hamnområdet
Programområdet
Kvibackeskären
V. fotbollsplan
Fiskaregården
G:a varvet

Brf
Brf
Eh
Brf
Eh
Eh
Eh/
Brf

1
2
3
4
5
6
7

Hälsö
Öckerö

N Brevik

Eh,
Brf
Hr,
Brf,
Eh
Hr
Hr
Eh
Brf
Eh
Hr
Hr
Hr
Brf
Hr
Brf
Brf
Eh
Eh/
Brf
Brf

8

ÖFAB
Kommunen
Privat
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen/
Privat
Privat

Eh/
Brf
Eh

25

Hyppeln

Öckerö C

Hönö

Fotö
Björkö

Kalvsund
Grötö
Summa

Solhöjden
Minnesten
Kyrkan
Ekelundsvägen
N Långesand
Ankaret
Spindeln
Heinövallen
Sandlyckan
Nästås
Hönö Klåva C
Hönö Klåva V. Vägen
Skolområdet
Vitsippevägen
Kyrkvägen
/Skarviksvägen
FÖP Björkö södra samhälle
G:a skolan
-

Under
exploatering –
klart
2016

Planering
–
möjlig
byggnation
20172020

20

20

20
20
25
15

15

60

Kommunen
m fl.

150

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ÖFAB
ÖFAB
Privat
Privat
Kommunen
ÖFAB
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Privat
Privat
ÖFAB
Kommunen
ÖFAB/Privat
Kommunen/
Privat
Kommunen

48
10
5

26

Planering
–
möjlig
byggnation
2026-

15

9

24

Planering
–
möjlig
byggnation
20212025
10

150

24

40
20
20
60
48
20
70
30
12
8
30
34
100

ÖFAB
-

15
88

392

355

279

Brf=bostadrätt, Hr=hyresrätt, Eh=egnahem
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Förbundsstyrelsen – ärende 13
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Emmy Nicander, Regionplanerare
Datum: 2020-10-12, diarienummer: 2020-00255

Bostadsförsörjningsprogram 20212025 Öckerö kommun
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen
att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2020-10-12.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Öckerö kommun, daterad 2020-09-11, beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad remiss.
Bostadsförsörjningsprogrammet är välarbetat och kopplingarna mellan
behoven på bostadsmarknaden och strategierna för
bostadsförsörjningen är tydliga. I stora drag vill kommunen främst prioritera
hyresrätter och mindre bostäder i flerfamiljshus under kommande programperiod.
Det svarar väl upp mot strukturbilden och de behov som beskrivs i kommunen och
skulle komplettera den befintliga bebyggelsen som idag främst består av småhus.
Utbyggnaden av bostäder avses även ske i anslutning till befintlig bebyggelse och i
kollektivtrafiknära läge. Kommunens förslag ligger som helhet i linje med de
gemensamma regionala styrdokumenten Hållbar tillväxt, Strukturbild för
Göteborgsregionen samt Fördjupad strukturbild för kustzonen.
Programmet lyfter även regionala överenskommelser och målsättningar på ett bra
sätt och belyser att bostadsmarknaden blir allt mer regional. Ett utvecklat
resonemang kring Öckerös roll i den växande storstadsregionen hade dock berikat
det regionala perspektivet i programmet ytterligare.
Strategierna som presenterar i programmet hade med fördel mer explicit kunnat
beröra de sociala aspekterna av bostadsförsörjningen och hur programmet bidrar
till att tillgodose behov hos grupper med särskilda behov.

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025, Öckerö kommun, remissversion daterad
2020-09-11.
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostadsförsörjningslagen
(2000:1383). Den klargör att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen för
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
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främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som anger kommunens
ansvar för den enskildes rätt till bostad samt Kommunallagen (81991:900) där
kommunens rätt att skapa och driva bostadsföretag ingår.
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid planläggningen som ska främja
bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet. Det innebär att
bostadsförsörjningsprogrammet ska styra vad som ska byggas och för vem det ska
byggas.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige och
uppdateras en gång per mandatperiod. Riktlinjerna ska grundas på en analys av
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos
särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.
Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö kommun fastställer den övergripande
synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt. Programmet är en
del av kommunens långsiktiga arbete med markförsörjning, planförsörjning,
bygglovgivning och investeringsbudget. På kort sikt utgör det underlag för
detaljplaneläggning och projektering samt prognos för befolkningstillväxt.
I programmet framgår att det idag generellt råder bostadsbrist i Öckerö kommun.
Alla typer av bostäder efterfrågas men hyresrätter till rimligt pris är intressanta,
framförallt för ungdomar men även för äldre personer som vill sälja sitt hus och
flytta till lägenhet.

Bedömning
Bostadsförsörjningsprogrammet som helhet är välarbetat och kopplingarna mellan
behoven på bostadsmarknaden och strategierna för bostadsförsörjningen är
tydliga. Kommunen planerar för tillväxt med ett särskilt fokus på
kollektivtrafiknära lägen och att skapa en större variation i upplåtelseformer vilket
ligger i linje med de gemensamma regionala styrdokumenten Hållbar tillväxt,
Strukturbild för Göteborgsregionen samt Fördjupad strukturbild för kustzonen.
Programmet synliggör även kopplingen till kommunens övriga strategiska
dokument som till exempel översiktsplan och trafikstrategi samt övergripande mål
som påverkar kommunens arbete. Bostadsförsörjningen kopplas även tydligt
samman med andra samhällsplaneringsfrågor som demografi, infrastruktur och
service vilket är positivt och visar att kommunen har ett helhetsperspektiv på
bostadsförsörjningen.
Öckerö är belägen i Göteborgsregionens kustzon och är uppdelad på flera öar vilket
skapar särskilda förutsättningar och utmaningar med till exempel säsongsboende,
trafikförsörjning och samhällsservice vilka återges på överskådligt och tydligt sätt.
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Programmet ger därmed en bra överblick av Öckerös särskilda förutsättningar och
hur det påverkar bostadsförsörjningen.
I Göteborgsregionen finns ett mål på 1% befolkningstillväxt i regionen som helhet.
De senaste åren visar dock på en tillväxt på närmare 1,5%. Programmet tar höjd för
en befolkningstillväxt om ca 0,5% i Öckerö vilket på ett bra sätt underbyggs med
den förväntade utvecklingen i kommunen och kopplas till planerat antal bostäder.
Programmet lyfter regionala överenskommelser och målsättningar på ett bra sätt
och belyser att bostadsmarknaden blir allt mer regional. Ett utvecklat resonemang
kring Öckerös roll i den växande storstadsregionen hade dock berikat det regionala
perspektivet i programmet ytterligare.
De strategier för bostadsförsörjning som programmet presenterar är tydligt
beskrivna. GR ser positivt på att strategierna inkluderar hur kommunen kan
använda sina verktyg och genom hög planberedskap och Allmännyttan kan bidra
till en ändamålsenlig bostadsförsörjning. Ett ytterligare kommunalt verktyg för att
påverka bostadsförsörjningen är markanvisning, vilket inte tas upp i programmet.
Ett vanligt medel för att påverka bostadsförsörjningen är markanvisning. Det hade
varit intressant att ta del av hur och i vilken mån Öckerö tillämpar detta verktyg.
Strategierna som presenterar i programmet hade med fördel mer explicit kunnat
beröra de sociala aspekterna av bostadsförsörjningen och hur programmet bidrar
till att tillgodose behov hos grupper med särskilda behov. Det är dock positivt att
förslaget innefattar att ett barn- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt
arbete med bostadsplanering i kommunen.
Kommunen anger att alla bostadsplaner bör tas fram mot bakgrund av ”faktiska
prioriterade behov av bostäder”. Detta är ett viktigt ställningstagande för att möta
behoven på bostadsmarknaden. Det är dock viktigt att betona svårigheten att
identifiera vad som är behov respektive efterfrågan. Boverkets senaste beräkningar
av bostadsbristen visar att bostadsbristen är utbredd i hela landet och att
framförallt fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngd
boendeekonomi krävs för att vända trenden. GR finns tillgängliga som stöd för att
gemensamt möta utmaningarna.
I Fördjupad strukturbild för kustzonen fastställer kommunerna i kustzonen att vi
ska underlätta och uppmuntra fastboende i skärgårdssamhällen. För att
åstadkomma detta nämns att skapa ett större utbud av bostadstyper och
upplåtelseformer som ett verktyg. GR ser därför positivt på att Öckerö vill
prioritera en utbyggnad av flerbostadshus och hyresrätter i kommande
bostadsförsörjningsprogram. Det svarar väl upp mot strukturbilden och de behov
som beskrivs i kommunen och skulle komplettera den befintliga bebyggelsen som
idag främst består av småhus.
I Strukturbild för Göteborgsregionen betonas vikten av att kusten är tillgänglig
med kollektivtrafik för såväl invånare som besökare. I linje med det anger
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kommunen att de under perioden 2021-2025 särskilt vill fokusera utbyggnaden av
bostäder i befintliga orter och i kollektivtrafiknära läge. Att planera bostäder i
anslutning till befintlig bebyggelse och i lägen med förutsättningar för hållbart
resande är även en av överenskommelserna i Fördjupad strukturbild för kustzonen
och kan bidra till ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur och stärka
resandeunderlaget för kollektivtrafiken.
Trots att utvecklingen sker i kollektivtrafiknära lägen framgår det av programmet
att ett ökat bostadsbyggande i kommunen innebära en ökad biltrafik och därför
måste samordnas med åtgärder för att öka det hållbara resandet. GR ser positivt på
att kommunen uppmärksammar detta och vill understryka vikten av att underlätta
hållbart resande i regionen.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Maria Sigroth
Avdelningschef

