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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2020 

Diarienummer: 0216/18   

 

Uppdrag/budget 2020 - höstprocess 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner 
-förslag till uppdragshandling för Kommunstyrelsen 2020 
 
Kommunfullmäktige godkänner 
-nämndernas förslag till uppdragshandlingar för år 2020 
-årsplan för ledning och styrning 
-taxor för år 2020 
-kommunstyrelsens driftsbudget för år 2020 samt femårsplan för 2020-2024 
 
 
Ärendet 
Nämnderna har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2020 i enlighet 
med fullmäktiges budgetbeslut 2019-06-13. Beslut om kommunstyrelsens 
uppdragshandling tas enligt förslag till beslut.  
 
Årsplan för ledning och styrning har uppdaterats efter ny budgetprocess och gäller 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny process för styrning och 
ledning. 
 
I höstprocessen har ekonomienheten sett över följande poster i driftbudgeten:  
Pensionsutbetalningar, avskrivningskostnader (investeringsprojekt), finansnetto 
(finansiella intäkter och kostnader) samt skattenetto. Dessa förändringar 
informerades på kommunstyrelsen 15/10. 
 
Expediering av beslut 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
Budgetekonom 
 



 
 

 

 

Bilagor 
Uppdragshandlingar 
Årsplan för ledning och styrning 
Taxor för år 2020 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
……………………………………………………… 
Oskar Nilsson 
Ekonomichef 
2019-10-31 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen: 
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1.2 Uppgift 

STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 

kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (%)  85  78 53 78 74 

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  90  91 80 78  

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%)  100  91 85 83 76 

STATISTIKMÅTT 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?    45%  - - 

Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man 
känner sig i kommunen    84%  - - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)    8,4%  6,6% 8,6% 8,5% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Totalindex     79   
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SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator 
och vägar i kommunen  75%   69%  69% 69% 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? 

    26%  20%  20% 20% 

Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i 
kommunen är bra?  75%  64%  64% 64% 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  45  42  43 38 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)  31%  29  37 40 

STATISTIKMÅTT 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medborgarnas värdering av kommunen som plats att 
bo och leva i    74%  - - 

Medborgarnas bedömning av snöröjning och 
halkbekämpning i kommunen    65%  65% 65% 

Beläggning, antal kvm    24 000  22 063 27 254 

Totalt antal resor med buss till och från Göteborg 
(avrundat till tusental)    244  375 416 

Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)    29  41 42 

Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen 
fungerar i kommunen?    73% 82% 73% 73% 
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Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall    75%  75% 75% 

Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, 
enligt plockanalys    74,4%  70,3%  

Andel (%) försålt av inköpt vatten      72% 65% 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel 
(%)      44,4 41,3 

 

 

FRITID & KULTUR 

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hur många procent av fritidsgårdens besökare 
upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva 
tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

 55%  51%  51% 51% 

Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte 
druckit sig berusade under året  89% 86% 87,3%  82,9% 84,7% 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och 
bemötande (index)  93%  91  92 90 

STATISTIKMÅTT 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv    6,6  6 7,5 

Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? 
(skala 1-5)    4,4  4,4 4,4 

Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård    239  247 267 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade 
föreningar 0-20 år      10 007 11 895 
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ETABERING & ARBETSMARKNAD 

Ansvara för etableringsinsatser av nyanlända personer med uppehållstillstånd samt 

ensamkommande unga 

Leda och samordna arbetsmarknadsåtgärder 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%)  65 %  74 %    

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av 
befolkningen  1,8%  1,8% 5,5% 1,5% 2% 

STATISTIKMÅTT 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under 
året    46  51 69 

Andel (%) mottagna av anvisade nyanlända personer        

Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i 
kommunen efter etableringsperiodens slut        

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.      2,4% 2,2% 

Antal ferieplatser 16 - 17 år som administreras av 
KS/AME    72  62 58 

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 

RESULTATMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  84  79 71 79 87 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  29  32  23 49 

STATISTIKMÅTT 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, 
exklusive de två största företagen    

2 389 
mkr 

 
2 531 

mkr 
2 249 

mkr 

Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med 
omsättning över 10 miljoner kronor      5,9% 5,82% 

Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej 
privatboende)    15 500  12 173 20 308 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar    35 000  26 859 25 000 
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1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för enheten och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av 
följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  13    15,7 11,9 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  83    82 80 

 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 
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Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  93    91,4 91,5 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex  82 80  79   

 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 
(%) 

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal  5,2    5 4,8 

 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 

Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 

 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  95  95 91 97 93 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)  93  91 87 88 89 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  83  75 82 84 83 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  86  82 80 84 84 
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Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
maten, andel (%)  75  65 75 67 78 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
måltidsmiljö, andel (%)  75  61 69 70 70 

 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - inflytande, andel 
(%)     75   

Brukarbedömning gruppbostad LSS - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%) 

    69   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, 
andel (%)     72   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)     73   

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel 
(%)     81   

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)     84   

 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer  
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar (%)  65   37   

Andel mottagna av de anvisade enligt 
bosättningslagen (%)  100  100  100 100 
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Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga  
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade 
föreningar 0-20 år  11 950    11 895 11 313 

Antal besök Öckerö fritidsgård, kvällstid  7 100    6 857 8 871 

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka  48    46 46 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  38     36 

 

 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 

- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 

- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 

- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  5,6    5,2 5 

Antal hushåll i Öckerö kommun  5 150    5 000 4 926 
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Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom Mobility Management-plan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal resor 290 + 291 (avrundat till tusental)    244  375 416 

Antal resor Björkö (avrundat till tusental)    14  41 42 

Antal resor Båttrafik (avrundat till tusental)      152 169 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  45    43 38 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 12 900    13 141 13 920 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  88    82 80 



 2019-10-29 

 

14 

 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom 
näringslivet  2 225     2 107 

Bor och arbetar i kommunen, antal  3 000     2 929 

Pendlar ut från kommunen, antal  3 400     3 421 

 

Andelen nöjda företagare ska öka 

Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI  84  79 71 87  

Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat 
enligt Svenskt Näringslivs enkätdel, rankning  40    47 62 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  29  32 145 23 49 
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, andel 
(%) 

 KKiK Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel 
fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under 
en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare 
karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. 
Uppringning sker via kommunens växel.  
 
Mätperiod: Innevarande år (oktober-november). 
Källa: Undersökning av externt företag, Profitel. 

Andel som får svar på e-post inom 
en dag, andel (%) 

 KKiK Andel (%) av medborgarna som inom en arbetsdag får svar på en 
enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-
postadress. Tiden mäts sedan i från det att e-postfrågan har 
inkommit till dessa att ett svar skickats.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökning av externt företag. 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

 KKiK Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till 
kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning 
av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och 
dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 
1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt 
möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i 
procent. 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Undersökning av externt företag, Profitel 

Medborgarnas upplevelse av 
möjlighet till insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet? 

 SCB Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: 
"Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över 
kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din 
kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för 
invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och 
beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och 
inflytande kommer i din kommun?". 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Medborgarnas värdering av hur 
trygg och säker man känner sig i 
kommunen 

 SCB Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-
100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan 
vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och 
säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser 
du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?".  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%) 

 Eget Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Medborgarnas bedömning av 
renhållningen av gator och vägar i 
kommunen 

 ÖJ Medborgarnas bedömning av gatornas och vägarnas renhållning – 
enklare formuläret. Andel som svarat ”ganska rent och snyggt” eller 
”mycket rent och snyggt”. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 
500 kommuninvånare i åldern 18-74 år.  
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKL (Kritik på teknik). 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? 

 ÖJ Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Måttet visar 
dem som anser att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där 
man bor. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år) 
Källa: SKL (Kritik på teknik). 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att belysningen i kommunen 
är bra? 

 ÖJ Medborgarnas bedömning av belysningen på gator och parker 
- enklare formuläret. Andel som svarat "Bra som det är". Bygger på 
en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern 18-74 
år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKL (Kritik på teknik). 

Optimalt underhållsvärde på 
kommunens vägar 

 Eget Uppskattad nuvärdesberäkning av värdet på kommunens vägar* i 
relation till totalt anskaffningsvärde. Optimalt underhållsvärde sätts 
till 90% av totala anskaffningsvärdet på kommunens vägar. 
 
*GC + bilvägar, endast kommunala, broar ingår inte utan hanteras 
separat. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen, genom Sweco. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

 KKiK Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med 
kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska 
livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-
ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av 
för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad 
MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna 
inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i 
korthet. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Ekomatcentrum. 

Medborgarnas värdering av 
kommunen som plats att bo och leva 
i 

 SCB Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: 
"Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo 
och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 
en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är 
perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att 
din kommun kommer?".   
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar. 

Medborgarnas bedömning av 
snöröjning och halkbekämpning i 
kommunen 

 ÖJ Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning – 
enklare formuläret. Andel som svarat ”ganska bra” eller ”mycket 
bra”.  Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 
kommuninvånare i åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKL (Kritik på teknik). 

Beläggning, antal kvm  Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen beräkning. 

Totalt antal resor med buss till och 
från Göteborg (avrundat till tusental) 

 Eget Totalt antal resor med buss till och från Göteborg 
290 + 291 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Statistik från Västtrafik. 

Antal resor med buss på Björkö 
(avrundat till tusental) 

 Eget Antal resor med buss på Björkö 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Statistik från Västtrafik. 

Hur nöjda är medborgarna med hur 
avfallshanteringen fungerar i 
kommunen? 

 ÖJ Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller 
missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 
Måttet visar andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”. 
Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i 
åldern 18-74 år. 
 
Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). 
Källa: SKL (Kritik på teknik). 

Andel insamlat matavfall av total 
mängd matavfall 

 Eget Mäter insamlat matavfall från hushåll samt enstaka restauranger och 
storkök dividerat med beräknad mängd uppkommet matavfall i kilo 
per person och år multiplicerat med invånarantal i Öckerö kommun. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Statistik från Renova samt Naturvårdsverket. 

Utsorteringsbart material som andel 
av hushållsavfall, enligt plockanalys 

 Eget Utsorteringsbart material, identifierat vid plockanalys av brännbart 
hushållsavfall. Med utsorteringsbart material avses matavfall, 
trädgårdsmaterial, tidningar och förpackningar (här ingår även plats, 
glas och metall), farligt avfall samt el och elektronik.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall web. 

Andel (%) försålt av inköpt vatten  Eget Försålt vatten dividerat med inköpt vatten. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen beräkning. 

Andel miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar, andel (%) 

 KKiK Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt 
förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare 
miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 
januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen 
SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är 
registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. 
Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och landsting att 
komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra 
avvikelser. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 
 
Mätperiod: Innevarande år (per 1/11). 
Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 

Hur många procent av fritidsgårdens 
besökare upplever att de har 
inflytande, är delaktiga och själva tar 
ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

 KEKS Index över enkätfrågor gällande inflytande, delaktighet och 
ansvarstagande hos fritidsgårdens besökare.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: KEKS mötesplatsenkät 

Andel högstadieelever i Öckerö 
kommun som inte druckit sig 
berusade under året 

 Eget Fråga i drogvaneundersökningen om man har druckit sig berusad 
någon gång under året. Drogvaneundersökningen vänder sig till alla 
elever årskurs 7-9.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kommunens drogvaneundersökning. 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse 
av trygghet och bemötande (index) 

 KEKS Index utgörs av en sammanvägning av elva frågor i 
mötesplatsenkäten. 

Lån från kommunala bibliotek, 
antal/inv 

 Eget Antal lån per invånare. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kolada N09801 

Hur nöjda är bibliotekets användare 
med biblioteket? (skala 1-5) 

 Eget Medelvärde av bibliotekets årliga enkät. Enkäten består av 
påståenden om bibliotekets utbud, verksamhet och personal där 1 är 
"Nej, absolut inte" och 5 är "Ja, instämmer helt".  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal öppetkvällar - Öckerö 
fritidsgård 

 Eget Antal öppetkvällar per år på Öckerö fritidsgård. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen . 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 
år 

 Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar. Måttet gäller 
föregående års verksamhet.  
 
Mätperiod: Föregående år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel (%) 

 SCB Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland 
de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som 
studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 
registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, 
andel (%) av befolkningen 

 SCB Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i 
program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i 
kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från 
mars månad år T.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 

Antal mottagna personer med 
uppehållstillstånd under året 

 Eget Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under året. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel (%) mottagna av anvisade 
nyanlända personer 

 Eget Måttet visar hur stor andel av anvisade nyanlända personer som 
kommunen tagit emot.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel (%) nyanlända personer som 
stannar kvar i kommunen efter 
etableringsperiodens slut 

 Eget Måttet visar andelen av nyanlända personer som bor kvar i 
kommunen vid avslut av etableringsuppdraget. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

 SCB Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i 
åldern 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik 
från mars månad år T.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 

Antal ferieplatser 16 - 17 år som 
administreras av KS/AME 

 Eget Öckerö kommun prioriterar ungdomars etablering i arbetslivet. 
Kommunen avsätter särskilda medel för att kunna erbjuda 30 
ungdomar i åldern 16 -17 år 3 veckors anställning under 
sommarledigheten. Dessa ferieanställningar kommer erbjudas i 
kommunala verksamheter och hos olika företag.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI 

 KKiK Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, 
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande 
kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller 
kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa 
avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Mått 33 i Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL. 

Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

  Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. 
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den 
tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv 

Omsättning för samtliga aktiebolag i 
Öckerö kommun, exklusive de två 
största företagen 

 Eget Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning 
"ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun" 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: UC-Select 

Andel (procent) av företag i Öckerö 
kommun med omsättning över 10 
miljoner kronor 

 Eget Måttet är en indikator på Besöks- och näringslivsrådets målsättning 
"ökad omsättning samtliga företag i Öckerö kommun". 
 
Urval: geografiskt Öckerö kommun 
Urval branscher: samtliga (SNI-koder) exklusive offentlig förvaltning 
och försvar 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Urval företagsformer: aktivebolag, enkla bolag, enskild 
näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag 
 
Omsättningen är baserad på kalenderårsomsättning 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: UC-Select 

Antal gästnätter på 
boendeanläggningar (ej 
privatboende) 

 SCB Antal gästnätter på boende-anläggningar (ej privatboende) 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i 
gästhamnar 

 Eget Antal gästnätter i gästhamnar (inkl. ställplatser för husbilar) i Öckerö 
kommun 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel elever som anger att de vuxna 
på skolan reagerar om de får reda 
att en elev blivit kränkt, åk 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Allmänt välbefinnande hos elever i 
åk 7–9, index 

 Eget Sammanvägt index från drogvaneundersökningens fråga "Hur mår 
du rent allmänt?" 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundresökningen. 

Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 

 ÖJ Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal 
årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 
Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga 
personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i 
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" 
är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet 
Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. 
Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – maten, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar 
mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – måltidsmiljö, andel 
(%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna 
som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 
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2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej 
en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

  Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är 
ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod´: 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
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Brukarbedömning boendestöd SoL 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ ntal personer med boendestöd SoL som har svarat Alla på frågan 
Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Andel som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar 
(%) 

 ÖJ Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland 
de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som 
studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 
registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Andel mottagna av de anvisade 
enligt bosättningslagen (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 
år 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Antal besök Öckerö fritidsgård, 
kvällstid 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Öppethållande huvudbiblioteket, 
timmar/vecka 

 ÖJ Öppethållande i antal timmar/vecka vid kommunens huvudbibliotek. 
Avser en genomsnittsvecka vintertid. Inklusive meröppet och timmar 
med reducerad service. Avser endast folkbibliotek.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kungliga biblioteket. 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invånare 7-
15 år, (%) 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller 
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.  
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Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kulturskolerådet samt SCB. 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  SCB Antal småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra 
ägare än fysiska personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar, 
dividerat med totalt antal bostäder (hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 
registret över totalbefolkningen (RTB). 

Antal hushåll i Öckerö kommun  SCB Antal hushåll.  
 
Mätperiod:  31/12 år T (innevarande år). 
Källa: SCB. 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundersökningen. 

Antal resor 290 + 291 (avrundat till 
tusental) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Västtrafik. 

Antal resor Björkö (avrundat till 
tusental) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Västtrafik. 

Antal resor Båttrafik (avrundat till 
tusental) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Antal förvärvsarbetande 
(dagbefolkning) inom näringslivet 

 SCB Dagbefolkning efter sektor och kommun. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB 

Bor och arbetar i kommunen, antal  SCB Antal som bor och arbetar i kommunen (förvärvsarbetande 
nattbefolkning). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Pendlar ut från kommunen, antal  SCB Antal utpendlande (personer som bor i kommunen och 
förvärvsarbetar i en annan kommun) förvärvsarbetande i kommunen, 
antal.  
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Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – 
Totalt NKI 

 KKiK Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, 
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande 
kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller 
kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa 
avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Mått 33 i Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL. 

Kommunens förmåga att skapa ett 
gott företagsklimat enligt Svenskt 
Näringslivs enkätdel, rankning 

 Eget Kommunrankning (1-290) av företagarnas sammanfattande omdöme 
av företagsklimatet i kommunen. Det som redovisas är enkätdelen 
av Svenskt Näringslivs undersökning där företagare tillfrågas om sin 
syn på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv 

Företagsklimat enligt Svenskt 
Näringsliv, rankning 

 Eget Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. 
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den 
tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.  
 
Period: Innevarande år. 
Källa: Svenskt Näringsliv. 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 
generationer. Att det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och 
att förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation. 
 
Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företagsklimat och att Öckerö är en klimatsmart 
kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer. 
 
Verksamheten ska även bidra till en rättssäker och oberoende myndighetsutövning. 
 
För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas 
och verka i ska bygg- och miljönämnden: 
 

1.2 Uppgift 

Besluta om bostadsanpassningsbidrag 

Ansvara för rådgivning, information samt besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt 

PBL 

Bedriva tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll, 

energideklarationer, olovligt byggande samt ovårdad tomtmark 

Ansvara för rådgivning, information och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, 

strålskydd, smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria 

läkemedel, rökfria offentliga lokaler, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter 

Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö 

Värna om värdefulla miljöer och byggnader 
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Resultatmått 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medborgarnöjdhetsindex bygglov      93 - 

Resultat Insikt NKI - totalt  83%  82%  79% 87% 

Resultat Insikt NKI - bygglov  83% 82% 79%  83%  

Resultat Insikt NKI - Livsmedelskontroll  83% 82% 79%    

Resultat Insikt NKI - miljö- och hälsoskydd  83%  79%    

Antal lämnade startbesked för bostäder per år  50 st      

Handläggningstid bygglov, antal veckor  5 st  5,7 st  5,3 st 7,5 st 

Handläggningstid bygglov delegationsbeslut, antal 
dagar  

högst 
20 st 

 25,2 st    

Handläggningstid bygglov nämndbeslut, antal veckor  
högst 

7 st 
 8,5 st    

Antal beslut avseende olovligt byggande  15  4 st    

Statistik 

Mått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag    54 st  42 st 42 st 

Antal beslutade bygglov och bygganmälningar    250 st  278 st 305 st 

Antal beslut som omfattas av föreskrifter för 
människors hälsa och miljö    18 st  24 st 23 st 

Antal inspektionsbesök avseende olovligt byggande    7 st  12 st 16 st 

Antal inspektionsbesök avseende ovårdad tomtmark    3 st  5 st 4 st 

Antal beslut avseende ovårdad tomtmark    1 st    

Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
sker med tillsynsbesök i enlighet med riskklassning, 
antal besökta objekt relaterat till totalantal objekt 

   100%  86% 73% 

Genomförd tillsyn av försäljningsställen med 
försäljning av receptfria läkemedel med nedlagt tid 
relaterad till aktuell resursbehovsutredning 

   100%  115% 75% 

Andel överklagade lov där kommunen fått rätt i högre 
instans    61%  64,2% 76% 

Genomförd riskbaserad livsmedelskontroll i enlighet 
med aktuell riskklassning av livsmedelsföretagen    94%  92% 89% 

Genomförd tillsyn av anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid relaterad till aktuell 
resursbehovsutredning 

   0%  23% 73% 

Antal inkomna ärenden inom miljöenhetens olika 
verksamhetsområden    515 st  545 st 519 st 
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1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag kan lätt få kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten på något område för flytande bostäder 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  5,6  16,5  16,4 16,2 

Antal hushåll i Öckerö kommun  5 150  5 035  5 000 4 926 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  45    43 38 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 12 900    13 141 13 920 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  88    82 80 
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Medborgarnöjdhetsindex bygglov  Eget Enkät till sökande. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Resultat Insikt NKI - totalt  ÖJ Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för 
gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Resultat Insikt NKI - bygglov  ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Resultat Insikt NKI 
- Livsmedelskontroll 

 ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Resultat Insikt NKI - miljö- och 
hälsoskydd 

 ÖJ Insikt är  en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
för gruppen företagare. SKL står bakom Insikt. 

Antal lämnade startbesked för 
bostäder per år 

 Eget Planerat värde följer utvecklingen enligt ÖP 

Handläggningstid bygglov, antal 
veckor 

 Eget Handläggningstiden startar från komplett handling. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning. 

Handläggningstid bygglov 
delegationsbeslut, antal dagar 

 Eget Antal dagar 

Handläggningstid bygglov 
nämndbeslut, antal veckor 

 Eget Antal veckor 

Antal beslut om 
bostadsanpassningsbidrag 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslutade bygglov och 
bygganmälningar 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut som omfattas av 
föreskrifter för människors hälsa och 
miljö 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal inspektionsbesök avseende 
olovligt byggande 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut avseende olovligt 
byggande 

 Eget  

Antal inspektionsbesök avseende 
ovårdad tomtmark 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal beslut avseende ovårdad 
tomtmark 

 Eget  

Tillsyn av anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter sker med 
tillsynsbesök i enlighet med 

 Eget Antal besökta objekt/ totalantal objekt 
a) årliga tillsynsbesök 
b) tillsynsbesök vartannat år 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

riskklassning, antal besökta objekt 
relaterat till totalantal objekt 

 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Genomförd tillsyn av 
försäljningsställen med försäljning av 
receptfria läkemedel med nedlagt tid 
relaterad till aktuell 
resursbehovsutredning 

 Eget Nedlagd tid/ resursbehov. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel överklagade lov där 
kommunen fått rätt i högre instans 

 Eget Överklagade beslut under innevarande år. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning. 

Genomförd riskbaserad 
livsmedelskontroll i enlighet med 
aktuell riskklassning av 
livsmedelsföretagen 

 Eget Nedlagd tid/riskbaserad tid 
a) Årliga kontrollbesök 
b) Kontrollbesök med 2-3 årsintervall 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Genomförd tillsyn av 
anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid 
relaterad till aktuell 
resursbehovsutredning 

 Eget Nedlagd tid/ resursbehov. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Antal inkomna ärenden inom 
miljöenhetens olika 
verksamhetsområden 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Bostäder med hyresrätter, andel (%)  SCB Antal småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra 
ägare än fysiska personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar, 
dividerat med totalt antal bostäder (hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 
registret över totalbefolkningen (RTB). 

Antal hushåll i Öckerö kommun  SCB Antal hushåll.  
 
Mätperiod:  31/12 år T (innevarande år). 
Källa: SCB. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Uppgift 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Sjukfrånvaro, andel (%)       8,0%  8,57%  8,82% 9,18% 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel heltidsanställningar (%)      64,1% 64,8% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, 
egen regi    5,5  5,1 4,8 

Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per 
årsarbetare, egen regi    22,3  14,4 20,7 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per 
årsarbetare, egen regi     19,2  17,6 19,7 

Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, 
egen regi    12,2  12,1 12,6 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per 
lärare, egen regi    11,2  11,2 11,7 
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Förskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.                 6  6  6 99 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Invånare 1-5 år, läsår    657  652  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)    84  83  

 

Förskoleklass 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet, (%)  86  86    

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal    134  138 158 

 

Fritidshem 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät (trivsel, 
inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)  81   80  79 3,4 

Trygghet, (%)        

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)    52  53 55 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen 
regi    34,5  38,9 34,8 

 

Grundskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

 75      

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel %  85  82  69 82 
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Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive 
nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

 90  88,1  84 82 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet  94    93,8 92,4 

Trygghet, (%)  88  85    

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Invånare 6-15 år, läsår    1 641  1 653 1 632 

Antal elever i grundskola, hemkommun    1 453  1 496 1 502 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi    230  205,6 241 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi    255  210 257 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi    205  203 229 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, 
exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

   243  235 241 

 

Grundsärskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet, (%)   -      

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun    12  15 16 

Antal elever i grundsärskola i annan kommun    13  12  

 

Gymnasieskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 
år, hemkommun, andel (%)  89  83,5  89,2 82,5 

Elever i åk 3 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

       

Trivsel och trygghet, (%)  88  83  91 93 

 



 2019-09-27 

 

6 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever 16-19 år, läsår    641  612 606 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal    496  482 455 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3        

 

Gymnasiesärskola 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal    9  6  

Antal elever i gymnasiesärskola i annan kommun    9 st   9 st 

 

Kommunal vuxenutbildning 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i vuxenutbildning        

 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i lärvux (deltid- och heltidsstuderande)    18  18 18 

Antal avslutade kurser, lärvux    18   0 

 

Utbildning i svenska för invandrare 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och 
heltidsstuderande)    79  59 14 

 

Familjecentral - Öppna förskolan 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal besök öppna förskolan        
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Kulturskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan  88  0  0 83 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal platser i kulturskolan    478    

Antal individer i kulturskolan        

Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan 
efter höstens antagning 

   230    

 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

 

1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar  

 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 

Satsningar:  

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet    

- Etablera och utveckla samverkan mellan Fritid och kultur/skola/socialtjänst 

- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.   

 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 
(%) 

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 
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Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv  
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna  
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända  
 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare  

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

Andel barn 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg av 
samtliga barn 1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 1    0 0 

 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras, 2020 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personaltäthet, antal barn per 
årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet 
årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive 
städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet 
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till 
heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. 
 
Mätperiod: 
Källa: Skolverket 

Trygghet och gemenskap i 
förskolan, enkät max är 7. 

 GR Resultat på regiongemensamenkät GR (besvaras av föräldrar) 
 
 
Mätperiod: Enkäten genomförs vartannat år  
Källa: GR 

Personaltäthet förskoleklass, egen 
regi (antal elever per årsarbetare) 

 SCB Antal elever dividerat med antal tjänstgörande lärare omräknat till 
heltidstjänster. Både personal och elever avser kommunal 
grundskola och kommunal förskoleklass. För grundskolan inkluderas 
lärare och i förskoleklass all pedagogisk personal.   
 
Mätperiod: Innevarande period mätt 15 oktober 
Källa: SCB 

Trygghet   Index av trygghet åk 2  
Gr-enkät 

Elevgrupp, antal elever per 
fritidshemsavdelning, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn i kommunal regi dividerat med antal avdelningar 
i kommunal regi. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken 
fritidshemsverksamhet bedrivs. 
 
Mätperiod. 15 oktober innevarande år 
Källa: SCB 

Personaltäthet fritidshem, antal 
elever per årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna elever dividerat med antal årsarbetare. Eftersom 
ingen hänsyn tagits till elevens vistelsetid i fritidshemmet medan 
motsvarande hänsyn tagits för personalen, kan antalet elever per 
årsarbetare vara överskattat. Med kommunalt fritidshem avses 
fritidshem som drivs av kommunen som huvudman. 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 okt 
Källa: SCB 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät  GR Resultat av GR:s elevenkät åk 2.  
 
Följande påståenden har ställts:  
- Jag trivs på fritidshemmet 
- Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet 
- Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på 
fritidshemmet 
- Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet  
 
Mätmetod: Innevarande år 
Källa: GR 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Personaltäthet grundskola egen regi, 
antal elever per lärare 

 SCB Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i 
kommunala skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal 
(förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. 
 
Mätperiod: Avser läsår, mätt den 15 oktober 
Källa Skolverket (Siris). 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

   

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 
 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen 
regi 

 SCB Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för 
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, 
B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Fr.o.m. 
2016 exkluderas elever med okänd bakgrund. 
 
Mätperiod: Innevarande år  
Källa: Skolverket. 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet 

 SCB Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i årskurs 9 egen regi som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel %, exklusive 
nyinvandrade elever och elever med 
okänd bakgrund 

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 
egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd 
bakgrund 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

Jag känner mig trygg i skolan  GR Andel elever som svarat något av de två förstnämnda alternativen 
där de fem svarsalternativen är helt positiv, ganska positiv, ganska 
negativ, helt negativ eller Vet ej. Avser elever i årskurs 5 i 
kommunen. 

Andel elever i annan kommuns 
grundsärskola 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod. Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Personaltäthet gymnasieskolan 
egen regi (antal elever per lärare) 

 SCB Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola belägen i 
kommunen. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket (Siris). 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3    

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

 ÖJ Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium 
för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började 
på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Trivsel och trygghet, enkät max 
100% 

 GR Avser eleverna i åk 2 Öckerö seglande gymnasieskola 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen uppgift/GR-enkät 

Antal elever i gymnasiesär i annan 
kommun 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 2015 
Källa: SCB 

Jag känner att jag utvecklas i 
kulturskolan 

 Eget Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen enkät 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Antal elever som står i kö till 
kulturskolan efter höstens antagning 

   

Antal elever i lärvux (deltids eller 
heltidsstuderande) 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Antal avslutade kurser lärvux  Eget Antal avslutade kurser med intyg 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen statistik 

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal besök öppna förskolan  Eget Avser besök av barn 

Invånare 1-5 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, 
andel (%) 

 SCB Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med antal barn 1-5 år. 
Avser förskolor i kommunen, oavsett regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket och SCB. 