SKICKAS TILL
kommun@ockero.se med hänvisning till dnr SB 0021/20.
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1.1 Lagstiftning
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostadsförsörjningslagen (2000:1383). Den klargör att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen
(2010:900). Lagens syfte är att främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som
anger kommunens ansvar för den enskildes rätt till bostad samt
Kommunallagen (81991:900) där kommunens rätt att skapa och
driva bostadsföretag ingår.
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid
planläggningen som ska främja bostadsbyggandet
och utvecklingen av bostadsbeståndet.
Det innebär att bostadsförsörjningsprogrammet
ska styra vad som ska byggas och för vem det ska
byggas. Planbesked, översiktlig planering och detaljplaner avgör var det ska byggas bostäder och
planprioriteringen avgör när de ska byggas.
1.2 Planeringsförutsättningar
Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till
kommunens vision och miljömål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå politiskt
ställda mål kring bostadsbyggandet.
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Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Öckerö Fastigheter är
ett värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om
byggande, upplåtelseform, renovering och hur många lägenheter
som ska reserveras för till exempel bostadssociala ändamål.
En förutsättning för utveckling av nya bostäder och befolkningstillväxt är infrastruktur. Kommunens strategier för att
hantera de negativa konsekvenserna av bilåkande och skapa förutsättningar för alternativa färdmedel och lokala arbetstillfällen
behandlas i kommunens trafikstrategi.
En annan förutsättning är tillgång till exploateringsbar mark.
För att lyckas nå målet om goda bostäder för alla måste kommunen arbeta aktivt med sin planberedskap och tydligt koppla
samman översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjningen
och infrastrukturplanering samt bedriva en aktiv markpolitik.
Kommunens översiktsplan pekar ut var kommunen anser att
bostadsbyggande ska ske.
Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna för en långsiktigt hållbar utveckling av
bostäder i kommunen.
1.3 Syfte
Ett bostadsförsörjningsprogram ska tydliggöra kommunens
ambitioner för allmänheten, exploatörer samt för tjänstepersoner och politiker inom den egna organisationen. Programmet
ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen
och av de behov som finns under programperioden.
1.4 Omfattning
Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar samtliga tio bebyggda öar inom kommunen.
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Kartbild: Öckerö kommun består av de tio bebyggda
öarna Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, Hälsö,
Öckerö, Hönö, Fotö, Kalvsund och Grötö.
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Lokalisering och utformning av bebyggelsen ska anpassas till
miljön, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Inom allt arbete med bostadsplanering ska barn- och jämställdhetsperspektivet beaktas. I samband med planering av bostadsområden ska trygghetsaspekten uppmärksammas, exempelvis
genom åtgärder rörande den fysiska miljön, trafiksäkerhet och
övrig utformning.
2.3 Konsekvenser
Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bostadsproduktionen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder
per år, räknat med 1,8 personer i lägenhetshushåll och 2,3 personer per hushåll i villahushåll.
Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen
utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt
flerbostadshus. Därför ska det i första hand ske
ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i
olika storlekar och prislägen. Byggande av högre
bostadshus ska också underlättas för att möjliggöra
förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelseformen kan variera men hyresrätter ska prioriteras.
Enskilt byggande av småhus har historiskt varit en viktig del för
att trygga bostadsbeståndet i kommunen. En utbyggnad med
småhus kan fortsatt ske i mindre omfattning genom avstyckning där det är lämpligt samt i anslutning till flerbostadshus.
Nya områden med uteslutande gruppbyggda enbostadshus bör
däremot undvikas inom planeringsperioden. Rekommendationen ska inte ses som ett hinder för planering av alternativa boendeformer, som exempelvis flytande bostäder, där byggnation
av flerbostadshus av olika skäl kan vara svårt att genomföra.
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Fler bostäder ska även kunna skapas genom ombyggnation och
uppdelning av befintliga enbostadshus eller genom t.ex. inredning av vindar på flerbostadshus. Vid sådan byggnation är det
viktigt att beakta boendemiljöns standard för att nå det övergripande målet om att alla i kommunen ska ha möjlighet att leva i
goda bostäder.
Målet i tidigare bostadsförsörjningsprogram om att utveckla
trygghets- och/eller seniorboende är fortsatt aktuellt. Denna boendeform kan med fördel integreras i planeringen av kommande
bostadsområden i syfte att främja blandat boende och minska
segregation.
2.4 Detaljplaner
Detaljplaner syftar till att sätta ramarna för en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Framtagandet av detaljplaner för bostäder är en viktig förutsättning för
bostadsförsörjningen inom kommunen och en god planeringsberedskap behöver upprätthållas för att möjliggöra fortsatt
byggnation av bostäder.
Men detaljplaner utgör i sig ingen garanti för en
önskvärd bostadsförsörjning. Verkligheten är ofta
sådan att inte alla planer kommer till stånd respektive bebyggs i den utsträckning som planerats.
Det innebär att en hög planeringsberedskap inte är
tillräckligt som enda åtgärd för att uppnå bostadsförsörjningsmålet.
Planerade, pågående och redan framtagna detaljplaner möjliggör
för ett flertal bostäder inom planeringsperioden. Utöver detta tillkommer bostäder även genom exempelvis avstyckningar och att
fler lägenheter inryms i befintliga bostadshus. Denna tillkomst av
bostäder bidrar sporadiskt till kommunens bostadsförsörjning,
men den är svår att förutse och därför svår att planera för.
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Lägenheter i flerbostadshus kan bland annat möjliggöra för den
åldrande befolkningen att flytta från sina villor till ett tillgängligt och tryggt boende.
Utmaningarna för byggandet på Nordöarna ligger framför allt i
utvecklade kommunikationer och i att säkerställa serviceutbudet på öarna. Avfolkning och en åldrande befolkning utgör också ett potentiellt hinder för en bredare samhällsutveckling.
En fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöarna måste ske parallellt med en utveckling av infrastrukturen. Eftersom utökade
biltransporter inte är önskvärda behövs alternativ i form av
exempelvis persontransporter och trygga parkeringar vid transportnoderna innan ytterligare bebyggelse sker.
2.6.2 De sammanhängande öarna
I de planer som pågår för de sammanhängande öarna finns en
blandning av olika boendeformer vilket uppfyller målet om ett
breddat bostadsutbud. Kommunikationerna är förhållandevis
goda vilket är en förutsättning för åretruntboende. Befolkningen på de sammanhängande öarna utgör cirka 80 procent av
kommunens totala invånarantal och här finns också det största
serviceutbudet.
På de sammanhängande öarna finns flera utbyggnadsområden
med färdiga detaljplaner, men de största utvecklingsplanerna
finns på öarna Hönö och Öckerö. På Öckerö pågår även ett planarbete som syftar till ett utvecklat centrum som vid full utbyggnad bedöms kunna generera runt 400 bostäder i framförallt
flerbostadshus.
Utmaningen för byggandet på de sammanhängande öarna ligger framförallt i att minska bilberoendet. Störst möjlighet för
detta sker genom ett byggande nära kollektivtrafikstråken och
genom att satsa på att stärka de centrum som finns, Hönö Klåva
och Öckerö centrum.
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En annan utmaning är att bibehålla och säkerställa en god utomhusmiljö och naturliga platser för rekreation. Det relativt
stora exploateringstrycket innebär att det är viktigt att hushålla med de markresurser som finns tillgängliga. Detta gäller
i synnerhet inom de mer tätbebyggda delarna, där värdefulla
grönytor och lokala rekreationsområden riskerar att gå förlorade vid en ogenomtänkt exploatering.
2.6.3 Björkö
Björkö står för kommunens största markreserv och bostadsplaneringen på lång sikt har därför relativt stort fokus på ön. Ett
arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder
om Björkö samhälle pågår. Området bedöms vid en full utbyggnad kunna innehålla upp till 400 bostäder.
Björkös stora utvecklingspotential betyder att den största utmaningen för byggandet här ligger i att på ett effektivt sätt knyta
ön till övriga delar av kommunen. Utvecklade kommunikationer
kommer därmed att vara en nyckelfaktor för fortsatt byggnation.
2.6.4 De bilfria öarna Kalvsund och Grötö
På Kalvsund finns sedan 2015 en detaljplan som inneburit
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggelsen är blandad med
bostäder i form av såväl flerbostadshus som villor. På Grötö har
den största utbyggnaden skett genom avstyckning av befintliga
tomter.
Det finns inga aktuella planer för någon större utbyggnad men
på Grötö finns områden där förtätning kan vara möjlig.
Liksom på Nordöarna och Björkö ligger utmaningen för fortsatt
utveckling på de bilfria öarna i utvecklade kommunikationer.
Då fordon endast i undantagsfall trafikerar öarna handlar det
uteslutande om persontransporter.
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3. MÅL FÖR BOENDE OCH BYGGANDE
3.1 Internationella mål
Enligt mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030
ska världens länder senast 2030 säkerställa tillgång för alla
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
3.2 Nationella mål
”Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan
möter ett utbud av bostäder
som svarar mot behoven.”

Staten vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten i
planläggandet genom att bland
annat förenkla reglerna och
eventuellt genom riktande subventioner/stöd.

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild betydelse för
planeringen inkluderar att:
•

Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på
bostadsmarknaden.

•

Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare och berörda kommuner.

•

Underlätta studenters och ungas boende.

•

Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga
fler och billiga bostäder för unga.

•

Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att
fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform
till exempel i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende.
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•

Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre
att fortsätta bo tillsammans.

3.3 Regionala mål
Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet” utvecklar
kommunen genom att bland annat verka för de strategier som
beslutats gemensamt med Göteborgsregionen:
•

Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta
vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.

•

Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt
besöka Göteborgsregionen.

•

Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som
utgår från storstadsområdets möjligheter.

•

Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en
attraktiv kollektivtrafik.

Göteborgsregionen expanderar och inget tyder i nuläget på att
bostadsbristen skulle minska annat än genom ett mer aktivt
bostadsbyggande. Möjligtvis skulle just bostadssituationen i sig
hämma befolkningsutvecklingen.
2008 antogs strukturbilden för Göteborgsregionen som visar
att dess medlemskommuner är överens om hur den regionala
strukturen ska utvecklas.
Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för
att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att
i sin planering utgå från och följa strukturbilden och överenskommelsen. I strukturbilden tillhör Öckerö kommun kustzonen
som även omfattar det kustnära området av fastlandet, Göteborgs södra skärgård samt Tjörn.
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En fördjupning av kustzonen har antagits 2019 och innehåller
mer områdesspecifika överenskommelser till stöd för kommunernas planering.
Kusten har en sådan attraktionskraft och är så identitetsskapande för hela Göteborgsregionen att såväl utvecklingen av som
tillgängligheten till den är av gemensamt intresse. Inom zonen
finns en betydande del av regionens bosättning med ett antal
större och mindre orter samt fritidshusområden.
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter, men också svårigheter då det saknas en kapacitetsstark infrastruktur.
Göteborgsregionen har som målsättning en årlig befolkningsökning på 10 000 personer och ett långsiktigt bostadsbyggande
kan generera denna ökningstakt.

Figur: Strukturbild för Göteborgsregionen.
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2008).
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3.4 Öckerö Kommuns mål
Kommunens övergripande mål finns sammanställda
i diverse måldokument. Nedan sammanställs de mål
som berör bostadsbyggandet mer konkret.
3.5 Öckerö 365
Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige
2018. Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Den
ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska
planering och utveckling.
Det finns en tydlig koppling mellan kommunens vision och mål
och aktuell lagstiftning genom dess fokus på människors behov.
Två av fem fokusområden i visionen har en direkt koppling till
syftet med bostadsförsörjningsprogrammet, nämligen:
•

1: Den trygga kommunen – med formuleringar som hänsyn
till varandras olika behov och nära till det stöd som behövs,
liksom ett samhälle anpassat för alla.

•

4: Den hållbart växande kommunen – med formuleringen
”På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och
upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus”.

3.6 Övergripande mandatmål 2019–2022
Den politiska viljan gällande bostadsutveckling under innevarande mandatperiod beskrivs under devisen Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka. Bland annat framhålls
vikten av gestaltning, estetik och kulturella värden.
Vidare ska bostäder planeras för olika människors behov och
för olika skeden i livet, med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
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För att hushålla med markresurser prioriteras förtätning och
möjligheter med flytande bostäder bör utredas.
Kommunen ska ha en positiv inställning till privatpersoner som
vill inreda en ytterligare lägenhet i sitt bostadshus.
Föregående bostadsförsörjningsprogram från 2014 innehåller
många mål som fortfarande är aktuella och som utvecklas vidare i kapitel 2 – Strategier och riktlinjer.
3.7 Lokala miljömål
De lokala miljömålen strävar efter att nå en hållbar utveckling
inom hela kommunen. Målen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de som berör bostadsbyggandet är följande:
•

Energi och klimat – Öka resandet med kollektivtrafik och
öka antalet cyklande och gående.

•

God livsmiljö – Miljömedveten planering

•

Inspirerande natur och kulturmiljö – Skydda och utveckla
värdefulla kulturmiljöer.

3.8 Översiktsplan
Viktiga strategier i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö
som påverkar bostadsförsörjningen är bland annat att möjligheter till bostadsbyggande ska ges i alla delar av kommunen och
ske i anslutning till befintlig tätorts- och bebyggelsestruktur i
de olika tätorterna. I översiktsplanen framhålls att det är viktigt
att utveckla miljöerna även på de mindre öarna och särskilt där
det inom kommunen finns tendenser till avfolkning och en åldrande befolkning, som exempelvis på Nordöarna.
I sammanställningen framgår även att planen för bostadsförsörjning och översiktsplanen bör utveckla ett tydligare barn-,
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.
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3.9 Trafikstrategi
En mobilitetsplan är antagen och trafikstrategi är under framtagande. Frågeställningen hur Öckerö ska kunna utvecklas utan
att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras
hanteras också i en åtgärdsvalsstudie där Trafikverket, Göteborgs kommun och Öckerö samverkar i dialog. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för fortsatta beslut och beräknas vara
färdigställd vid årsskiftet 2021–2022.
Alternativet färja som kommunikation till och från kommunen
innebär att åtgärder måste vidtas för att minska pendlingstrafiken med bil och därmed de negativa konsekvenserna av pendlingen.
Färjetrafiken på Nordöleden har enligt Trafikverket nått sitt kapacitetstak. En ytterligare ökning av kapaciteten innebär enligt
Trafikverket omfattande investeringar i andra fartyg, men även
i nya färjelägen och det är i nuläget inte aktuellt. Kommande
ombyggnation av färjelägen sker för nuvarande färjetyper och
kommer därmed inte att medge någon kapacitetsökning.
Goda kommunikationer är en viktig faktor för
åretruntboende. Ska befolkningsutvecklingen ske
i positiv riktning måste trafiksystemet utvecklas
i takt med byggnationen och byggnationen ske så
att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till
bilen.
Förutom kollektivtrafik är gång- och cykeltrafik
ett alternativ till bilen. För att göra det till ett
attraktivt alternativ behöver kommunens gångoch cykelvägar kompletteras och utvecklas med
avseende på trygghet, tillgänglighet och trivsel.