Invånare 6-12 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, 
andel (%) 

 SCB Antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem dividerat med antal barn 6-
12 år. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Invånare 6-15 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i förskoleklass, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i förskoleklass. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: 15 oktober. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i grundskola, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i grundskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i grundsärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i grundsärskola (förskoleklass och år 1-10, tidigare kallat 
obligatorisk särskola) som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften 
avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever 16-19 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i gymnasieskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i gymnasiesärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasiesärskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever i vuxenutbildning  Eget  

Antal elever i särvux/lärvux  Eget  

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal elever i kulturskolan  Eget Antalet antagna unika elevkurser 

Andel heltidsanställningar  Eget  

Sjukfrånvaro, %  Eget  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel elever som anger att de vuxna 
på skolan reagerar om de får reda 
att en elev blivit kränkt, åk 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Allmänt välbefinnande hos elever i 
åk 7–9, index 

 Eget Sammanvägt index från drogvaneundersökningens fråga "Hur mår 
du rent allmänt?" 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundresökningen. 

Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 

 ÖJ Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal 
årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 
Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Jag har studiero på lektionerna, 
andel positiva svar sammanvägt 
värde för åk 2, 5 och 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Elever i åk 9, meritvärde 
hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen) 

 ÖJ Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med 
okänd bakgrund.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: Skolverket (Siris). 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet (%) 

 ÖJ Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska 
och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram 
t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet 
till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Elever med okänd bakgrund ingår inte.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  ÖJ Antal inskrivna barn i förskola i enskild regi totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola, 1-5 år.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: Skolverket (Siris kommunblad). 

Andel barn 1–5 år inskrivna i 
pedagogisk omsorg av samtliga barn 
1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 ÖJ Antal inskrivna barn inom pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola samt totalt antal barn 
inskrivna inom pedagogisk omsorg, 1-5 år.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invånare 7-
15 år, (%) 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller 
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kulturskolerådet samt SCB. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundersökningen. 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 
 

1.2 Uppgift 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 
14 dagar på beslut inom försörjningsstöd   61% 61%  58% 68% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 
21+ 

   43 st  119 st 62 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år    123 st  97 st 110 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på 
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter    

10,1 
min 

 
9,5 
min 

11,4 
min 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, 
andel (%) av maxpoäng    72 83 74 74 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar    11 st   10 st 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%)    75  84 83 
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Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat 
och måltidsmiljö, andel %    51  55 66 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%)    95  97 93 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare    
939 78

2 
 

843 84
2 

833 69
1 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare    
342 42

0 
 

375 62
3 

295 32
5 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)    -1,4  1,9 -1,2 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)    12,9  7,9 8,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare    
1 223 

581 
 

1 228 
200 

1 272 
500 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet 
kr/brukare    

411 40
5 

 
409 22

2 
358 07

7 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invåndare    3 130  3 076 3 409 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg 
(%)    1,9  12,8 20,3 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare    828  760 751 

Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, 
andel %    19,7  10,5 20,5 

Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %    42  40 39 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal    181  160 165 

Antal hemtjänsttimmar (utförda)    86 416  77 879 70 841 

1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt 
självbestämmande och min integritet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt mål 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet 
"Heltidsresan" 
-Införa resurspool inom funktionshinder 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Genomföra heltidsresan 

Övergripande mål för mandatperioden 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  13    15,7 11,9 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  83  81  82 80 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
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- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  95  95 91 97 93 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)  93  91 87 88 89 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  83  75 82 84 83 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  86  82 80 84 84 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
maten, andel (%)  75  65 75 67 78 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
måltidsmiljö, andel (%)  75  61 69 70 70 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - inflytande, andel 
(%)     75   

Brukarbedömning gruppbostad LSS - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%) 

    69   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, 
andel (%)     72   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)     73   
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Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel 
(%)     81   

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)     84   

2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Andel vuxna biståndsmottagare som 
väntat längre än 14 dagar på beslut 
inom försörjningsstöd 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel som väntat mer än 14 dagar från första 
kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att 
beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses 
muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. 
Allmänna förfrågningar exkluderas. 
 
Mätperiod: Innevarande år (första halvåret) 
Källa: Kolada/Egen undersökning i kommunen. 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med 
missbruksproblem 21+ 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
vuxna med missbruksproblem 21+ år. 
 
Mätperiod är första halvåret. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-
20 år 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 
Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Responstid (tid från 112-samtal till 
första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter 

 ÖJ Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid 
avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att 
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast 
insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. 
Mätperioden avser juni T-1 till juni T där värdet ligger på år T. 
Indikatorn är ett medianvärde i minuter. 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Öppna jämförelser - SOS alarm 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng 

 KKiK Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, 
inom LSS grupp- och serviceboende. De ingående delnyckeltalen 
finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan 
man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt 
följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % 
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och 
delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 
för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

och byts ut mellan åren. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt 
KKiK. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån 
anvisningar från RKA. 

Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Medelvärde, antal olika personal som en 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de 
personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av 
hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och 
matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. 
Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det 
egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur 
mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

 KKiK Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) (U23471) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 
boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 
dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 
boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. 
Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012. Ingår i i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: 
Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och 
äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel % 

 ÖJ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och 
måltidsmiljö, andel (%) (U23415) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel äldre som svarat positivt på de två frågorna: 
Hur brukar maten smaka? Svarsalternativen mycket bra eller ganska 
bra. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig 
stund på dagen? Svarsalternativen ja, alltid eller oftast. Källa: Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

 KKiK Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 
(U21468) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som 
uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 
dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt 
boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

 KPB Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (N23009) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat 
med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda 
boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt 
boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens 
individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från 
Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från 
Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 

 KPB Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (N21819) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med 
antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. 
Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett 
månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, 
minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej 
jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21010. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 
(%) 

 KKiK Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för 
äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ 
år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, 
restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat 
och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)  KKiK Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28013) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i 
familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 
LSS. 

Kostnad funktionsnedsättning LSS 
boende, kr/brukare 

 KPB Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28013) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i 
familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 
LSS. 

Kostnad funktionsnedsättning LSS 
daglig verksamhet kr/brukare 

 KPB Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare 
(N28015) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och 
lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig 
verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 

Kostnad individ- och familjeomsorg, 
kr/invåndare 

 KPB Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, 
inkl.familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, 
barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt 
familjerätt och familjerådgivning. 

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg (%) 

 KKiK Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för 
individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för 
individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, 
andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel 
boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen 
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för 
ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver 
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Nettokostnad räddningstjänst, 
kr/invånare 

 KKiK Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (N07041) 
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, 
dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser 
insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, 
skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi. 

Köp av verksamhet, 
funktionsnedsättning SoL 0-64 år, 
andel % 

 SCB Köp av verksamhet, funktionsneds SoL 0-64 år, andel % (N25027) 
Köp av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
totalt, tkr dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för insatser till personer 
med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB), tkr. 

Köp av individ- och familjeomsorg 
totalt, andel % 

 SCB Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) (N30800) 
Köp av verksamhet individ och familjeomsorg , dividerat med 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för individ och familjeomsorg. Avser köp av 
sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyres. 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt 
boende, antal 

 ÖJ Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal (N21822) 
Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter 
om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av 
antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 
månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, 
tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21807. Avser samtlig regi. Källa: 
Socialstyrelsen. 

Antal hemtjänsttimmar (utförda)  Eget Antal utförda hemtjänsttimmar 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga 
personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i 
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" 
är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet 
Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. 
Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – maten, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar 
mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – måltidsmiljö, andel 
(%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna 
som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej 
en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

  Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är 
ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod´: 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ ntal personer med boendestöd SoL som har svarat Alla på frågan 
Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundersökningen. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, MWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

 



 

 

Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2020     

    

Tidpunkt Aktivitet och dokument 

 Vårprocess 

december KS fastställer ”Budgetanvisning för år 2021”. 

februari Bokslutsberedning: Dialog mellan nämndsordförande/förvaltningschef och 
kommunstyrelse angående 2019 års verksamhet och ekonomi. 

Måluppfyllelse: Starka sidor, svaga sidor – ur ett brukarperspektiv. 

februari Strategidagar - dialog mellan tjänstemän och politiker där årsbokslut, nu-
läge, framtid är utgångspunkten. Konferens 1,5 dagar. 

mars Kommunplan med budgetdirektiv – politiken tar fram budgetdirektiv med 
5-årsperspektiv. Beslut i KS mars. 

mars-april Utifrån beslutade budgetdirektiv tar nämnd och förvaltning fram förslag på 
förändringar i budget och uppdrag. Skapar utrymmen för egna satsningar. 
Beslutas i nämnd i april. 

april Bokslutsmöte för år 2019 i kommunfullmäktige. 

maj Kommunledningen sammanställer förslag från nämnder/förvaltningar till 
förslag på budget- och uppdragshandling. 

maj Budgetdialog – information och dialog på KS – presentation av kommunled-
ningens förslag. 

juni Övervägande och bearbetning - Partigrupper diskuterar förslag och presen-
terar ett förslag på budget- och uppdragshandling. 

juni KS – förslag om budget- och uppdragshandling för år 2021 och plan  2022-
2025. 

september Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2021 och plan 2022-2025 
samt finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

 Höstprocess 

  

oktober KS - budgetberedning – konferens/höstuppföljning – avstämning av bl.a. 
skattenetto m.m. 

oktober Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. 

  

augusti  Verksamhetsplan – information till nämnd.  

 



Sidan 1   

Taxor och avgifter 

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB/VA-enheten 
Taxa/avgift avser: Taxa 2019 Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 

     

Brukningstaxa 3% 4% 4% 4% 

Anläggningsavgift 3% 3 %   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
  
Med ovanstående ökning av taxorna sker en successiv reglering av ackumulerat överuttag.  
4 % höjning av brukningsavgiften innebär 417,05 inkl. moms/år för en normalfastighet.  
Årsavgiften blir då 10 843,30 inkl. moms. 
Anläggningsavgiften för en normalfastighet höjs med 7 609,71 inkl. moms. Avgiften blir då 
261 266,71 inkl. moms. 
 
Va-enheten vill årligen återkomma om utvecklingen av va-taxan.  
 



        

 

Öckerö 2019-xx-xx 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Bygg- och miljönämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Beutler, Theres Benito 

Ärende: 
Taxa enligt miljöbalken, receptfria läkemedel och  

strålskyddslagen  

Diarienummer: 0xxx/xx 

 

Förslag till beslut 

Plan-, bygg- och miljöenhetens beslutsförslag till Bygg - och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om följande nya taxor: 

- Taxa inom miljöbalkens område med taxebilagorna 1-3 

- Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslag 

- Att höja handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljöbalken 

till 1252kr 

- Att prisindexreglering av handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avse-

ende miljöbalken sker årligen med bas oktober 2019 

- Att taxorna och handläggningskostnad per timme börjar gälla från 2020-01-01 

Sammanfattning 

2017 antog kommunfullmäktige en ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen, i det skedet ändrades inte timtaxan. 2018 kom SKL med en helt ny taxemo-

dell för prövning och tillsyn inom området samt en mall där kommuner kan räkna ut, bero-

ende på storlek och organisation, vilken handläggningskostnad som ska tas ut per timma. Då 

Öckerö kommun inte ändrat timavgiften sedan 2013 blir höjningen markant, för att undvika 

den problematiken i framtiden föreslås också att en indexuppräkning sker per år enligt SKLs 

modell prisindex kommunal verksamhet.  

SKL:s nya taxemodell har fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt till skillnad 

från den tidigare modellen. Den visar på hur behovsutredning, tillsynsplan och tillsynsfinan-

siering hör ihop. I den nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan 

och det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas. 

När det gäller taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen har det gjorts en lagändring och taxan 

behöver därför ändras samt för att handläggningskostnaden per timme ska bli samma som för 

den enligt miljöbalken. 

Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel behöver ändras för att handlägg-

ningskostnaden per timme ska bli samma som för den enligt miljöbalken. 

 



 
 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Taxan innebär att timpriset höjs från 900kr/timma till 1252kr/timma samt att en indexuppräk-

ning sker varje år med oktober månad 2019 som utgångspunkt. Anledningen att höjningen blir 

relativt stor är att det inte förekommit någon indexuppräkning eller förändring av timtaxan se-

dan 2013.  

  
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning  

Förslaget gällande taxan inom miljöbalkens område innebär en förändring av antalet tillsyns-

timmar som vissa verksamheter får betala för samt att anmälningspliktiga hälsoskyddsverk-

samheter (H-verksamheter) som alla tidigare har haft timavgift får en fast årlig tillsyn. Till-

synsbehovet utgör det huvudsakliga underlaget för vilken avgift som ska betalas för tillsynen 

och bestäms utifrån branschens tillsynsbehov. Om en verksamhet skiljer sig märkbart från 

branschgenomsnittet kan en nedsättning av avgiften göras i det enskilda fallet. De verksam-

heter som får regelbunden återkommande tillsyn med besök minst en gång var tredje år har 

som utgångspunkt fast årlig avgift. De verksamheter med mer sporadiskt tillsynsbehov eller 

där tillsyn bäst görs i projektform har som utgångspunkt timavgift och betalar först efter att 

tillsyn har utförts. 

Gällande avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn används ett nytt begrepp, av-

giftsnivåer (taxebilaga 1). Avgiftsnivåerna klassar de olika händelsestyrda ärendetyperna efter 

olika komplexitetsgrad. Avgiftsnivåerna möjliggör en jämförelse av processer mellan kom-

munerna. En översyn har gjorts av de olika händelsestyrda ärendena och där behov funnits har 

avgiften justerats så att det motsvarar den tid inspektörerna lägger ned på ärendet. 

Utöver klassning av verksamheter vilket underlättar planeringen och ökar förutsäbarheten är 

också ny timtaxa en förutsättning för att kunna utveckla enheten i takt med omvärlden och det 

ökade utgifterna som kommer med konjunktur och löneökning utan att tillsätta skattefinansi-

erade medel i de delar som lagstiftningen möjliggör avgiftsfinansiering. Med anledning av det 

föreslår nu plan-, bygg- och miljöenheten Bygg- och Miljönämnden att föreslå kommunstyrel-

sen att anta förslaget.  

 

Expediering av beslut 

Plan- bygg- och miljöenheten, Andreas Beutler   

Ekonomienheten, Irene Berg   

 

Bilagor  

- Handläggningskostnad per timma 

- Taxa miljöbalken 2020 

- Taxebilaga 1 

- Taxebilaga 2 

- Taxebilaga 3  

- Taxa strålskyddslagen 2020 

- Taxa receptfria läkemedel 2020 

 

……………………………………..      

Andreas Beutler        

Plan-, Bygg- och miljöchef        



 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt med anledning av EU-
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde när det gäller en kommunal 
myndighets verksamhet.  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Öckerö kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller 
naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel 
av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall 
och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 
§ miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver 
utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 
inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.  

4 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av bygg- 
och miljönämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  



 
 
Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker:  

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1 (fast avgift). 

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift). 

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift). 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 
timme handläggningstid 1252 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 
en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.  

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 
(kommunfullmäktiges beslutsår). 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som 
anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser.  

 

 



 
 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas 
timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden. 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas 
av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.  