22

Öckerö Kommun │ Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 │ Dnr SB 0021/20

4.2 Befolkningsutvecklingen allmänt
Befolkningen i Öckerö kommun har ökat under programperioden fram till år 2019 då den tvärtom minskat med 29 personer.
Befolkningen förändras genom att barn föds, invånare åldras,
avlider eller flyttar in och ut från kommunen. Befolkningen ökar
under sommarhalvåret men kommunen är inte en så kallad
sommarkommun utan är en levande kommun året runt.
Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste
decenniet (2010–2019) varit ca 467 personer eller 3,6 %.
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott under perioden.
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Diagram: Befolkningsutveckling perioden 2010-2019

4.3 Befolkningsutveckling inom de olika öarna
Förändringen mellan 2016 och 2019 visar att det bara är på
Hönö och Kalvsund som invånarantalet vuxit de senaste 4 åren.
Troligtvis en effekt av att bostadsprojekt färdigställts på de
öarna under perioden. På Björkö, Öckerö, Grötö och Hyppeln
har invånarantalet varit oförändrat medan det minskat på Fotö,
Hälsö, Rörö och Källö-Knippla.
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Andelen äldre inom gruppen 80+ förväntas öka från cirka 6 %
år 2019 till cirka 10 % år 2030.
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Diagram: Antal äldre i gruppen 80+ inom Öckerö kommun fram till 2030

Översiktligt kan konstateras att ungdomar gärna bosätter sig
på de sammanhängande öarna medan barnfamiljerna väljer
områden där de är uppvuxna. Detta befästs också av bostadsbeståndet.
Andel i respektive åldersgrupp har även att göra med hur gamla
bostadsområdena är. I nybyggda småhusområden har framförallt barnfamiljer flyttat in. Efter ett antal år när barnen vuxit
upp kanske man flyttar vidare och säljer huset. Här kan då en
generationsväxling påverka befolkningssammansättningen.
4.5 Befolkningsprognos
Enligt SCB:s befolkningsprognos får kommunen en blygsam
befolkningsökning på i genomsnitt 30 personer per år. 2030 är
antal invånare i kommunen 13 255.
SCBs befolkningsprognos bygger bland annat på kommunens
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma
att färdigställas respektive år fram till 2025.
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Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025
2021

2022

2023

2024

2025

10

10

35

70

80

Tabell: Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025

De demografiska förändringarna de senaste åren beror på det
stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt antalet barn från den s.k. babyboomen under tidigt 1990-tal. Det
stora antalet barn från det tidiga 1990-talet har nu flyttat hemifrån. Detta sammantaget innebär en stor ökning av två olika
åldersgrupper, vilka i många avseenden har samma preferenser
vad gäller boende – mindre bostäder.
4.6 Hushållssammansättning
Om man idag jämför bostadsbeståndet med befolkningen så ger
det för Öckerö kommun ett snitt på 2,5 personer per bostad. Enligt Boverket är genomsnittet i Sverige 2,2 personer per hushåll.
4.7 Rörlighet inom bostadsmarknaden
Trots en generellt ökad rörlighet bland hushållen har omflyttningen i relation till den totala befolkningen i Öckerö kommun
minskat. Andelen som flyttar in till respektive ut ur Öckerö
kommun har ökat något under perioden vilket är positivt då en
bostadsmarknad utan rörlighet skapar flera låsningseffekter. En
effekt är att kommunens invånare får svårare att få tillgång till
den boyta och det bostadsläge som efterfrågas.
Om tillgången till ”rätt boende” minskar, ökar ”bundenheten”,
vilket påverkar hushållens familjebildning liksom invånarnas
upplevda ”nytta” av att bo i Öckerö kommun. Mindre rörlighet
inom kommunen kan även innebära att mångfalden minskar
och att segregationen förstärks t.ex. när olika generationer eller
sociala grupper inte kan mötas.
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Att omflyttningen trots allt är låg kan bland annat förklaras av
den generella bostadsbristen i regionen, långa köer till allmännyttiga bostadsföretag och höga priser på såväl bostadsrätter
som äganderätter.
Nyproducerade bostäder och generationsväxlingar inom det
befintliga bostadsbeståndet påverkar storleken på inflyttningsnettot. Ett begränsat utbud av bostäder på bostadsmarknaden
drar ner både den inom- och mellankommunala omflyttningen.
Det finns därför små möjligheter att öka inflyttningsnettot och
påskynda generationsväxlingar annat än genom att bygga fler
bostäder av rätt typ och på rätt plats.
Hushållen flyttar över kommungränser allt mer för
att tillgodose sitt bostadsbehov i olika åldrar och
skeden av livet. Utbudet av olika boendemiljöer
i Öckerö kommun och i angränsande kommuner
innebär att hushållens boendekarriär allt mer blivit
en regional process. Att invånarna flyttar under
olika faser i livet påverkar kommunerna på flera
sätt. Barnomsorg, skola, trafikströmmar, bostadsplanering och fördelning av skattemedel är några
exempel.
Kunskapen om de rörelser och flyttriktningar som sker inom
vår närregion, bland olika hushåll och åldersgrupper, är viktig i
ett längre perspektiv.
Det geografiska mönstret för hur personer flyttar mellan Öckerö
kommun och omgivande kommuner inom regionen är förhållandevis konstant. Av den folkökning som tillkommer genom ett
positivt flyttnetto är över hälften från Göteborgsregionen.
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4.8 Kommunal tomtkö
Den kommunala tomtkön har avskaffats. Antalet kommunala
tomter är få och tilldelningen har varit mycket begränsad. Kvarvarande kommunala tomter kan användas strategiskt i bostadsförsörjningen, nyttjas till bostäder för grupper med särskilda
behov eller fördelas via mäklare.
4.9 Kommunalt bostadsbolag
Genom Öckerö Fastigheter kan kommunen påverka produktion
och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget kan t.ex. säkerställa behovet av hyresrätter
och bostäder till grupper med särskilda behov.
4.10 Pendling
Varje dag pendlar 3 500 personer från Öckerö kommun till
arbete. Utöver det pendlar cirka 500 elever ut från kommunen
varje skoldag. En majoritet av kommunens pendlare har Göteborg som målpunkt.
Ökad befolkning och tillväxt skapar med dagens förhållanden
även ökad biltrafik. En hållbar utveckling måste bygga på åtgärder för att minska biltrafiken och konsekvenserna av den vilket
utvecklas i kommunens Trafikstrategi.
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Seniorbostäder får dock inte förväxlas med särskilt boende för
äldre. Denna frågeställning finns fortfarande kvar att behandla.
Efterfrågan på billiga och tillgängliga lägenheter kvarstår. Det
är svårt för äldre som vill sälja sina hus för att flytta till lägenhet, en av de åtgärder som är viktig för att skapa rotation på
bostadsmarknaden.

6. BEHOV OCH EFTERFRÅGAN
6.1 I nuläget
Öckerö är en attraktiv kommun att bo i. Generellt är det idag en
brist på bostäder i kommunen. Kunskap om bostadsbristen och
efterfrågan på bostäder begränsas av svårigheter med att få tag
i bra underlag.
Kommunens fastighetsägare hanterar uthyrningen av sina
lägenheter utifrån egna köer eller intresseanmälningslistor.
Mäklarorganisationerna har egna sökmotorer för bostads- och
äganderätter som är till salu.
Det står över 2 000 personer i Öckerö Fastigheters bostadskö.
Lokala mäklare beskriver att trycket på bostäder är ungefär lika
stort som i övriga Göteborg. Även om de flesta säljer sina bostäder under sommarhalvåret är det framförallt åretruntboende
som söks.
Det stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt
antalet barn från den så kallade baby-boomen under 1990-talet,
som nu flyttat hemifrån, har i flera avseenden samma preferenser vad gäller boende.
Fastighetsägare, mäklare och andra aktörer på bostadsmarknaden vittnar om en mycket stor efterfrågan på bostäder. Alla typer av bostäder efterfrågas men hyresrätter till rimligt pris är intressanta,
framförallt för ungdomar.
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Likaså efterfrågas lägenheter nära service och kommunikationer för de lite äldre. Vad det gäller småhus finns en stor efterfrågan på villor samt avstyckade tomter att bygga själv på.
6.2 I framtiden
Öckerö kommun har haft en relativt ung befolkning till följd av
stor inflyttning av barnfamiljer. I framtiden blir troligtvis andelen äldre fler, samtidigt som ungdomsgrupperna minskar. Boendepreferenserna är snarlika för dessa grupper. Ungdomar vill
flytta hemifrån och söker ofta mindre, billiga och funktionella
hyresrätter, gärna nära kollektivtrafik. Den äldre befolkningen
efterfrågar i många fall särskilda seniorbostäder eller lägenheter med närhet till service och hiss i huset. En äldre befolkning
ställer även krav på andra typer av utformat boende som gör det
möjligt att bo kvar längre i eget boende.
Idag upplevs en brist på lägenheter, framförallt för äldre personer som vill sälja sitt hus och flytta till lägenhet istället. En planering som ökar rotationen samt rörligheten på bostadsmarknaden blir därmed allt viktigare i framtiden.
Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat näringsliv. Många arbetsplatser genererar önskemål om bostäder i kommunen.
Kommande satsningar bedöms leda till en ökad efterfrågan på
bostäder i attraktiva lägen.
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7. SÄRSKILT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER
Kommunen har särskilt ansvar för vissa grupper i samhället,
främst inom socialnämndens verksamhetsområden, för att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation.
Socialnämnden har en skyldighet att medverka i
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för de med särskilda behov att kunna bo
och delta i samhället på jämlika villkor.
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla
särskilda boenden till personer med olika funktionshinder.
7.1 Unga vuxna
Öckerö kommun tappar genom utflyttning av yngre. Detta är
normalt eftersom många yngre vill bo i större städer respektive
i studieorter där det finns ett annat utbud av service, aktiviteter
och nöjen. Men de unga ska inte tvingas flytta från kommunen
för att det saknas lämpliga bostäder. De är en relativt betalningssvag grupp och ofta ensamstående. Därmed passar mindre
hyreslägenheter deras behov. Det finns små möjligheter att tillgodose dessa behov i kommunen idag.
7.2 Äldre personer i ordinärt boende
De demografiska förändringarna är den faktor som styr det
framtida vårdbehovet mer än någonting annat. Trenden för
kommunens befolkningsutveckling är tydlig. I Öckerö kommun
är 25 % av befolkningen över 65 år, jämfört med rikets 20%.
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Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka
och 2030 är cirka 3 960 personer, eller 30 %, av befolkningen
äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år
2019 till 1 368 personer 2030.
Prognosen av beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling
som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.
De förebyggande insatser och strategier som kommunen kan genomföra i ett tidigt skede för att
skapa en nödvändig trygghet för de äldre bör uppmärksammas. Antalet lägenheter i seniorboende
samt trygghetsboende i kommunen kan komma att
påverka behovet av särskilt boende.
Öckerö Fastigheter tillhandahåller idag 135 lägenheter fördelat
på Öckerö, Hönö och Björkö, vilka är tillämpade för seniorer
och erbjuds via bostadskö.
7.3 Särskilda boenden för äldre
När det nybyggda äldreboendet Solhöjden Södra stod klart i
januari 2020 fanns i Öckerö kommun 126 permanenta boendeplatser och därtill 16 platser för korttidsboende. Plats i särskilt
boende beviljas enligt gällande lagstiftning av handläggare.
I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att ytterligare utreda behov och möjligheter kring utveckling av Solhöjden Norra.
Socialförvaltningen har inför uppskattningen av antalet platser
antagit att behovet av särskilt boende i Öckerö kommun följer
den demografiska utvecklingen i kommunen. Något fler äldre
som är över 80 år bor i särskilt boende i kommunen jämfört
med riket.
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Förvaltningen bedömer att behovet av äldreboendeplatser kommer att öka med ca 15 % (20 platser) till år 2030.
Det har arbetats fram en behovsanalys inför byggnation av boende med inriktning mot demens, där förutsättningar skapas
för att tillgodose ökat behov.
7.4 Särskilda boende för personer med funktionsnedsättning
För närvarande finns det 28 permanenta boendeplatser fördelat
på gruppboende, servicebostad och särskilt anpassad bostad i
kommunen. Beviljande av särskilt boende sker efter handläggning enligt gällande lagstiftning. Omsättningen av bostäder är
mycket låg och det dröjer ofta många år innan bostaden blir tillgänglig för annan behövande.
I dagsläget är behovet av särskilda boenden för personer med
funktionsnedsättning svårt att förutse. Av antalet beviljade
insatser kan slutsatser dras att åldersstrukturen visar att 50 %
är 0–22 år och 50 % 23–64 år. Förvaltningen har tidigare inför
uppskattningen av antalet platser antagit att behovet av särskilt
boende för personer med funktionsnedsättning i Öckerö kommun följer den demografiska utvecklingen.
Det innebär ett ökat behov av särskilda boendeplatser. En djupare analys och inriktning på åtgärd
för att tillgodose framtidens behov är under arbete.
7.5 Boende för flyktingar, ensamkommande och anhöriga
Kommunen har idag begränsade förutsättningar att ta emot
flyktingar i ordinärt boende. Kommunen har valt att i första
hand stödja ensamkommande flyktingbarn i familjehem. I något
fall har boende ordnats genom Öckerö Fastigheter vid så kallad
anhöriginvandring. Bristen på hyreslägenheter, både stora och
små, gör det svårt för nyanlända att etablera sig i kommunen.
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7.6 Hemlösa
Enligt socialstyrelsens definition av hemlösa så har Öckerö
medborgare som är hemlösa, särskilt enligt definition 3 och 4.
Med ett utökat utbud av hyreslägenheter skulle även dessa kategorier i större utsträckning än idag kunna beredas bostad.

Socialstyrelsens definition av hemlösa:
1. Akut situation där en person helt saknar tak över huvudet
2. Avsaknad av bostad inför utskrivning från institution
3. Ingen tillgång till bostad på den ordinarie marknaden utan
hyreskontrakt genom kommunens försorg
4. Kortsiktigt boende hos vänner och släktingar
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Att: Kommunstyrelsen

Svar på remiss avseende
Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun arbetar för närvarande fram nytt Bostadsförsörjningsprogram vari
bolagets VD ingått i projektgruppen tillsammans med tjänstemän på
Samhällsbyggnad. Representanter från partierna i fullmäktige har också ingått som
politisk referensgrupp.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör en god grund för ramar, strategier och mål för
hur utvecklingen skall ske för boende inom kommunen. I arbetet att ta fram
programmet har kommunens framtagna vision, mandatmål och andra styrdokument
varit grund för utformning och innehåll. Dessa mål presenteras väl i rubrikerna 3.4
till 3.10.
Hyresrätten som viktig boendeform lyfts genomgående fram. Under rubrik 1.2
framgår bl.a.: ”Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Öckerö Fastigheter är ett
värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om
byggande, upplåtelseform, renovering och hur många lägenheter som ska
reserveras för till exempel bostadssociala ändamål”.
Jämfört med föregående program har en viss omdisponering gjorts i utformningen
där kommunens strategier nu presenteras tidigt i programmet då projektgruppen
ansett dessa vara kärnan i kommunen arbete för att uppnå mål och visioner. De
strategier som presenteras i utkastet vilket detta remissvar baseras på är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen med prioritet till flerbostadshus.
Prioritera detaljplaner av stort allmänt intresse.
Inventera byggbar mark med stöd i gällande översiktsplan.
Säkra markinnehav som möjliggör god planering och strategiska etableringar.
Ha hög planeringsberedskap för att kunna producera detaljplaner som bidrar
till bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar.
Nyttja det kommunala bostadsbolaget Öckerö Fastigheter för att skapa fler
hyresrätter.
Främja innovativa lösningar för alternativa boendeformer som exempelvis
flytande bostäder.
Verka för god gestaltning och arkitektoniska kvaliteter i den byggda
boendemiljön.

Att: Kommunstyrelsen

I diskussioner från den politiska referensgruppen framfördes också förslag om
inventering av nu byggbara fastigheter för avyttring eller egenproduktion.
Vår bedömning är att strategierna är kärn- och verkningsfulla och ser det positivt att
bolagets roll lyfts fram som en strategi. Bolaget vill särskilt lyfta fram vikten att
hyresrättsformen prioriteras för att skapa en större variation av upplåtelseformer
även om även bostadsrätter och äganderätter är viktiga för kommunens utveckling.
Hyresrätten torde vara viktig för kommunens utveckling för de personer som har
svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden eller som av andra anledningar inte ser
äganderätter som en möjlig eller funktionell boendeform. Bolagets roll inom ramen
för kommunens ansvar för vissa grupper kan också inkluderas inom ramen för
kapitel 7.
För att möjliggöra framtida byggnationer är planeringsberedskapen kärnan i
utbyggnadsprocessen. Utan funktionella detaljplaner är i praktiken de flesta övriga
strategier verkningslösa. Bolaget vill därför särskilt lyfta fram även denna strategi.
Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt på mellan 80120 personer per år. För att uppnå denna tillväxt bör kommunen arbeta fram en plan
för hur strategierna skall genomföras. Bolagets roll med mål och förväntningar bör
därmed arbetas fram så att vi kan vara det verktyg som
bostadsförsörjningsprogrammet lyfter fram. Dessa mål och förväntningar bör
samverka med andra förutsättningar såsom planberedskap, finansieringsmöjligheter
och bedömd efterfrågan inom ramen för bostadskön eller annan marknadsdata.