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som 
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd, verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för 
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden 
föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera 
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1, ska full avgift betalas för den 
punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 
de belopp som anges för övriga verksamheter.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 
påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen, är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

 



 
 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad 
som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år 
om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av 
den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, inte följer förelägganden och förbud eller som orsakats av 
yttre påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska 
total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst 
angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.  

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.  

23 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om 
produktionsvolym eller liknande.  

24 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd 
till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller 
anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs. 



 
 

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt  

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt 
de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.  

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Tillsyn över miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader.  

Nedsättning av avgift  

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande  

29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Öckerö kommun. Betalning ska 
ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m.  

30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift 
får verkställas enligt utsökningsbalken.  

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att 
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen.  

 

___________________________________________________________________________ 
Denna taxa med bilaga 1, 2 och 3 träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör 
tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 
 



Handläggningskostnad per timme:
1 252 kr

Avgiftsnivå Timmar
Avgiftsnivå 1 2 tim
Avgiftsnivå 2 4 tim
Avgiftsnivå 3 8 tim
Avgiftsnivå 4 timavgift

Avgiftsnivåer



Avgiftsnivå 1: Bekräfta handlingar/enkel handläggning 2 timmar
Avgiftsnivå 2: Göra en bedömning vid skrivbord 4 timmar
Avgiftsnivå 3: Göra bedömning på plats 8 timmar

Timavgift

Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter 
ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens för eldning enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa och miljö.

40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

0 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Avgiftsnivå 4

Taxebilaga 1
Öckerö kommuns taxa inom miljöbalkens område

Gäller från 2020-01-01

Avgiftsnivå 4: Komplexa ärenden/ärenden som inte går att schablonisera



Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap 12 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift 
enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift



Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av  
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder 
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 § p 5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-verkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 § p 5  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

0 kr



Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vatten-förorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor 
(NFS 2017:5), 26 kap 3 § 
miljöbalken, 2 kap 31 § p5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

0 kr

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 1005/2009, 2 
kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning 
(EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011, 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan



Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter 
eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och viss 
övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st 
p 2b miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller fr 
o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och viss 
övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st 
p 2b miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller fr 
o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

0 kr



Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

17 b § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen (2007:19) om 
PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) om PCB 
m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 
behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 
27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 
kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § 
samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 
16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen (2011:13), 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift



AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 
3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för 
att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  
av ett område eller föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter 
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § 
miljöbalken, 9 §  förordning 
(1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § 
miljöbalken, 9 § förordning 
(1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 
19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan



Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 
7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 
§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 
20 §§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara 
för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken Timavgift



Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall 
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall 
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av 
avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Övriga ansökningar 75 § avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ miljöbalken, 
45 § avfallsförordningen 
(2011:927)

1000 kr

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift



Taxebilaga 2

Gäller från 2020-01-01

Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.260 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

26.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Öckerö kommuns taxa inom miljöbalkens område



Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.



38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 2 H 3 För bassängbad, som endast innefattas av jacuzzi, badtunna eller 
liknande, är tillsynstiden 3 timmar

38 § FMH, punkt 3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.



Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK U Timavgift

Slakterier U Timavgift
Livsmedel av animaliska 
råvaror U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror U Timavgift

Livsmedel av kombinerade 
råvaror U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER Cement, betong, kalk, krita 
och gips U Timavgift

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING U Timavgift

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER Hamnar U Timavgift

Deponering U Timavgift
Lagring som en del av att 
samla in avfall U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER U Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Fritidsverksamheter H Timavgift

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

AVFALL

Timavgift (efterskottsbetalning)

LIVSMEDEL OCH FODER

Taxebilaga 3
Öckerö kommuns taxa inom miljöbalkens område

Gäller från 2020-01-01



EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt 1 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 45 § FMH, punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER

Lokaler för hygienisk 
behandling 45 § FMH, punkt 6 UH Timavgift



 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslag (2018:396) 

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunfullmäktige 
meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn 
enligt strålskyddslagen (2018:396). 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Öckerö kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslag (SFS 2018:396) och bestämmelser meddelade med 
stöd av denna lag. 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som 

1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och 
som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
anmälningsplikt. 

2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till 
och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

Avgifter 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet. 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden 
överklagas. 

5 § Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift). 

2. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

6 § Utöver timavgiften i 5 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana 
kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 
kap. 5 § strålskyddslagen. 

 



 
 

7 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

Avgifter med anledning av anmälan 

8 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet ska betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timavgiften. 

9 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt 
vad som anges i denna taxa. 

Timavgift 

11 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för 
tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

12 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje 
ärende. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid bygg- och miljönämnden har använt för handläggning och 
andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av 
beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen 
timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa i enskilda fall sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Öckerö kommun. Betalning ska 
ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 



 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att bygg- och 
miljönämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

16 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att alla beslut som 
meddelas med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat 
beslutas av bygg- och miljönämnden. 

___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 
 
Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för 
kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för Öckerö kommuns verksamhet enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

Avgiftsskyldig 

3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

Avgift 

4 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras med en timavgift. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid bygg- 
och miljönämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 
ärendet samt föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner och kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Indexuppräkning  

5 § Bygg– och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret 
i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats 
i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019  

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl får bygg– och miljönämnden i det enskilda fallet, med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov eller andra omständigheter, 
sätta ned eller eftersänka avgiften. 
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Avgiftens erläggande 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Öckerö kommun. Betalning ska ske 
inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 
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Öckerö 2019-10-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg, Linda Nyman Vemgaard 

  

Ärende: Färdtjänsttaxa 2020 

Diarienummer: 0136/19   

 

Färdtjänsttaxa 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Att påslagsfaktorn i % för Färdtjänst fastställs för Öckerö kommun från och med 
2020-01-07. 
Att påslagsfaktorn i % för Färdtjänst även gäller kostnaden för resor till Daglig 
Verksamhet. 
 
Ärendet (sammanfattning)  
För att harmonisera med angränsande kommuner och de kommuner som ingår i 
Öckerö kommuns färdtjänstområde föreslås en förändring i påslagsfaktorn för 
Öckerö kommun. Västtrafik meddelar varje år ett baspris. Kommunerna själva 
bestämmer vilken påslagsfaktor i procent som gäller för den egna kommunen och 
för övriga kommuner inom färdtjänstområdet. 
Avgiftsmodellen är kollektivtrafiktaxan med ett procentpåslag. Vid en jämförelse 
mellan kommuner inom GR varierar procentslaget mellan 15 % till 100 %. 
Öckerö kommun har som ensam kommun inte haft något påslag på resor inom 
kommunen eller inom en enskild kommun. 
  
 
Beredning 
Vi har ännu ej fått Västtrafiks baspris för 2020. Beräkningen som jämförelse baseras 
på 2019 års baspris med en höjning på 3 % för att visa en jämförelse där påslaget i 
den egna kommunen är 25% och övriga kommuner i Färdtjänstområdet ett påslag 
på 50 % som tidigare år. Egenavgiften beräknas på hur många zoner du åker 
igenom. 
 
 
 



 
 

 

De som har resor till Daglig Verksamhet som Färdtjänst betalar ingen egenavgift för 
färdtjänstresan utan faktureras i förskott av Öckerö kommun beloppet motsvarande 
ett periodkort. I dag reser 3 brukare från Öckerö kommun till Göteborg och 
faktureras 1110 kr/mån. 12 brukare reser inom Öckerö kommun och faktureras 775 
kr/mån. 
 
Ekonomi 
 

Zon 1 = Inom Öckerö kommun 

Zon 1*= Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 

Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 

Zon 3 = Från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, Lerum och Ale 

Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 

Zon 5 = Från Öckerö kommun till Tjörn, Lilla Edet 

 
 
 
 Färdtjänsttaxa 2019: 

Vuxen 
   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 52 kr 1,0 52 kr 

1 52 kr 1,0 52 kr 

2 88 kr 1,5 132 kr 

3 125 kr 1,5 188 kr 

4 161 kr 1,5 242kr 

5 198 kr 1,5 297 kr 

    

Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,0 39 kr 

1 39 kr 1,0 39 kr 

2 66 kr 1,5 99 kr 

3 94 kr 1,5 141 kr 

4 121 kr 1,5 182kr 

5 148 kr 1,5 222 kr 

    

 
 
 
 
 



 
 

 

Färdtjänsttaxa 2020 
 

Vuxen 
  

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 54 kr 1,25 68 kr 

1 54 kr 1,25 68 kr 

2 91 kr 1,5 137 kr 

3 128 kr 1,5 192 kr 

4 165 kr 1,5 248 kr 

5 202 kr 1,5 303 kr 

   

Ungdom   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 40 kr 1,25 50 kr 

1 40 kr 1,25 50 kr 

2 67 kr 1,5 101 kr 

3 96 kr 1,5 144 kr 

4 124 kr 1,5 186 kr 

5 151 kr 1,5 227 kr 

   

 
 
Månadskostnad för de som reser till Daglig Verksamhet med Färdtjänsten: 
Inom Öckerö kommun 798 x 1,25 = 998 kr/mån 
Mellan Öckerö kommun och Göteborgs kommun 1143 x 1,5 = 1715 kr/mån 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik 
Ekonomi Öckerö kommun 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Gull Britt Eide                                                                  Urban Olsson 
Kommundirektör                                                             Samhällsbyggnadschef 
 
 
Datum  
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Öckerö 2019-10-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Camilla Rydenskog Tf Enhetschef Öckerö Båttrafik 

Ärende: Förslag till ändrad uthyrningstaxa M/S Polstjernan 

Diarienummer: KS 240/19  

 

Förslag till ändrad uthyrningstaxa  

M/S Polstjernan 

 
Kommunfullmäktige antar ändrad uthyrningstaxa för fraktfärjan M/S 
Polstjernan  
 
 
Ärendet: 
 
Öckerö Båttrafik erbjuder för privatpersoner och företag en möjlighet att hyra M/S 
Polstjernan enligt eget behov för fordon- och andra transporter inom ramen för 
fartygets gällande certifikat. I uthyrningskostnaden ingår förutom fartyget och dess 
besättning alla drifts och personalkostnader. 
Nuvarande taxa är beräknad inför budget 2017 varmed det finns anledning att 
justera till uppdaterade nivåer inför 2020-01-01.  
 
Beredning: 
 
Ersättning till personal/besättning utgår alltid med minst tre timmar varför detta är 
en minimidebitering. Övriga kostnader beräknas per timma med hänsyn taget till 
samtliga driftskostnader rörande fartyg och besättning samt 
arbetsledning/administration. För att öka tydligheten, är taxorna differentierade 
och redovisas för vardagar kl. 07-16 samt övrig tid och helg. 
 
Den totala timtaxan vardagar kl. 0700-1600 uppgår till 2508 kronor. 
Förslag på minimidebitering 5800 kronor. Timme därutöver 2508 kronor. 
 
Den totala timtaxan övrig tid, vardag och helg uppgår till 3412 kronor. Förslag till 
minimidebitering 8500 kronor. Timme därutöver 3412 kronor. 
 



 
 

 

 
 
Ekonomi: 
 
Att justera uthyrningstaxan i relation till ökade driftskostnader är nödvändigt.  
 
Bedömning: 
 
Uthyrningstaxan måste vara så beräknad att den bär de drifts- och 
personalkostnader som tas i anspråk. I minimidebitering har en subvention 
tillämpats. 
 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor: 
 
1) Ny taxa M/S Polstjernan fastställd 2019-10-11 
 
 
 
Underskrift av berörd chef: 
  
 
 
 
Gull-Britt Eide                                                                        Urban Olsson 
 
Kommundirektör                                                                   Verksamhetschef SB 
2019-10-21                                                                               2019-10-21                                                                                                                                                                                                  
 
  
 



 
 

 Sida 1  Taxor och avgifter 2020 

Taxor och avgifter 2020 

Nämnd: KS/SB/Öckerö Båttrafik 

Taxa/avgift avser: Taxa 2017 Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Uthyrning av M/S 

Polstjernan 

 

Vardag kl. 07-16 

Minimidebitering 3 timmar 

Biltransport moms 25% 

Persontransport moms 6% 

Tid utöver minimidebitering 

Biltransport moms 25% 

Persontransport moms 6% 

 

 

 

 

3724 

4655 

3947 

1918 

2397 

2033 

 

 

 

 

5800 

7250 

6148 

2508 

3135 

2659 

Enligt ny 

beräkning 

 

Övrig tid, vardag och helg* 

Minimidebitering tre timmar 

Biltransport moms 25% 

Persontransport moms 6% 

Tid utöver minimidebitering 

Biltransport moms 25% 

Persontransport moms 6% 

 

 

*Röda dagar samt påskafton, 

midsommarafton, julafton och nyårsafton 

 

 

 

6095 

7619 

6461 

2708 

3385 

2870 

 

8500 

10625 

9010 

3412 

4265 

3617 

  

     

     

     

 



        

 
    

 

Öckerö 2019-11-04 

 
YRKANDE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Ärende:  Budget 2020 
Diarienummer:  0216/18 

 
Driftsramar 2020 samt ekonomisk femårsplan för 
åren 2020-2024   
 
Förslag till beslut  
1. Öckeröalliansens förslag till driftramar för år 2020 fastställs. 
2. Öckeröalliansens förslag till ekonomisk femårsplan för åren 2020-2024 fastställs. 
 
Ärende 
13 juni fattade kommunfullmäktige beslut om Öckerö kommuns budget för 2020. I beslutet uppgick 
det budgeterade resultatet till 11 miljoner kronor. Sedan dess har kommunens budgeterade 
skattenetto försämrats med 6,1 mkr. Försämringen har främst två orsaker; dels en försämring av 
befolkningsprognosen och dels förändringen av det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Andra 
mindre förändringar i de centrala posterna ger en positiv påverkan på 0,9 mkr vilket innebär en 
försämring av resultatet som uppgår till totalt 5,2 mkr. 
 
Med anledning av detta föreslår Öckeröalliansen att 2,6 mkr förs från kommunstyrelsens strategiska 
reserv till resultatet. 
 
Ekonomisk bedömning 
Öckerö kommuns finansiella mål anger att kommunens resultat ska uppgå till 1,5 procent av 
skattenettot, ca 11 mkr. Med anledning av införandet av nytt kostnadsutjämningssystem samt en 
försämrad befolkningsprognos försämras skattenettot med 6,1 miljoner kronor. Efter den föreslagna 
överföringen uppgår kommunens budgeterade resultat till 8,4 mkr och den strategiska reserven till 
8,1 mkr.   
 