Att: Kommunstyrelsen

Sammanfattande bedömning
Bolaget tillstyrker förslag på Bostadsförsörjningsprogram men lyfter fram vikten av
att kombinera programmet med specifika direktiv från kommunen såsom ägare till
det allmännyttiga bostadsbolaget.
För Öckerö Fastigheter

Öckerö 2020-10-19

Hans Andreasson
Verkställande direktör

Christian Jönsson Hammenfors
Bostadsstrateg
010–224 46 44

Yttrande
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Sida

2020-10-23

405-42611-2020
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Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Yttrande över förslag till Öckerö kommuns
”Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025”
Er beteckning: Dnr SB 0021/20

Ärendet
Öckerö kommun har gett Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över kommunens
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Inledning
Länsstyrelsen välkomnar att Öckerö kommun tar fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL). Lagen, som reviderades 1 januari 2014,
innehåller följande krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla.
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla
följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)
Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för
bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § av lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Därutöver lämnar Länsstyrelsen också råd enligt 3 §
i samma lag.
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Synpunkter på förslaget
Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer att Öckerö kommuns förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Bostadsförsörjningsprogrammet är överskådligt och har en logisk struktur.
Programmets innehåll beskriver i stor utsträckning de utmaningar som
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver arbeta med för att kunna ta sitt
bostadsförsörjningsansvar.
Öckerö kan utveckla sina riktlinjer kring hur dokumentets strategier och
riktlinjer ska genomföras, vem som har ansvar för olika delar av genomförandet
samt hur kommunen följer upp att rätt effekter uppstår.
I bostadsförsörjningsprogrammet lyfts vissa särskilt utsatta gruppers
bostadsbehov fram, medan andra är mer osynliga. Det är inte heller tydligt i
bostadsförsörjningsprogrammet om hur kunskap har samlats in kring specifika
gruppers bostadsbehov eller vilka delar av kommunens organisation som
deltagit i arbetet. Detta bör förtydligas i riktlinjerna.

Kommunens mål och insatser för att nå uppsatta mål
Det är bra att det tidigare bostadsförsörjningsprogrammet följs upp i det nya
dokumentet, men uppföljningen bör omfatta fler faktorer än bostadsbyggandet.
Länsstyrelsen anser också att Öckerös nya riktlinjer för bostadsförsörjning kan
utvecklas kring hur dokumentets strategier och riktlinjer ska genomföras, vem
som har ansvar för olika delar av genomförandet samt hur kommunen följer upp
att rätt effekter uppstår. En uppgift för bostadsförsörjningsprogrammet är att
konkretisera visioner och strategier till mätbara och uppföljningsbara mål där
samtliga invånares bostadsbehov inkluderas.
Allmännyttans roll i bostadsförsörjningsarbetet kan utvecklas i dokumentet,
speciellt utifrån hur det allmännyttiga bostadsbolaget kan tillgodose de behov
av hyresrätter och bostäder för grupper med särskilda behov som omnämns i
dokumentet.
Kommunens geografiska läge medför särskilda utmaningar för planering och
byggande, vilket har påverkan på möjligheterna att genomföra de insatser som
behövs för att Öckerö ska få till stånd en långsiktig bostadsförsörjning. En
förutsättning för utveckling i Öckerö kommun är att framkomligheten på väg
155 är tillfredsställande. Framkomligheten är i sin tur en mellankommunal
fråga som behöver hanteras i samverkan. Öckerö kommun och Göteborgs
kommun är beroende av en god tillgänglighet.
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Som vi skrev i vårt granskningsyttrande till den nu gällande översiktsplanen,
ser Länsstyrelsen positivt på strategin att samla bebyggelsen i
kollektivtrafiknära lägen och målet om att 90 procent av all tillkommande
bebyggelse ska anläggas i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser.
Länsstyrelsen anser att Öckerö kommun genom sin etappindelning av
utbyggnadsområdena och den framtagna trafikstrategin har goda förutsättningar
att planera för att minimera sin påverkan av kapacitetsproblematiken på väg
155. Översiktsplanen möjliggör på så sätt för en hållbar utveckling av bostäder
i kommunen.
Än så länge finns det inga åtgärder på plats som förbättrar kapaciteten och
trafiksäkerheten för väg 155. Länsstyrelsen och Trafikverket menar att det finns
en möjlighet att fatta en mellankommunal överenskommelse, så att en hållbar
situation kan skapas på både kort och lång sikt.

Nationella och regionala mål, planer och program
Redovisningen av relevanta nationella och regionala mål är bra.
Det finns ytterligare nationella mål som kan vara relevanta för att kvalitetssäkra
bostadsförsörjningsarbetet, till exempel det övergripande nationella målet för
jämställdhetspolitiken som syftar till att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sitt eget liv.

Analyser som grund för riktlinjerna
I bostadsförsörjningsprogrammet lyfts vissa särskilt utsatta gruppers
bostadsbehov fram, medan andra är mer osynliga. Det är inte heller tydligt i
bostadsförsörjningsprogrammet om hur kunskap har samlats in kring specifika
gruppers bostadsbehov eller vilka delar av kommunens organisation som
deltagit i arbetet. Det är viktigt att ta med tjänstpersoner med kompetens om
social hållbarhet och även koppla bostadsförsörjningsprogrammet till lämpliga
mål och strategier som berör de sociala frågorna. Detta bör förtydligas i
riktlinjerna.
De bostadsbehov som beskrivs för olika utsatta grupper kan utvecklas, till
exempel kring varför kommunen har svårt att tillgodose vissa behov eller hur
arbetet med personer som befinner sig i olika former av hemlöshet bedrivs.
Länsstyrelsen vill lyfta att nyanlända som själva löser sitt boende ofta bor under
osäkra förhållanden och i trångboddhet.
För att ta fram rätt underlag till sitt analysarbete så kan det vara viktigt att ta
fram könsbaserad statistik för att få en mer nyanserad bild och kunna påvisa
olika behov.
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Avvägning gentemot andra allmänna intressen
Länsstyrelsen vill understryka att vad gäller utbyggnadsområdens lämplighet
behöver, där så inte skett, det prövas i kommande översikts- och detaljplanering. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsförsörjning och övriga
allmänna intressen sker i kommunens översiktsplanering och avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen i kommunens detaljplanering enligt plan- och
bygglagen (2010:900). Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning
slutligen har gjorts kommer därför att ske inom ramen för kommunens
översikts- respektive detaljplanering.

Antagna riktlinjer
När riktlinjerna för bostadsförsörjningen antagits av kommunfullmäktige önskar vi att kommunen skickar den antagna handlingen till oss.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Andreas Lidholm med bostadsstrateg
Christian Jönsson Hammenfors som föredragande. I handläggningen av ärendet
har också Camilla Tjernberg, Love Lundin, Johanna Severinsson, Torbjörn Sahl
och Jacob Hellström, samtliga Samhällsavdelningen, deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-16

Sammanträdesdatum

KS § 158

Sida

21

Dnr KS 292/19

Svar på motion gällande källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun
Ärende
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i
sin motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt
avfall och säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, ej daterad
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 24
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 8
Barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Motion
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels Maria Brauers förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen anses besvarad.
Reservation
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN
Socialnämnden

SN § 24

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-23

Dnr: SOC 0050/20

Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämndens
verksamheter
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 föreslagit att
- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering
inom socialnämndens alla verksamheter
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.
Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för en
uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten (Hedens By) samt
personalen inom räddningstjänsten.
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad budget
inte möjligt att genomföra.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Bilaga 2: Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun, 2019-12-12
Bilaga 3: Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter, 2020-04-16
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att
så sker.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2020-03-18

BUN § 8

Sammanträdesdatum

Sida

7

Dnr BOU 13/20

Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter
och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun
Ärende
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna
Skrapste och Maria Brauer, en motion som yrkade på
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

-

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens
första att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 20
Medborgarförslag

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Annica Nykvist Thomas Wijk
Motion gällande källsortering inom socialnämndens
verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommu
0292/19

Motion gällande källsortering inom
socialnämndens verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö kommun
Förslag till beslut
Motionen skall med hänsyn till nedanstående anses besvarat
Ärendet
Maria Brauer, socialdemokraterna och Anna Skrapste, miljöpartiet föreslår i sin
motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen
inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och
säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.
Beredning
Att källsortera sitt avfall är ett lagkrav som är reglerat i Miljöbalken. Detta gäller
såväl privatpersoner som verksamheter. Återvinning av avfall är efter att förebygga
och återanvända det viktigaste steget på den s.k. avfallstrappan. Det är då viktigt att
kommunens verksamheter föregår med gott exempel.
Bedömning
I dagsläget erbjuder kretsloppsenheten att hämta källsorterade förpackningar från
kommunala verksamheter. Vi gör detta på uppdrag av FTI och så länge som vi har
ett avtal med dem.
Ekonomi
Berörd verksamhet bekostar själva inköp av utrustning för att kunna källsortera.
Kretsloppsenheten debiterar transportkostnad per hämtning.
Expediering
Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö
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www.ockero.se

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
ÖFAB

Andreas Beutler

Gull-Britt Eide

Tf Samhällsbyggnadschef

Förvaltningschef

Datum

Datum

Öckerö 2020-03-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:

Katarina Lindgren
Svar på motion om källsortering inom socialnämndens
verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun
BOU 13/20

Ärende:
Diarienummer:

Svar på motion om källsortering inom
socialnämndens verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet (sammanfattning)
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna Skrapste
och Maria Brauer, en motion som yrkade på
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

-

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som
ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala
verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att källsortering ska finnas inom
samtliga verksamheter. Än finns inte källsortering överallt, men arbetet fortgår och
förbättringar sker succesivt, bland annat då Kaprifolens förskola flyttas till Hedens
nya förskola.
Bedömning
I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens första
att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.
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Ekonomi
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Rektorer

Underskrift av berörd chef
Underskrift
Namnförtydligande
Titel
Datum

Öckerö 2020-04-16

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Tora Wilhelmsson, utredare
Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämnden
verksamheter
0050/20

Svar på motion till KS om källsortering inom
socialnämndens verksamheter
Förslag till beslut

Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda
förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.

Ärendet (sammanfattning)
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11
föreslagit att
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som
ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala
verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.
Beredning
I nuläget källsorterar två av socialnämndens verksamheter, Bergmans gruppboende
och Solhöjden Södra. Även Solhöjden Norra kommer att påbörja källsortering under
2020.
Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för
en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter.
Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De
verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten
(Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.
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Ekonomi
Den ekonomiska uträkningen baseras på en uppskattning av vad respektive
verksamhet förbrukar samt antal hämtningar av avfall från kretsloppsenheten.
Uträkningen innehåller även en engångskostnad för att köpa in kärl.
Sammanlagt kostnad för inköp: ca 48 000 kr
Sammanlagt kostnad för hämtning per år: ca 115 000 kr
Bedömning
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och
förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad
budget inte möjligt att genomföra.
Expediering av beslut
Maria Brauer, Socialdemokraterna
Anna Skraste, Miljöpartiet
Kommunstyrelsen, kommunsekreterare
Malin Tisell, förvaltningschef
Tora Wilhelmsson, vik. Utredare socialförvaltningen
Bilagor
1. Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö kommun
2. Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom
socialnämndens alla verksamheter
Underskrift av berörd chef

Malin Tisell
Chef socialförvaltningen
2020-04-16

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12

Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter
inom Öckerö kommun
Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande
miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa:
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att
livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil.
Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”
Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt
fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet
med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling.
Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av
avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver
också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för
Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget
på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med
all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens
personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i
framkant inom detta område.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta
Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom
socialnämndens alla verksamheter
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges
förutsättningar att källsortera.
Miljöpartiet
Anna Skraste

Socialdemokraterna
Maria Brauer

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-12-02

KS § 278

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr KS 278/19

Svar på motion om åtgärder mot matsvinn
Ärende
Motion att undersöka möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i
Öckerö kommun. Initiativet ligger i möjligheten att köpa mat som blir över i
köken inom skola och förskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Motion om åtgärder mot matsvinn
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen anses besvarad, då motionens förslag är ett redan pågående arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om åtgärder mot matsvinn
Ärende
Annika Andersson (V) har i en motion, inkommen 2019-11-21, föreslagit att:
-

att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö kommun

Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-11-21.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 november 2019, §110.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-11-06

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC
LOKO-enheten
Svar på motion: Åtgärder mot matsvinn i offentlig måltid i
Öckerö kommun
Dnr KS 278/19

Åtgärder mot matsvinn i offentlig måltid i Öckerö kommun
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad, då motionens förslag är ett redan pågående arbete.
Ärendet
Motion att undersöka möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö
kommun. Initiativet ligger i möjligheten att köpa mat som blir över i köken inom
skola och förskola.
Beredning
Tidigare projekt kring möjligheten att köpa matlåda från serveringslinjer
Det finns redan ett liknade påbörjat arbete i vår kommun som infördes 2016. på
Brattebergs skolan men som i utgångsläget var riktat till kommunens
gymnasieelever. Behovet kom upp efter politikerlunch där gymnasielever påtalat ett
önskemål om att kunna köpa maten som finns kvar i serveringslinjerna. Dels med
tanke på mastsvinnet men också på grund av att det då kom fram att många på
gymnasiet annars inte åt ett lagat mål på kvällen.
För att inte införa miljöpåverkan och större kostnader för det som gavs möjlighet att
köpa, togs beslut att köpande gäster fick ta med sig egna lådor hemifrån med
förutbestämda krav på lådans storlek. Genom detta motverkade vi att våra inköp av
engångsmaterial skulle öka, vilket hade motverkat den totala klimat och
miljövinsten.
Detta behov avtog relativt snabbt och när kostenheten följde upp vad det berodde på
blev svaren att tidsspannet för upphämtning krockade med schemaläggning samt
att några enstaka tyckte det var för kostsamt. (Bilaga 1)
Framåt

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Det arbetas idag med förutsättningar och rutiner. Detta för att inte gå emot
konkurrenslagstiftningen och att förmånsbeskattning inte skall uppkomma.
Ekonomi
För att kunna sköta kostnadsdelen till en ”klimat låda” som riktar sig till all personal
inom Öckerö kommun kan det komma ett utökat behov av någon form av digitalt
system som kan underlätta samt säkerställa förfarandet. Ett alternativ som vi under
hösten 2020 tittat på är en digital Måltidstjänst med funktion kopplat till swish
hantering. Där tillkommer ett system samt en brukarkostnad som idag ej är
finansierad.
Barnperspektiv
Att så mycket som möjligt av våra producerade livsmedel äts upp ger en stor klimat
vinst för barnens framtid.
Bedömning
Offentliga måltider i Öckerö kommun lagas på flera olika kök i kommunen med
högst varierande möjlighet att kunna hantera det praktiska arbetet kopplat till
förslaget.
Det skulle komma att krävas administrering, daglig information ut till köpare,
servicen vid upphämtning och betalning som skall ske i enlighet med lagmässiga
krav. Detta är en del av de rutiner och förutsättningar det idag arbetas med.
Vidare behöver förslaget även remitteras till ekonomienheten för att samverka med
deras profession kring skatteteknisk korrekthet och interna belastningar.
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Alla medarbetar inom kommunen erbjuds samma möjlighet.
Expediering av beslut
Kommunstyrelsen
Bilagor
Bilaga 1) Tidigare projekt/arbete inom enheten.

Miljömöjligheter på Skolrestaurang Gyllene Skeppet
Mat från Brattebergsköket!
Nu får du möjlighet att köpa en låda mat med dig från den överblivna maten som
är kvar i serveringslinjerna efter lunchserveringen för dagen.

Miljöfrågor är en del av vår vardag samt barn och ungdomars framtid. Med
anledning av detta och att man är väldigt nöjd med de luncher som tillagas på
Skolköket Bratteberg kom förslaget från gymnasiets elever om de kunde få köpa den
maten som är kvar i serveringsvagnarna efter lunchserveringen på skolrestaurang
Gyllene Skeppet.
Efter samtal med alla berörda nyckelpersoner om detta var ok att göra och vi har fått
grönt kort, så har vi inom kostenheten tagit fram dessa rutiner:
•

•
•
•

Viktigt att alla inblandade förstår att vi inte får konkurrera med andra
restauranger och därför kommer vi inte att sälja någonting inifrån köket. Det
som är kvar vid serveringens slut är det som finns till försäljning och
ingenting annat.
En matlåda med delar från alla komponenter utefter tallriksmodellen är det
som erbjuds.
För detta betalar du 25 kronor per matlåda (max 22*15 cm & 5 cm hög eller
motsvarande).