För Öckeröalliansen 
Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Vera Molin (L) 
 



Öckerö kommun

Öckeröalliansens förslag höstprocess

Tilldelning Justering 1 2 3 4 5 6 6 7 8

1,0% 0,0%

Rambudget 

2019

Justeringar 

och fördeln

Årlig 

tilldelning

Justering av 

tilldelning

Bud 2020 kf 

juni Förändr

Bud 2020 Kf 

nov Övriga just. Budget 2020

Kommunstyrelsen 140 727 -250 2 398 0 143 124 -253 142 871 466 143 338
Ram enheter 57 475 999 0 0 58 474 583 59 057 -2 456 56 601
Ram vht Fritid och kultur 24 028 -999 593 0 23 622 230 23 852 1 380 25 232
Ram vht SB skattefin 59 224 0 400 0 59 624 592 60 216 1 542 61 757
Ram vht SB avg.fin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europaval EJ RAMHÖJANDE 0 -250 0 0 0 -253 -253 0 -253
Årlig tilldelning 1,0% 0 0 1 405 0 1 405 -1405 0 0 0
Justering av årlig tilldelning 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg- och miljönämnd 823 0 8 0 831 0 831 4 835
Årlig tilldelning 1,0% 0 8 0 8 0 8 0 8
Fördelning PO 4 4
Justering av årlig tilldelning 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 324 727 0 3 247 0 326 794 0 326 794 1 366 328 160
Årlig tilldelning 1,0% 0 0 3 247 0 3 247 0 3 247 0 3 247
Justering av årlig tilldelning 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Målgruppsförändringar 0 0 0 0 -1 400 0 -1 400 0 -1 400
Förd hyra kommunhus 212 212
Flytt föreningsbidrag -270 -270
Fördelning PO 1 424 1 424
Förd.post Familjecentral personalförstärkning 220 220 220 220



Socialnämnd 275 905 -6 000 13 399 0 283 515 0 283 515 1 790 285 306
Årlig tilldelning 1,0% 0 2 699 0 2 699 0 2 699 0 2 699
Justering av årlig tilldelning 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Målgruppsförändringar 0 0 0 211 0 211 0 211
Nya Solhöjden EJ RAMHÖJANDE 6 000 -6 000 0 0 0 0 0 0 0
Förd.post Hyra Nya Solhöjden 0 10 400 0 10 400 0 10 400 0 10 400
Flytt hyra korttidsboende till ETE -850 -850
Fördelning hyra kommunhus 1 103 1 103
Fördelning PO 1 537 1 537
Förd.post Kapitalkostnader Nya Solhöjden 0 300 0 300 0 300 0 300

Centrala poster 15 675 3 061 0 0 19 786 -1 002 18 784 -3 627 15 157
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 15 839 3 111 0 0 18 950 -950 18 000 0 18 000
Försäkringar 836 0 0 0 836 4 840 0 840

Medlemsagvifter inkl bidrag 1 350 0 0 0 1 350 90 1 440 0 1 440
Borgensavgifter -2 400 0 0 0 -2 400 -146 -2 546 0 -2 546
Förändring semesterlöneskuld 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 2 000
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020 0 0 0 0 -5 000 0 -5 000 0 -5 000
Prel förändring PO 0 0 0 0 4 000 0 4 000 -3 627 373
Sjöräddningen 50 -50 0 0 50 0 50 0 50

Fördelningsposter ramhöjande 9 528 6 000 4 885 -20 413 0 0 0 0 0

Fördelningsposter ej ramhöjande 300 -300 0 0 0 0 0 0 0

219 0 0 10 481 10 700 -2 600 8 100 0 8 100

Nettokostnader 767 903 2 511 23 937 -9 932 784 751 -3 855 780 896 0 780 896

Beräknade avskrivn. o internränta -28 895 -2 721 -31 616 597 -31 019 0 -31 019

Beräknade intern intäkt avskr o ränta 1 903 145 2 048 24 2 072 0 2 072

Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr. -740,9 -755,2 0,0 -751,9 -751,9
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr 1,2 0,1 1,3 0,0 1,3 1,3
Beräknade avskrivningar -24,2 -2,1 -26,3 0,4 -26,0 -26,0
Nettokostnad -764,0 -780,2 -776,6 -776,6
Skattenetto 770,7 20,1 790,7 -6,1 784,7 784,7
Välfärdstjänster, prel statsbidrag 2,6 -0,6 2,0 0,0 2,0 2,0
Finansnetto -1,4 0,0 -1,4 -0,2 -1,6 -1,6
Beräknat resultat 7,8 11,0 8,4 8,4

Kommunens strategiska reserv



5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024

Extern Resultaträkning 1,0% 1,0% 1,3% 1,5%

Öckeröalliansens förslag 1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2018

Bud 

2019

Bud 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

VHT nettokostnader före avskrivningar -682,0 -684,8 -699,0 -704,8 -716,7 -734,3 -755,6

Pensionskostnader inkl. löneskatt -43,0 -47,9 -52,8 -59,3 -60,7 -64,4 -68,0

Avskrivningar -21,0 -24,2 -26,0 -28,0 -30,0 -32,0 -34,0

Målgruppsförändringar -3,0 -7,0 1,2 -4,8 -8,1 -10,1 -12,0

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -749,0 -764,0 -776,6 -796,9 -815,6 -840,8 -869,6

Välfärdstjänster - statsbidrag 3,0 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattenetto * 739,0 770,7 784,7 803,9 824,9 845,6 872,8

Finansnetto 2,0 -1,4 -1,6 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

ÅRETS RESULTAT -5,0 7,8 8,4 3,9 6,4 1,8 0,2

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 26,8 24,2 31,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 3,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 19,3 25,6 11,3 19,0 19,0 19,0 19,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Skattesats 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

Upplåning 0,0 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

* SKL cirkulär 19:40 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.

Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31



               Öckerö 2019-10-22 

 

 

 

YRKANDE  

 

Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 
Förslag till beslut 

1. Avtalet för de tillköpta turerna på Nordöleden sägs upp och en diskussion tas upp 
med Trafikverket och öråden kring en revidering av tidtabellen för att, i möjligaste 
mån, kompensera dessa turer.  

2. Ett överskottskrav på båttrafiken införs. 
3. Avtalet kring vävstuga och bakugn på Almelunden sägs upp och besökarna hänvisas 

direkt till Öckerö Fastighets AB.  
4. Avtalet kring konsumentrådgivning sägs upp och byts ut mot ett digitalt alternativ 

genom konsumentverkets tjänst "Hallå konsument".  
5. Bidraget till Öckerö närradio för sändningar av kommunfullmäktige avslutas. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter har i budget 2020 tilldelats en uppräkning på 1%. För att 
möta beräknade löne- och kostnadsökningar behöver åtgärder göras för ca 2,8 mkr i 
kommunstyrelseförvaltningen. För en del av åtgärderna inför 2020 krävs politiska beslut av 
kommunstyrelsen som driftsnämnd, vilket detta yrkande syftar till.  

Ekonomisk bedömning 
De åtgärder som tas beslut om i ärendet är en del av insatserna för att kommunstyrelsen skall 
nå en budget i balans inför 2020. 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Vera Molin (L) 
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Öckerö 2019-11-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén, Oskar Nilsson 
Ärende: Förändrad budgetprocess/styrmodell 
Diarienummer: 0241/19   

 

Förslag på förändrad budgetprocess och 
styrmodell 
 

Förslag till beslut 
Policy för styrning och ledning antas.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommundirektören har fått i uppdrag att se över kommunens budgetprocess och 
styrmodell. Dessa två uppdrag har satts samman till ett förslag – Policy för styrning 
och ledning, som beskriver styr- och ledningsmodellen inklusive budgetprocessen.    
 
Det övergripande syftet med förändrad budgetprocess och styrmodell är en 
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. De olika frågorna i styrningen ska 
hanteras på rätt nivå. Processen ska bidra till att budgetbeslutet får önskad effekt.   
 
Helhetsperspektiv och långsiktighet behöver stärkas. Styrmodellen behöver också 
tydliggöra den politiska rollen och tjänstepersonsrollen.  
 
I policyn beskrivs styrningens olika beståndsdelar, ex. vision, mål och budget. Vidare 
beskrivs årsprocessen för att visa hur de olika delarna hänger samman och vad som 
är den politiska delen av processen respektive tjänsteorganisationens del. Vilken 
politisk instans som beslutar om vad beskrivs för att tydliggöra ansvarsfördelningen.  
 
Tillämpningsanvisningar kommer att tas fram för att säkerställa verkställighet och 
som ett konkret stöd för verksamheterna.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta policyn. Denna 
ersätter tidigare beslutad styrmodell (Öckerömodellen) diarienummer KS 0178/05 
beslutsparagraf KF § 67/2005.   
 
 
 
Beredning 



 
 

 

Arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller, budgetekonom och 
kvalitetsutvecklare har arbetat med att ta fram förslaget. Återkommande 
avstämningar med kommundirektör har genomförts. Dialog har förts i 
kommunledningsgruppen samt med KSO och partigrupper.  
 
Goda exempel från andra kommuner, exempelvis Gislaved, Helsingborg och Luleå, 
har använts.  
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Tidigare modell ersätts med en ny som innebär vissa förändringar. Förhoppningen 
är att en förändrad modell kan bidra till att nå syftet. Men en modell är bara ett 
verktyg, och en förändring i efterlevnad och kultur behövs också. Den nya modellen 
behöver också troligtvis korrigeras något under resans gång.  
 
Expediering av beslut 
- Kommundirektör 
- Budgetekonom 
- Controller 
- Ekonomichef 
- Kvalitetsutvecklare 
- Förvaltningschefer 
 
Bilagor 
Policy för styrning och ledning – styrmodell för Öckerö kommun 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande: Gull-britt Eide 
 
 
Titel: Kommundirektör 
 
 
Datum: 2019-11-05 
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___________________________________________________________________________
     
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 

STYRMODELLENS DELAR 

 
Styrningen innefattar både grunduppdrag och förändring. Budgeten är en grundläggande 
förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Lagstiftning och ekonomiska ramar är 
överordnade i styrningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

Visionen beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för Öckerö kommun. Utifrån visionen tas 
mål och satsningar samt strategier, program och planer fram. 
 

BUDGET 

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår, samt en plan för ekonomin för en period om tre år. Budgeten ska utformas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens verksamhet ska bedrivas med god 
ekonomisk hushållning.  
 
Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och god 
ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika 
verksamhetsområden. 
 
MÅL 

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.  
 
 
 

VISION 

MÅL OCH 
SATS-

NINGAR 

STRATEGIER 
PROGRAM 

PLANER 

GRUND-
UPPDRAG 

VÄRDE-
GRUND 

AKTIVITETER 

BUDGET 

KVALITETS
-ARBETE 



 
 

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun 

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.  
 
REGLEMENTE OCH GRUNDUPPDRAG 

De politiska nämndernas ansvarsområde och arbetsform fastställs i reglementen vilka även 
kan innehålla uppgift om vilken behörighet en nämnd har att fatta beslut i fullmäktiges ställe. 
Grunduppdraget beskriver verksamhetens löpande arbete. Det beskriver varför 
verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Förvaltningens grunduppdrag utgår ifrån 
nämndens reglemente.  
 
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.  
 

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 

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



 
 

Policy för styrning och ledning– styrmodell för Öckerö kommun 

  

RAPPORTER 

• Kommunplan inkl. budgetdirektiv – kommunplanen är en kommunövergripande 
verksamhetsplan. Budgetdirektivet 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 – Förvaltningarnas 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 

ÅRSPROCESSEN

 

Strategidagar 
Strategidagar genomförs med ledande tjänstepersoner, kommunstyrelsen och nämndernas 
presidier. Dåtid, nuläge och framtid diskuteras med hjälp av bokslut, nulägesanalys, 
långsiktig planering, demografisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen och 
omvärldsanalys. Syftet är att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med 
budget och uppdrag.  
 
Kommunplan med budgetdirektiv 
Materialet från strategidagarna sammanställs till en kommunplan, som har ett femårigt 
perspektiv för kommunens planering. Ett budgetdirektiv, som beskriver 
budgetförutsättningar och särskilda inriktningar tas fram av politiken. Kommunplan med 
budgetdirektiv beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Förvaltning och nämnd tar fram förslag på förändringar i uppdrag och budget 
Nämnd och förvaltning tar utifrån budgetdirektiv fram förslag på förändringar i budget och 
uppdrag. Man jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för 
egna satsningar. Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och 
uppdragshandling.  
 
Kommunledningsgrupp sammanställer förslag 
Kommunledningsgruppen sammanställer förslagen från nämnder/förvaltningar till ett 
gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling. 
 
Dialog, övervägande och beslut 
Förslaget informeras om på kommunstyrelsen och dialog förs. Partigrupper diskuterar och 
justerar till ett eget förslag på budget- och uppdragshandling.  
 
Budget- och uppdragshandling för nästkommande år beslutas av kommunstyrelsen och av 
kommunfullmäktige.  
 
Under hösten görs korrigering av budgetbeslut utifrån nya förutsättningar såsom skattenetto 
m.m.  
 
Förvaltningarna planerar verksamheten 
Utifrån Budget- och uppdragshandlingen planerar förvaltningen verksamheten. En analys 
görs av de förutsättningar, ex. omvärldsförändringar, som förvaltningen har för att driva 
verksamheten. Aktiviteter tas fram för att leverera enligt politiskt beslut. Grunduppdraget 
bryts ner och konkretiseras på de olika organisationsnivåerna. I vissa fall på medarbetarnivå.   

Strategi-
dagar

Kommun-
plan med 
budget-
direktiv

Förslag på 
föränd-
ringar i 

uppdrag 
och budget

Kommun-
ledning 

samman-
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förslag

Dialog, 
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och beslut Verksamhets

- och budget-
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Detaljbudget tas fram där förvaltningen fördelar, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, ramar till 
verksamheter och enheter. Detta för att kommunens chefer ska kunna anpassa sin 
verksamhet efter tilldelad budget och därefter kunna följa upp både verksamhet och ekonomi 
under kommande budgetår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande 
Verksamheten genomförs enligt verksamhetsplanering och detaljbudget.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet sker en ständig förbättring av verksamhetens 
processer/arbetssätt.  
 
Uppföljning 
Ekonomiskt resultat, måluppfyllelse, mått och kvalitet följs upp enligt fastställd plan och 
ekonomiska styrprinciper. Slutgiltig rapportering sker i årsredovisningen.  

 
  

Genom-
förande Uppföljning
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ORGANISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 kommunplan inkl. budgetdirektiv och 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.  
 

  

  

VISION 

MÅL FÖR MANDATPERIODEN 
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STYRDOKUMENT 
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STYRDOKUMENT 
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NÄMND 
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DETALJBUDGET 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Diarienummer: 245/19 

 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förslag till reviderad arbetsordning godkänns. 
 
Ärendet (Sammanfattning) 
Fullmäktiges presidium har tagit upp frågan om revidering av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i Öckerö kommun. Det nya förslaget innebär en anpassning till 
2018 års kommunallag samt Öckerö kommuns lokala behov.  
 
De delar där förslaget skiljer sig från tidigare arbetsordning har markerats med röd 
färg. Nedan följer en kort beskrivning av de största förändringarna. Detaljerna finns 
att studera i bilagan, förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Ett antal förändringar i befintliga avsnitt har gjorts. Fyra nya avsnitt har lagts till: 
- Återremiss och bordläggning 
- Initiativrätt 
- Brådskande ärenden till fullmäktige 
- Talartid och ordning 
 
Ett antal redaktionella förändringar har gjorts. Strukturen har arbetats om i 
grunden för att öka läsbarheten. Hänvisningarna till kommunallagen har 
uppdaterats till 2018 års kommunallag. 
 
Beredning 
Frågan initierades av fullmäktiges ordförande. Ett förslag till reviderad 
arbetsordning togs fram av förvaltningen och presenterades för samtliga partiers 
gruppledare. Partierna fick komma med synpunkter, och frågan behandlades 
slutligen på fullmäktiges beredning. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Fullmäktiges sammansättning 
 

Antalet ledamöter  
(5 kap. 5 1-3 § KL) 

1 § Fullmäktige har 41 ledamöter.  

För mandatperioden 2018-2022 är antalet ersättare 23. I vallagen finns bestämmelser 
om antalet ersättare.  

 

Presidium 
(5 kap. 11 6 § KL)  

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium. Val av presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdraget.  

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid, ska den äldste av dem vara ålderspresident.  

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

 

Valberedning  
 
5 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av det antal ledamöter som motsvarar antalet i 
kommunfullmäktige representerade partier. Ersättare utses till samma antal. Bland 
ledamöterna utses en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

6 § Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  

7 § Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
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Sammanträdet 
 

Tid och plats för sammanträdena 
(5 kap. 12, 13 7,8 och 10 §§ KL)  
 

8 § För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  

De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober. Fullmäktige sammanträder också om styrelsen, minst 1/3 av 
ledamöterna eller ordföranden begär det. 

9 § Om det är påkallat av särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena besluta, att ett sammanträde skall hållas på annan dag än den fullmäktige 
bestämt eller att ett sammanträde skall inställas.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot eller ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.  

10 § En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  

11 § Fullmäktige sammanträder i första hand i Öckerö-salen i kommunhuset. Om detta 
inte är möjligt kan fullmäktige hållas på annan plats som är godkänd av fullmäktiges 
presidium. förutom vid särskilda undantag, i Öckerösalen, Öckerö kommunhus.  

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

13 § Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet som vanligt. Om sammanträdet ska fortsätta 
inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.  

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena  
 
14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
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15 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  

I övrigt ska ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag tillställas varje ledamot och 
ersättare i den omfattning som krävs för att fatta informerade beslut i varje ärende.  

Kallelse och övriga handlingar skickas på det vis som är effektivast för tids- och 
resursförbrukningen. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten 
i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

 

Placeringsordning  
 
16 § Vid fullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, kommunchefen och 
fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.  

Övriga ledamöter i fullmäktige och andra som har rätt att deltaga i fullmäktiges 
överläggningar placeras i den ordning ordföranden bestämmer.  

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5 kap. 17-21 12-17 §§ KL) 

17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Det ankommer på 
respektive parti att kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

Vad som sagts i första stycket gäller även den ersättare som redan kallats att tjänstgöra.  

18 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.  

19 § En ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående 
handläggning av ett ärende.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något 
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  
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Upprop  
 
20 § Vid sammanträdets början uppropas samtliga ledamöter och de ersättare som ska 
tjänstgöra. Uppropet sker enligt en särskild uppropslista.  

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordförandena anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 61 § KL)  
 

21 § Ordföranden bestämmer preliminär tid och plats för justeringen av protokollet för 
sammanträdet. Detta ska dock ske senast 14 dagar efter sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkning.  

 

Turordning för handläggning av ärendena  
 
22 § Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  

 

Yrkanden  
 
23 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
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Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 20 § första stycket KL) 

24 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  

Omröstningar  
(4 kap. 25 20 § andra stycket, 5 kap. 54-56 42-44 och 58 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt) 

25 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden är skyldig att rösta, när det behövs för 
att ärendet ska kunna avgöras. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

26 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

- Upptar namnet på någon som inte är valbar,  

- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 

Reservation 
(4 kap. 27 22 § KL) 
 
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare före protokollet har justerats.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag som beslutet fattades. 
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Återremiss och bordläggning 
(5 kap. 50 § KL) 

 
28 § Ett ärende ska återremitteras eller bordläggas, om det begärs av minst en tredjedel 
av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts 
eller återremitterats på begäran av en minoritet. För bordläggning eller återremiss i fråga 
om val krävs enkel majoritet. 

29 § Om en ledamot har yrkat på att ett beslut återremitteras till kommunstyrelsen måste 
alltid en motivering lämnas till varför ledamoten har yrkat på återremiss.  

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Motiveringen lämnas till fullmäktiges 
sekreterare dagen för sammanträdet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag som beslutet fattades. 

 

Hur ärenden väcks 
 

Initiativrätt 
(4 kap. 19 §) 
 
30 § Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige har:  
- kommunstyrelsen  
- andra nämnder  
- ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)  
- medborgare i kommunen (genom medborgarförslag) 
- en fullmäktigeberedning 
- en revisor 
 
Även styrelsen i ett (direkt eller indirekt) helägt kommunalt bolag får väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

 

Motioner 
(5 kap. 22 23 § 2 p KL) 

31 § En motion  

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter  

- Får inte ta upp ämnen av olika slag  

- Väcks genom att den ges in till kommunens styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige  
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Motionären har möjlighet att redogöra för sin motion på det sammanträde där motionen 
väckts.  

32 § En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  

33 § Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 23 § andra stycket KL) 

34 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

- Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  

- Får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- Väcks genom att det lämnas in genom att det sänds via e-post till kommunens centrala 
inkorg, skickas per post till kommunen eller lämnas i kommunens reception.  

 
35 § Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.  

36 § Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes.  

37 § När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att delta i överläggningen 
men inte i beslutet när medborgarförslaget behandlas. 

38 § Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.  

 
Brådskande ärenden till kommunfullmäktige 
(5 kap. 33 § KL) 
 
39 § I kommunfullmäktige får brådskande ärenden som inte kunnat tillkännages enligt 
lagens krav behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att 
ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. I sådana fall får ingen yrka avslag, rösta 
mot det föreslagna beslutet, avstå från att rösta eller reservera sig mot det fattade 
beslutet. 
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YTTRANDERÄTT OCH FRÅGOR 

 

Yttranderätt 
(4 kap. 22 § 18 § första stycket och 24 19 §, 5 kap. 40 21, 41 22, 32 31, 63 53 och 54 56 §§ KL) 

40§ Rätt att delta i överläggningen har  

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling 
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärenden som beredningen har handlagt.  

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.  

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

 
41 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

42 § Kommundirektören Kommunchefen  får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten, och lämpligheten, av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 49-53 §§ KL) 

43 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in 
till fullmäktiges sekreterare senast 7 dagar före det sammanträde den avses att ställas.  

44 § En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen.  

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

45 § Innan interpellationen medges ska fullmäktiges ordförande besluta om vilken 
ordförande som – med hänsyn till interpellationsämnet – har att besvara 
interpellationen.  
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46 § Styrelsens ordförande får överlämna till honom eller henne framställd interpellation 
till ordföranden i annan styrelse, som på grund av sitt uppdrag hart särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen, eller till ordföranden i styrelsen för 
aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som utsetts av fullmäktige. Överlämnandet 
förutsätter att vederbörande förklarat sig beredd att besvara interpellationen.  

47 § En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättare 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har ställt en interpellation 
får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om 
ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  

 

Frågor 
(5 kap. 64 54-56 §§ KL) 

48 § En fråga ska  

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot  

- Ges in till fullmäktiges sekreterare senast klockan 09.00 sammanträdesdagen  

En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den tidigare har ställts. I en 
debatt föranledd av frågan får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta. 

 

Talartid och ordning 
 
49 § Ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna i alla ärenden. Talartiden är max fem minuter. Presidiet kan utifrån 
ärendets art besluta att talartiden kan vara längre. De som har rätt att deltaga i 
fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en 
eller flera repliker med anledning av vad en annan talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet, då begäran om replik framförs.  

50 § Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet.  
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ÖVRIGT 

 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL 3 kap. 15 §) 

51 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5 kap. 24-25 25 a och 32 31 § KL) 

52 § Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år 
som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

53 § Vid beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning inrättas en 
särskild fullmäktigeberedning endast för detta ändamål.  

En sådan fullmäktigeberedning ska bestå av 3 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare som 
väljs proportionerligt i fullmäktige. De förtroendevalda som väljs som ledamöter och 
ersättare till fullmäktigeberedningen får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen eller 
i annan nämnd därutöver. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.  

Fullmäktige ska ange uppdraget för fullmäktigeberedningen, när dess uppdrag ska anses 
vara slutfört och när fullmäktigeberedningen ska upphöra.  

För fullmäktigeberedningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.  

 

Justering av protokollet 
(5 kap. 69-70 61 och 62 §§ KL) 

54 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
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55 § Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat ska utdrag därav tillställas dem som 
har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet.  

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 70 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även 
inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
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Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i Gö-
teborgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning 
 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjäns-
terna) verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, 
vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och or-
ganisera sig för att kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO), för människor som bor och vistas i regionen. En grundläggande betydelse 
är att Räddningstjänsterna vid omfattande och komplexa räddningsinsatser 
snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra samordnande 
och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat 
behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömsesidigt förtroen-
defullt samarbete för att så bra som möjligt utnyttja varandras förmågor med 
syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. 
 
En gemensam avsiktsförklaring avseende samarbete har träffats den 9 januari 
2017 mellan de ingående räddningstjänsternas räddningschefer. Ärendet åter-
finns i Gränslös räddningstjänst och gemensamt operativ ledning i göteborgs-
regionen, A 0582/16 och har godkänts av förbundsstyrelsen 2017-02-09 § 3. 
Förbundsstyrelsen beslutade vid samma tillfälle även om att ge förbundsdirek-
tören i uppdrag att teckna avtal med Göteborgsregionens räddningstjänstorga-
nisationer beträffande ledning av operativ verksamhet med gemensamt opera-
tivt ledningssystem. 
 
Avtalet om larmning och övergripande ledning tillgodoser de förväntningar på 
kommunal räddningstjänst som avses i SOU (2018:54) ”En effektivare kommu-
nal räddningstjänst” . I utredningen beskrivs behovet av att ha tillgång till en 
övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera 
befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst an-
svarar för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 
2 § LSO (att genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshan-
tering). 
 
Möjligheten till att samverka genom avtal regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 
kap 37 § Kommunallag (2017:725) (KL). Av 3 kap 7 § LSO framgår vidare att 
kommunerna ska ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
räddningstjänst. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-26 
Bilaga 2: Avtal om larmning och övergripande ledning 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker 
 
 
Socialnämndens beslut 
-Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avtal om larmning 
och övergripande ledning vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Öckerö 
och Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medge beslutsbe-
hörighet för Räddningstjänsten Storgöteborg i enlighet med Avtal om larmning 
och övergripande ledning. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt firmatecknare att 
underteckna avtalen. 
 
 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Peter Eriksson, räddningschef 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare: Peter Eriksson 

Ärende: 
Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen – avtal om larmning och övergripande 
ledning 

Diarienummer: SN 0082/19 

 

Kommunal avtalssamverkan mellan 
räddningstjänsterna i Göteborgsregionen – 
avtal om larmning och övergripande ledning 

 
Förslag till beslut 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avtal om larmning och 
övergripande ledning vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Öckerö och 
Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medge beslutsbehörighet för 
Räddningstjänsten Storgöteborg i enlighet med Avtal om larmning och övergripande 
ledning. 
 
 -Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt firmatecknare att underteckna 
avtalen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som 
möjligt nyttja varandras förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom 
Göteborgsområdet som helhet. Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen etablerar ett 
samarbete med en övergripande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående 
parters utryckningsverksamhet. Den övergripande ledningen (Systemledning för att 
bedriva kommunal räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam 
i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor i hela området som ingår i 
samverkan. Samverkan i övrigt innebär ett ömsesidigt resursutnyttjande vid 
räddningsinsatser inom hela det geografiska området. Räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen reglerar sin samverkan genom två avtal, ett avtal om samverkan och ett 
avtal om larmning och övergripande ledning. 
 
 



 
 

 

Bakgrund 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjänsterna) verkar 
i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer stora krav 
på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt 
kunna åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas i regionen. En 
grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid omfattande och komplexa 
räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra 
samordnande och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer 
ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt 
samarbete för att så bra som möjligt utnyttja varandras förmågor med syfte att värna om 
det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. 
 
En gemensam avsiktsförklaring avseende samarbete har träffats den 9 januari 2017 mellan 
de ingående räddningstjänsternas räddningschefer. Ärendet återfinns i Gränslös 
räddningstjänst och gemensamt operativ ledning i göteborgsregionen, A 0582/16 och har 
godkänts av förbundsstyrelsen 2017-02-09 § 3. Förbundsstyrelsen beslutade vid samma 
tillfälle även om att ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna avtal med 
Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer beträffande ledning av operativ 
verksamhet med gemensamt operativt ledningssystem. 
 
Avtalet om larmning och övergripande ledning tillgodoser de förväntningar på kommunal 
räddningstjänst som avses i SOU (2018:54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst” . I 
utredningen beskrivs behovet av att ha tillgång till en övergripande ledningsfunktionalitet 
och med det avses en nivå med en eller flera befattningshavare där någon (gemensam 
räddningschef i beredskap) ytterst ansvarar för den kontinuerliga styrningen av 
utryckningsverksamheten enligt 1 kap 2 § LSO (att genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 
16 § LSO (beredskapshantering). 
 
Den övergripande ledningen (Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst), 
ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i syfte att uppnå så god effekt som 
möjligt vid olyckor i hela området som ingår i samverkan. Räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen etablerar ett samarbete med en övergripande ledning med gemensam 
styrning av samtliga ingående parters utryckningsverksamhet. 
 
 
Beredning och bedömning 
Möjligheten till att samverka genom avtal regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 37 § 
Kommunallag (2017:725) (KL). Av 3 kap 7 § LSO framgår vidare att kommunerna ska ta till 
vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst. 
 
Av nämnda bestämmelser om avtalssamverkan i LSO och KL framgår att en kommun får 
träffa avtal med en annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag helt 
eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun 
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även att en 
kommun, efter överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen att 
besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 
 
Avtal om larmning och övergripande ledning träffas mellan Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg och respektive räddningstjänstorganisation inom Göteborgsregionen: AVRF, 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, BORF, Bohus Räddningstjänstförbund, 
Öckerö, Räddningstjänsten Öckerö och SBRF, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 



 
 

 

Samtliga Avtal (mellan RSG och respektive räddningstjänst) utgör tillsammans med 
samtliga Räddningstjänsters delegationsordningar den rättsliga regleringen för den 
gemensamma styrningen. Avtalstexten är utformad med utgångspunkt i att RSG ansvarar 
för driften av den övergripande ledningen. 
 
Utöver nämnda avtal ska räddningstjänstorganisationerna inom Göteborgsregionen 
upprätta delegationsbeslut, beslut om vidaredelegation samt särskilt styrdokument för 
räddningschefens delegation för att säkerställa att behovet gällande fördelningen av 
beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen blir 
tillgodosett. 
 