Från det att du stänger locket på din matlåda övertar du också
livsmedelsansvaret för hanteringen av din mat (detta innebär att Öckerö kommun och

kostenheten står fria från allt ansvar kring maten efter det ni lämnar lokalen).

Hur gör du praktiskt:
-

Mellan 12,50- 13,00 efter de sista klasserna ätit klart erbjuds möjligheten för
er att komma (vänligen respektera tiden för kökspersonalen har rast from 13,00- 13,30 och denna

-

På plats i skolrestaurangen sök rätt på någon från köket och be om hjälp med
betalning, som endast kan ske via swish.
Du tar med egen låda för maten (max 22*15 cm & 5 cm hög eller motsvarande max 1 liter i

-

-

tid inte får inkräktas på).

volym).

Du tar av alla komponenterna, inte bara proteindelen.
När du packat din låda betalar du och visar upp kvittensen på betalningen för
den personen i köket du pratat med.
Swishnummer: 123 670 37 63
Minimering av svinn ger mindre miljö- och klimatpåverkan
Välkomna!
Undertecknat 2016-04-06: Jeri Svensson T.F. kostchef Öckerö kommun

Bilaga 2) Replik Alvestas kommun

24 apr. 2020 kl. 15:59 skrev Kostenheten kostenheten@avesta.se
“Vi kontaktade då SKL (nuvarande SKR) och fick prata med en av deras experter
inom konkurrensfrågor.
Fick till svar att så länge vi sålde klimatlådor enbart till vår egen personal inom
kommunen så var det grönt ljust gällande konkurrensfrågan.Vi har fått förfrågan om
att sälja klimatlådor till pensionärer i kommunen, men där är det i nuläget stopp
just pga konkurrensfrågan.

Fråga om förmånsbeskattning, vi ser inte att vi kan erbjuda en fullgod komplett
lunchmåltid eftersom att det är rester vi säljer därav ingen förmånsbeskattning.
Avesta kommun har i sina politiska mål att minska avfallet, däribland matavfallet.
Vi erbjuder enbart serveringssvinn (det som varit ute i våra bufféer) till försäljning
efter att ordinarie lunchservering har stängt. Fyller inte på med någon annan mat
från köket.
Inga extra personalresurser för att sälja klimatlådor,. Den som köper klimatlådan
har med sig eget emballage/matlåda, tar maten själva och betalar själva via swish
under en specifik tidpunkt (själv vald tidpunkt för respektive kök, oftast när
kökspersonal har lunch)”
Med vänliga hälsningar,
Katarina Magnusson
Titel: Enhetschef Kostenheten Område 1
Besöksadress: Kungsgatan 32
Post: Avesta kommun, 774 81 Avesta

Underskrift

Johannes Wallgren
Samhällsbyggnadschef
2020-11-06

Anna Dannjé Brocker
tf kommundirektör
Datum

MOTION - MATSVINN
I Avesta kommun har man nu under hösten infört ett initiativ som man kallar ”KliMATlådan”.
För att minska matsvinnet har kommunens medarbetare möjlighet att köpa mat som blir över i
köken inom förskola och skola.
Vänsterpartiet vill:
- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö kommun

För Vänsterpartiet Öckerö 2019-11-21

Göran Billvall

Annika Andersson

MOTION - SENIORKORT
Frågan om olika frikort inom kollektivtrafiken har varit uppe flera gånger här i fullmäktige
under de senaste åren. Svaret har alltid varit det samma, nämligen att man inväntar förändringar i och med den nya zonindelningen. Och nu är vi där! Den 4 november inför Västtrafik
de nya zonerna där Öckerö tillsammans med Göteborg, Mölndal och Partille utgör zon A.
Samtliga kommuner inom denna zon erbjuder någon form av seniorkort för sina äldre undantaget Öckerö. För oss känns det helt orimligt och djupt orättvist att inte också våra pensionärer
ska ha denna möjlighet. Därför föreslår vi:
Att Öckerö kommun mot en ringa avgift erbjuder äldre 65+ ett seniorkort att gälla dygnet runt
inom zon A.

För Vänsterpartiet Öckerö 2020-10-06

Annika Andersson

Göran Billvall
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Medborgarförslag avseende utformningen av Öckerö nya centrum
Bakgrund
Öckerö kommun står inför planeringen av ett nytt centrum i direkt anslutning till hamnområdet på
Öckerö. Den detaljplan som redovisats har väckt starka reaktioner bland kommuninnevånarna och
många kritiska röster har höjts. I Torslanda-Öckerötidningen från den 21 november meddelades
att ett omtag kring Öckerö nya centrum kan bli aktuellt. Som folkvalda i kommunstyrelsen är det
viktigt att lyssna. Vi vill kunna känna igen oss och vara stolta över vår kommun. Vi vill inte se
fler grå lådor, utan en varsam arkitektur som smälter in och fångar upp formspråket i den äldre
bebyggelsen.
Utformningen av Öckerö nya centrum är ett unikt tillfälle att skapa ett välkomnande centrum i
traditionell bohusländsk stil. Boenden, caféer, restauranger och butiker som smälter in bland de
befintliga sjöbodarna och bjuder in till umgänge, strosa i affärer eller bara sitta på bryggorna och
njuta.
Som motargument till detta så blir boendena dyra och bidrar inte till att fler ungdomar kan
etablera sig här ute. Kostnadseffektiva boenden är svåra att skapa nära centrum eller i direkt
anslutning till havet. Det är inte på den mest attraktiva marken som vi har möjlighet att bygga
billigt och marken vid Öckerö nya centrum lämpar sig därför dåligt för detta ändamål.
Ett traditionellt vackert centrum i direkt anslutning till vattnet lockar både turism, företag och
skapar arbetstillfällen. Vidare skapas attraktiva boenden med närhet till båtplats, service och
kommunikationer. Det finns flera lyckade exempel på nybyggnationer i den här miljön: Ö-viken
på Käringön och Hedvigsholmen på Marstrand är två bra exempel. Det finns även en stor mängd
bilder bevarade från den byggnation som en gång fanns i hamnområdet att söka inspiration ur.
Mot denna bakgrund, länkade jag nedanstående artikel från GP i Facebook-gruppen ”Anslagstavla
Öckerö Kommun”, med kommentaren att låta unga arkitekter få ta del av planerna och koppla
dessa till tradition och funktion. På så sätt kunde flera förslag tas fram och kommuninnevånarna
skulle få möjlighet att rösta fram det vinnande förslaget. Jag blev överväldigad över den positiva
responsen, varav flera uppmaningar att omgående lägga det som ett medborgarförslag till
kommunen.
Bygg mer traditionellt vackert - funktionalitet är inte allt
Debatt; Under lång tid har vi som folkvalda företrädare varit för passiva i frågan om hur våra
gemensamma miljöer ska gestaltas. Att jag som folkvald företrädare berättar öppet att vi vill
bygga mer traditionellt, med respekt för historien – har kallats för allt ifrån detaljstyrning till
bakåtsträvande och totalitärt. Men vi har faktiskt en plikt att lämna vidare en vackrare stad till
våra barn. Arkitekturen behöver demokratiseras och får inte vara något som ett fåtal får
diskutera, skriver Jonas Attenius (S) kommunalråd.
https://www.gp.se/debatt/bygg-mer-traditionellt-vackert-funktionalitet-är-inte-allt-1.38401565
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Förslag
Jag välkomnar förslaget om ett omtag kring Öckerö nya centrum. Därför föreslår jag att Öckerö
kommun i samband med detta, utlyser en tävling bland exempelvis unga arkitekter, för att skapa
ett funktionellt centrum utifrån traditionell bohuslänsk arkitektur.
Funktion, så som boenden, butikslokaler, lekplats, parkeringsmöjligheter etc. Tradition genom att
utforma dessa med utgångspunkt från det gamla fiskeläget, med sjöbodar och magasin längs med
kajerna samt fiskarstugor och kaptenshus längre in. Kajer samt torg belagda med kullersten och
varför inte ett par öronmärkta platser för historiska fartyg längs med kajen.
Kommuninnevånarna får sedan möjlighet att rösta fram det vinnande förslaget. Det skulle även
medföra att vi öbor skulle känna oss delaktiga i processen och kommunledningen vinna i ökat
förtroende.

Med vänliga hälsningar,

Nedan följer några inspirationsbilder,

Ö-viken på Käringön, byggt under 2000-talet, bilden är lånad från nätet.
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Hedvigsholmen, Marstrand, färdigställt år 2002, bilden är lånad från nätet.

Hedvigsholmen, Marstrand, färdigställt år 2002, bilden är lånad från nätet.