Genom avtalet om larmning och övergripande ledning tillhandahåller RSG larm- och 
ledningstjänster till andra räddningstjänstorganisationer. För det första tillhandahålls 
funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), 
Insatschef (IC) och Stabsenhet (SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av 
larmning och övergripande ledning för att bedriva den kontinuerliga 
utryckningsverksamheten genom ett gemensamt ledningssystem. Respektive 
Räddningstjänst utser vid behov befattningshavare som ingår i ledningssystemet för att 
medverka till att styrningen utgår från lokala behov. 
 
Larmning sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral. Övergripande ledning sker 
genom anslutning till det av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med RSG 
som driftsansvarig. RSG ges rätt att larma och fatta beslut för att utöva övergripande 
ledning av utryckningsverksamheten i respektive annan räddningstjänst i enlighet med de 
utgångpunkter (exv. principer och instruktioner) som tagits fram gemensamt. 
 
 
Ekonomi 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 17,68 kr 
per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkning. 
 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Avtal om larmning och övergripande ledning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



 
 

 
 

  
 

Avtal om larmning och övergripande ledning 
 

 
Upprättad Giltighetstid 
2019-09-13 Giltig fr o m 
Marie Caldenby  2019-10-01 
Förbundsjurist Giltig t o m 
Erik Cedergårdh 
Stf räddningschef- förbundsstrateg 

Tillsvidare 

  
  

Parter       
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org.nr 222000–0752, Box 5204, 402 24 
Göteborg, och  

Räddningstjänsten Öckerö kommun, org.nr 212000-1280, Box 1035, 475 80 Öckerö 
har vid datum för undertecknade ingått Avtal om larmning och övergripande ledning 
för utryckningsverksamheten genom anslutning till gemensamt ledningssystem 
inklusive ledningscentral med RSG som driftsansvarig.  

Parterna benämns ensamt för ”Part” och gemensamt för ”Parter/Parterna” 

Avtalstid     
Avtal om larmning och övergripande ledning gäller med start den 1 oktober 2019 
klockan 12:00 vid undertecknande av båda Parternas respektive behöriga företrädare 
och gäller därefter tillsvidare.  

Uppsägning 
Avtalet kan sägas upp av endera Part med ett (1) års uppsägningstid. Uppsägning ska 
ske skriftligen för att få bindande verkan.   

Uppdateringshistorik 
Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Handläggare 
2019-09-13 Detta avtal är nytt och ersätter avtal 

larmning (giltigt from 2019-01-01). 
Innehållet om larmning i tidigare avtal 
har förts över till detta avtal. 

Marie Caldenby  
Erik Cedergårdh 
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Avtal om larmning och övergripande ledning 

Avtalsvillkor 

 Bakgrund 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjänsterna) 
verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer 
stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att 
kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 
olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och 
vistas i regionen. Av grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid 
omfattande och komplexa räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med 
varandra för att möjliggöra samordnade och så effektiva räddningsinsatser som 
möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna 
fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt nyttja 
varandras förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet 
som helhet. En gemensam avsiktsförklaring (Gränslös räddningstjänst och gemensam 
operativ ledning i göteborgsregionen, 2017-01-09) avseende samarbete har träffats 
mellan de ingående räddningstjänsterna.  

Kommunen har i uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För styrning 
av utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). Av 3 kap 16 § LSO 
framgår: ”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för 
att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare 
men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.” Avtalet om 
larm och övergripande ledning utgår från räddningschefens ansvar och innebär tillgång 
till en övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera 
befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst ansvarar 
för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 2 § LSO (att 
genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshantering).  

Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har etablerat ett samarbete med en 
övergripande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående parters 
utryckningsverksamhet i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor. 

 Utgångspunkter för detta avtal 
Av 3 kap 7 § LSO framgår att kommunerna ska ta till vara möjligheterna att nyttja 
varandras resurser för räddningstjänst. Möjligheten till samverkan genom avtal 
regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 37 § Kommunallag (2017:725). Av nämnda 
bestämmelser om avtalssamverkan framgår att en kommun får träffa avtal med en 
annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag helt eller delvis ska 
utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla 
tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även att en kommun, efter 
överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 
kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.  
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Räddningstjänsterna reglerar samarbetet genom två avtal, ett om larmning och 
övergripande ledning och ett samverkansavtal, Samverkan vid räddningstjänst. 

Samverkansavtalet ingås mellan samtliga samverkande räddningstjänster och innebär 
ett ömsesidigt resursutnyttjande i hela det geografiska området. Samverkansavtalet 
inkluderar även användning av ledningsfunktioner avseende rollen som 
räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners vägnar.  

I detta avtal träffas härmed Avtal om larmning och övergripande ledning mellan 
Räddningstjänsten Öckerö kommun (hädanefter Öckerö) och 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (hädanefter RSG). Genom avtalet 
tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till Räddningstjänsten Öckerö kommun. 
Larmning enligt detta Avtal sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral 
(hädanefter LC). Övergripande ledning enligt detta Avtal sker genom anslutning till det 
av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med RSG som driftansvarig. 
Enligt detta Avtal ges RSG rätt att larma (beslut enligt 1 kap 2 § LSO) och beslutanderätt 
för att utöva övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av 
räddningschefens mandat enligt 3 kap 16 § LSO) i Öckerö i enlighet med de 
utgångpunkter (finns i styrdokument) som tagits fram gemensamt. Detta avtal 
benämns hädanefter för ”Avtal/Avtalet”.  
Ledningssystemet i Göteborgsregionen består av flera ledningsfunktioner med olika 
beslutsmandat som möjliggör att bedriva övergripande ledning för 
utryckningsverksamheten och genomföra räddningsinsatser. Dessa ledningsfunktioner 
nyttjas i olika roller för att utöva ledning och styrning samt att samverka med andra 
aktörer. Ledningssystemet består också av gemensamma instruktioner och metoder för 
att utöva ledning. Även tekniska system för beslutsstöd ingår i ledningssystemet.  I 
samarbetet mellan Räddningstjänsterna finns också gemensamma normer, syften, 
målsättningar, principer som utgör ledningsdoktrinen och som ligger till grund för de 
utryckningsbestämmelser och instruktioner som fastställs av räddningscheferna i 
Göteborgsregionen.   

Samtliga Avtal (mellan RSG och övriga Parter/andra räddningstjänster) om larmning 
och övergripande ledning och de olika räddningstjänsternas delegationsordningar 
utgör regleringen av ledningssystemet och är en förutsättning för utövandet av ledning. 
Utgångspunkten är att all offentlig makt utövas under lagarna (1 kap 1 § RF).  

Beslutanderätten beskrivs under rubriken Avtalets omfattning. Fördelningen av 
beslutanderätter inom ledningssystemet fastställs genom förbundsdirektörens 
(förvaltningschefens) vidaredelegation och av räddningscheferna i särskilt upprättat 
styrdokument.  

 Benämningar och förkortningar 
Öckerö, Räddningstjänsten Öckerö kommun 

RSG, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

RCH, Räddningschef i Öckerö. Kan vid semester ersättas av en tillförordnad (Tf ) eller 
ställföreträdande RCH.  

RCB, Räddningschef i beredskap 

CSR, Chef- och stabsresurs  

SC, Stabschef SC 

LC, Ledningscentral (bemannas av LC-ledare och LoLop) 
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LC-ledare, Arbetsledare i Ledningscentralen (i trafikrummet). 

LoLop, Larm- och ledningsoperatör 

IC, Insatschef  

IL, Insatsledare 

SE, Stabsenhet  

StL, Styrkeledare 

RL, Räddningsledare. Befattningshavare som bemannar den ledningsfunktion som 
leder enskild räddningsinsats med mandat enligt LSO. 

SOS Alarm, SOS Alarm Sverige AB 

Indexplan, Plan för grundläggande resurstilldelning för olika typer av händelser.  

Mandat 

Med mandat avses rätten att fatta beslut eller att vidta olika typer av åtgärder. När det 
gäller beslut måste man skilja mellan kommunala delegationsbeslut och beslut av 
räddningschef eller räddningsledare som är direkt grundade på LSO. Vidare kan mandat 
också innebära att agera och fatta s.k. verkställighetsbeslut, dvs. att bestämma och 
genomföra olika åtgärder för att omsätta olika delar av räddningstjänstens uppdrag 
genom vad som ofta benämns faktiskt handlande. Att någon har getts mandat innebär 
att någon har befogenhet, dvs en rätt att agera genom att fatta beslut eller vidta olika 
åtgärder och med dessa mandat följer även skyldigheten att agera när det behövs. 
Mandat innebär alltså såväl skyldigheter som befogenheter.  

Ram 

Med ram avses till vilken grad något får göras eller beslutas om. En given ram 
preciserar vilka befogenheter som utpekade befattningshavare har i en given situation. 
En ram kan därför innebära att man sätter en gräns för något. Innehållet i en ram kan 
beskrivas i olika teman (”sakområden”). Exempel på sådana kan vara, normativa 
utgångspunkter, ekonomi, avsikter och målsättningar med räddningsinsatser, 
resursramar för insatser och beredskap.  

 Principiella utgångspunkter för ledning 
I det följande beskrivs ledning enligt LSO. Vidare beskrivs också de förväntningar som 
finns på en övergripande ledning till följd av den nationella utvecklingen inom området. 
Avtalets innebörd och överföring av beslutanderätt utgår från dessa grunder och 
beskrivningen nedan utgör därför principiella utgångspunkter för ledning inom det 
gemensamma ledningssystemet i Göteborgsregionen.  

4.1 ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH ATT INLEDA RÄDDNINGSINSATSER 
Den övergripande ledningen består organisatoriskt av räddningschef i beredskap 
(RCB), stabschefen (SC) och Ledningscentralen (LC). Även andra ledningsfunktioner 
kan ha uppgifter i denna funktionalitet. I det följande beskrivs vad den övergripande 
ledningen har för uppgift (innehåll i ledning) och vad den ska åstadkomma. 
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I ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54)1 finns beskrivningar om 
och förslag på krav på upprätthållandet av en gemensam övergripande ledning. Vidare 
har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utformat ett PM med MSB:s 
uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten2. 

Den övergripande ledningen tillgodoser behovet av att utifrån rådande riskbild 
(disposition av resurser för beredskap och förberedande åtgärder för genomförande av 
räddningsinsatser), säkerställa att räddningstjänsten kontinuerligt blir ändamålsenligt 
organiserad enligt 3 kap 16 § LSO.  

I Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället3,, Räddningsverket, 2006 kap 8. 
beskrivs innehållet i ett ledningssystem strukturerat i ett antal beslutsdomäner. 
Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst (en av beslutsdomänerna) 
beskriver innehållet i övergripande ledning. Innehållet kan sammanfattas enligt 
följande: 

Systemledning syftar till att skapa inriktning och samordning för samtliga pågående 
räddningsinsatser och beredskapsproduktionen inom hela det geografiska 
ansvarsområdet, för att så optimalt som möjligt skapa effekt i syfte att rädda människor 
egendom och miljö, genom att besluta om och säkerställa följande: 

• Tolka och besluta om utryckningsverksamhetens roll och tillämpning av 
uppdraget. 

• Besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och geografi). 
• Besluta om beredskapshållning.  
• Samordna mellan räddningsinsatser och beredskap. 
• Organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser. 

Det ovanstående innebär att den övergripande ledningen beslutar om tillämpning av 
organisationens, dvs. utryckningsverksamhetens uppdrag och roll, för att tidigt kunna 
ta ställning till om räddningsinsats ska startas, värdera behov av såväl initiala 
resurstilldelningar som förstärkningar, fastställa avsikter, syften och mål för 
räddningsinsatserna, besluta om beredskapshållning och kunna prioritera mellan flera 
samtidiga behov av resursanvändning. Vidare kan det uppstå samtidiga 
räddningsinsatser momentant som leder till behov av att direkt prioritera den tidiga 
resurstilldelningen inklusive disposition av specialresurser (gränssättande förmågor). 
Vid ansträngande situationer är resursanskaffning och försörjning av resurser till 
räddningsinsatser över tid en viktig del av ledningsarbetet för att skapa proaktivitet. 
Vidare ska förmågan att följa upp och säkerställa måluppfyllelse (effekter för att rädda 
människor, egendom och miljö) för räddningsinsatserna över längre tid finnas. 
                                                           
 

 

 

 

 

1 SOU (2018:54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst”. 
2 MSB;2019-04-03; MSB:s uppfattning  beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten (MSB 
2019-04356) 
3 Cedergårdh, E och Winnberg, T, Utformning av ledningsorganisation i Lars Fredholm och Anna-Lena 
Göransson (red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket, 2006 
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Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till 
anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i 
den övergripande ledningen är att ”när det finns behov av ett överordnat befäls beslut 
och kontroll behövs det en gemensam högre chefsfunktion, en gemensam räddningschef i 
beredskap” (SOU 2018:54). Den övergripande ledningen (Systemledning för att bedriva 
kommunal räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i 
syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor (Se PM från MSB 2019-04356) i 
hela området som ingår i samverkan. 

I övergripande ledning ingår att besluta om att inleda räddningsinsatser och med detta 
följer även att besluta om att inte inleda en räddningsinsats (enligt 1 kap 2 § LSO). 
Mandat för beslut om att inleda räddningsinsats utgår från den kommunala nämnden 
och behöver därför framgå i kommunalt delegationsbeslut. Det föreligger vid detta 
Avtals skrivande ett förslag enligt utredningen ”En effektiv kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54, s 165) om att i LSO ändra regleringen om att inleda räddningsinsats till 
att vara ett operativt beslut som tillhör räddningstjänstverksamheten och 
räddningschefens ansvar i stället för nämnden. Även om LSO ändras så är Avtalet 
utformat på ett sådant sätt att Avtalet inte ska behöva skrivas om.  

4.2 RÄDDNINGSCHEF (RCH) – RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) 
Med räddningschef (RCH) avses den enskilde befattningshavare som respektive 
kommun (eller kommunalförbund) utsett och som har ett övergripande ansvar för att 
ordinarie utryckningsverksamhet ska vara ändamålsenligt organiserad (3 kap 16 § 
LSO) över tid och som ytterst ansvarar för styrningen av bedrivandet av kommunal 
räddningstjänst (1 kap 2 § LSO).  

Med räddningschef i beredskap (RCB) avses den funktion som ständigt finns tillgänglig 
(i beredskap dvs. geografiskt rörlig och inte ständigt i LC i Gårda) med räddningschefen 
(RCH) som uppdragsgivare i syfte att ett räddningschefsmandat ska finnas tillgängligt 
kontinuerligt. Räddningschef i beredskapsfunktionen (RCB) bemannas av olika 
befattningshavare vid olika tidpunkter enligt schema, men det finns endast en person i 
tjänst som RCB för ledningssystemet som helhet i stunden. Genom att uppdra åt en 
räddningschef i beredskap (RCB) att ombesörja den kontinuerliga hanteringen behöver 
inte ordinarie räddningschef (RCH) ha samma krav på sin tillgänglighet med direkta 
kontaktmöjligheter i tidskritiska situationer.  

Räddningschefen (RCH) som enskild befattningshavare har hela tiden ett övergripande 
ansvar och Avtalet omfattar därmed inte hela RCH:s uppdrag. En räddningschef i 
beredskap (RCB) ombesörjer den delen av räddningschefsuppdraget som innebär en 
ständig tillgänglighet för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt gentemot det som pågår i samhället för stunden. I praktiken innebär 
detta att räddningschef i beredskap (RCB) svarar för den kontinuerliga styrningen och 
har normalt ett fokus på de kommande sju dagarna (dvs. det pågående och med en 
framförhållning på ca 7 dagar – benämns ”innevarande vecka”). Den kontinuerliga 
styrningen utförs av räddningschef i beredskap (RCB) med hjälp av SC och LC. Även 
representanter för respektive Part/räddningstjänst samt insatschefen (IC) deltar i 
ledningsarbetet inklusive stabsarbete. Räddningstjänsten (berörd part) kan vid behov 
bemanna särskild Chef- och stabsresurs (CSR) som representant i den övergripande 
ledningen. 

Avtalet reglerar att RSG:s RCB har Öckerös RCH som uppdragsgivare för den 
kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten dvs. hanteringen av pågående 
räddningsinsatser och beredskapshållning, inom de ramar som RCH givit i styrande 
dokument eller ger till RCB vid förändringar i risk- och hotbild eller vid olyckor eller 
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andra händelser. Uppdraget omsätts också genom beslutsmandat (styrdokument) till 
övriga ledningsfunktioner.  

I räddningschef i beredskaps (RCB:s) uppdrag ingår att säkerställa att tillräckliga 
förberedelser vidtas då annalkande risk- och hotbilder leder till att det kan vara nära 
förestående att händelser av en viss art inträffar. Kompletterande åtgärder, utöver det 
som finns förberett av respektive Part/räddningstjänst, kan behövas för sådana typer 
av räddningsinsatser som kan uppstå till följd av den specifika risk- och hotbilden som 
är nära förestående. Genom att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa förhållandevis 
akut uppkomna behov av förberedelser blir utryckningsverksamheten ändamålsenligt 
organiserad i förhållande till det aktuella behovet i stunden.  

Tillgången till en räddningschef i beredskap (RCB) fråntar inte att räddningschefen 
(RCH) har ett överordnat ansvar vilket bland annat innebär att räddningschefen (RCH) 
behöver skapa förutsättningar för räddningschef i beredskap (RCB) att bedriva ledning 
och uppföljning av räddningsinsatserna. Med detta följer att räddningschefen (RCH) vid 
behov har att besluta om inriktning och följa upp räddningschef i beredskaps (RCB:s) 
agerande. I vissa situationer kan räddningschefen (RCH) behöva justera i de ramar som 
givits i förväg. Vid exempelvis ansträngda situationer över tid behöver ordinarie 
räddningschef (RCH) särskilt följa upp ramar och förutsättningar för ledningssystemets 
funktionalitet. Exempelvis klarar inte den övergripande ledningen framförhållningen 
på ca 7 dygn (se ovan) i dessa situationer och berörda räddningschefer (RCH) behöver 
då i större utsträckning ta ansvar för förberedelser de näst kommande dygnen, vilket 
lämpligen sker i samråd mellan samtliga Parters räddningschefer (RCH) för 
samverkande räddningstjänster. Dessa situationer hanteras vanligtvis via dialog med 
samtliga räddningschefer (RCH) som företräder de Parter/Räddningstjänster som 
ingått Avtal om larm och övergripande ledning. I det fall RCB behöver ha en inriktning 
för hanteringen från samtliga räddningschefer som ingått avtalssamverkan behöver 
dessa komma överens om den gemensamma inriktningen för att samtliga 
räddningstjänsters utryckningsverksamhet ska kunna ledas gemensamt. Vidare kan 
ledningsorganisationen behöva utökas (”skalas upp”) och försörjas med 
ledningspersonal för att säkra funktionaliteten över tid. Avlösning för de som tjänstgör 
i övergripande ledning svarar respektive Part/räddningstjänst för. 

Räddningschef kan vid semester eller annan frånvaro ersättas av en tillförordnad (Tf  
RCH) eller ställföreträdande räddningschef (Stf RCH).  

4.3 RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) – RÄDDNINGSLEDARE (RL) 
I det följande beskrivs bakgrunden till att räddningsledare (RL) agerar på uppdrag av 
RCB. För att sätta in detta i sitt sammanhang beskrivs utgångspunkter från LSO och 
dess proposition (Prop. 2002/03:119). Därav används begreppet räddningschef men 
ska enligt föregående rubrik läsas ”via räddningschef i beredskap (RCB)” beträffande 
tillämpning i ledningssystemet för Göteborgsregionen.   

Räddningschefens (RCH) ansvar att själv vara räddningsledare (RL) eller att ”utse 
räddningsledare” (LSO 3:16), innebär att styrningen av enskilda räddningsinsatser 
utgår från möjligheten att utse räddningsledare. Vid de flesta räddningsinsatser 
innehar annan befattningshavare än räddningschefen (RCH) räddningsledarrollen (RL).  
Vid räddningsinsatser då tillämpningen är att någon annan är utsedd att vara 
räddningsledare finns alltid en möjlighet för räddningschefen (RCH) att återta rollen att 
vara räddningsledare. Denna möjlighet tillämpas i praktiken inte speciellt ofta. Det 
finns heller inget behov av att ta tillbaks rollen fullt ut vid behov av styrning. Det är 
nämligen i denna ordning (”att utse”) som styrningen för pågående räddningsinsatser 
har sin utgångspunkt. Följande skrivning ligger till grund för tolkningen om denna 



AVTAL OM LARMNING OCH ÖVERGRIPANDE LEDNING 
 

8(17) 
 

 

styrningsmöjlighet utan att behöva ta tillbaks RL rollen; ”Räddningschefen kan utse 
annan person att vara räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för 
verksamheten. Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och 
anvisningar som räddningschefen ger” (Ur prop. 2002/03:119). Avtalet reglerar denna 
styrning genom att ledningssystemets räddningschef i beredskap (RCB) har att utföra 
denna del (pågående styrning av räddningsinsatser) av räddningschefens (RCH:s) 
uppdrag.  

Räddningschefen (RCH) utser räddningsledare (presumtiva RL) i förväg som bemannar 
olika ledningsfunktioner och som vid start av räddningsinsats etableras och träder in i 
rollen som räddningsledare (RL) för enskild räddningsinsats. Den som leder en enskild 
räddningsinsats (RL) arbetar då på uppdrag av räddningschef i beredskap (RCB) och 
inom de ramar som denne ger, i det pågående genomförandet för att åstadkomma 
effekt. 

RCB ska skapa förutsättningar för genomförandet av räddningsinsatserna och följa upp 
dess effekt, vilket sker med hjälp av ledningsfunktionerna i ledningssystemet. Vid 
behov ska RCB inrikta, anpassa och prioritera samt anpassa ramen för de enskilda 
räddningsinsatserna för att så bra effekt som möjligt ska uppnås utifrån ett 
helhetsperspektiv i Göteborgsregionen. 

 Syfte 
Detta Avtal reglerar villkor avseende larmning och övergripande ledning för 
utryckningsverksamheten, genom anslutning till gemensamt ledningssystem inklusive 
ledningscentral med RSG som driftansvarig.  

Syftet med gemensam larmning och övergripande ledning av utryckningsverksamhet är 
att öka effektiviteten vid räddningsinsatser samt att säkerställa att 
räddningstjänstorganisationerna/parterna har en tillfredsställande förmåga att: 

• Hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt 
pågående räddningsinsatser.  

• Säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse 
att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlings-
program (3 kap 8 § LSO) uppfylls. 

• Kontinuerligt och i tillräcklig grad optimera och prioritera 
utryckningsverksamhetens agerande gentemot samtliga pågående 
olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för att åstadkomma så god effekt 
som möjligt för människor, egendom och miljö samt övriga skyddsvärden i 
samhället då samtidiga behov inte kan tillgodoses.  

Det gemensamma ledningssystemet med en ansvarig räddningschef i beredskap (RCB) 
möjliggör för räddningschefen (RCH) i Öckerö att ständigt ha tillgång till en 
funktionalitet som direkt kan företräda räddningschefen (RCH) och ta ansvar för den 
pågående utryckningsverksamheten.  

Avtalet medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i 
tidskritiska lägen. Resurserna kan genom avtalet disponeras och nyttjas direkt utan att 
formella framställningar behöver ske i ansträngda lägen.  

 Avtalets omfattning 
Genom detta avtal träffas överenskommelse om nyttjande av RSG:s ledningsfunktioner 
och att uppgifter som Öckerö har enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal ska 
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utföras av RSG enligt 3 kap 12 § 1 st LSO. Avtalet omfattar att Öckerö ger RSG:s 
anställda, i avtalet utpekade befattningshavare (de som bemannar 
ledningsfunktionerna) rätten att fatta beslut och agera på Öckerö vägnar enligt 3 kap 
12 § 2 st LSO. Samma möjlighet till avtalssamverkan återfinns numera även i 9 kap 37 § 
Kommunallag (2017:725). 

6.1 NYTTJANDE AV LEDNINGSFUNKTIONER 
Avtalet innefattar nyttjande av ledningsfunktioner enligt följande:  

 
• RSG tillhandahåller funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef 

(SC), Ledningscentral (LC) för övergripande ledning samt Insatschef (IC) och 
Stabsenhet (SE).  
 

• Öckerö utser vid behov befattningshavare som ingår i ledningssystemet för att 
medverka till att den övergripande styrningen vägs av gentemot lokala behov. 
Räddningstjänsten kan vid behov bemanna särskild Chef- och stabsresurs 
(CSR). 
 

• IC tillhandahålls av RSG även i rollen som räddningsledare (RL) och i vissa 
specifika uppgifter i den övergripande ledningen. IC och SE tillhandahålls i den 
mån det är möjligt med avseende på rådande riskbild och pågående 
räddningsinsatser inom RSG:s område.   
 

• Vidare regleras också att ledningsfunktioner (StL och IL) nyttjas ömsesidigt 
mellan Parterna/räddningstjänsterna i rollen som räddningsledare (RL), se 
även samverkansavtalet; Samverkan vid räddningstjänst.  
 

• Ledningsfunktionerna enligt punkterna ovan ska också kunna inneha operativa 
roller och utföra uppdrag enligt instruktioner. Detta gäller för samtliga 
räddningstjänstorganisationer som ingått avtal om larmning och övergripande 
ledning och som arbetar i det gemensamma ledningssystemet. Tillämpningen 
avser hela det geografiska området som täcks av samtliga dessa 
räddningstjänstorganisationer.  

6.2 REGLERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR GEMENSAMT LEDNINGSYSTEM 
RSG är driftansvarig för ledningssystemet inklusive RCB-funktionen och ska säkerställa 
att den överförda beslutanderätten hanteras av RCB. För att möjliggöra utövande av 
övergripande ledning utformas delegeringarna så att samtliga Parters/räddningschefer 
(RCH) som ingår i avtalssamverkan är uppdragsgivare för RCB och att räddningschefen 
i respektive kommun därigenom kan påverka ramen för genomförandet av uppdraget. 
Genom denna ordning kan räddningschefen (RCH) påverka hanteringen vilket är en 
förutsättning för dennes möjligheter att ta ansvar för verksamheten i den kommun som 
denne är räddningschef i.  

Respektive Parts/räddningstjänsts räddningschef (RCH) ska ha mandat för det som 
berör bedrivandet av utryckningsverksamheten. Utöver det som  regleras genom 
räddningschefens (RCH) ansvar behöver mandatet innefatta att även kunna besluta om 
de delar som avser kommunal delegation i LSO och där det av LSO framgår att det är 
kommunen som har beslutanderätt och inte räddningschefen eller räddningsledaren. 

Förbundsdirektören eller annan förvaltningschefs vidaredelegering (av nämndens 
delegation enligt 7 kap 1 § och 6 § kommunallagen) ska därför tillgodose att 
räddningschefen har mandat att även besluta om de delar som avser kommunal 
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delegation i LSO och som berörs av detta avtal. Räddningschefen får på detta sätt även 
delegation att besluta om styrande dokument och möjligheter att följa upp och påverka 
ramarna för räddningschef i beredskap (RCB). Genom denna reglering skapas ett 
gemensamt ledningssystem med ett anpassningsbart arbetssätt gentemot behovet i 
stunden. 

Fördelning och precisering av beslutanderätten (mandat och ramar) inom 
ledningssystemet anges i särskilt upprättat styrdokument som fastställs av alla 
Parters/räddningstjänsters räddningschefer som ingått Avtal om larm och 
övergripande ledning. 

Arbetsordningen mellan de olika ledningsfunktionerna i ledningssystemet fastställs  
i styrdokument.  

6.3 BESLUTANDERÄTT FÖR LEDNINGSSYSTEMET 
Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen sker 
genom räddningschef i beredskaps (RCB:s) försorg med hjälp av ledningsfunktionerna i 
det gemensamma ledningssystemet.  

Enligt Avtalet (och kommunala delegationsbeslut) är räddningschefen (RCH) i Öckerö 
uppdragsgivare till räddningschef i beredskap (RCB) som leder den pågående 
utryckningsverksamheten för samtliga räddningstjänster som ingått Avtal om larm och 
övergripande ledning.  

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från räddningschef i 
beredskap (RCB).  

Beslutanderätten omfattar de mandat som RSG behöver för att kunna larma och utöva 
övergripande ledning av utryckningsverksamheten enligt LSO i enlighet med avtalet, 
såsom att besluta om:  

• tillämpning av organisationens roll, (exv. utryckningsverksamhetens uppdrag) 
• medverkan i annan myndighets uppdrag enligt 6 kap 7 - 8 §§ LSO, eller annan 

aktörs uppdrag enligt direktiv från respektive Part,  
• att räddningsinsats ska startas eller inte startas, 
• såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar för räddningsinsatser, 
• avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, 
• att begära och bevilja hjälp till och från annan aktör,  
• att företräda gentemot annan aktör (samverka),  
• prioriteringar mellan flera samtidiga behov av resursanvändning,  
• beredskapshållning,  
• förberedande åtgärder vid förhöjd riskbild i området, 
• tillämpning av ingående avtal om uppdrag som utförs av respektive 

Part/räddningstjänst.  
 

Räddningschefen ansvarar för att i förväg utse räddningsledare (RL).  

Räddningsledare (RL) leder genomförandet av enskild räddningsinsats på uppdrag av 
räddningschef i beredskap (RCB). Vilka funktioner som är räddningsledare vid olika 
tillfällen fastställs av räddningscheferna i styrdokument.  

Genom LSO har räddningsledaren (RL) mandat (skyldigheter och befogenheter) vid 
genomförande av räddningsinsats och även räddningschef i beredskap (RCB) har dessa 
mandat med utgångspunkt i att räddningsledare utgår från räddningschef (RCH) (se 
tidigare text).   
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RCH, RCB, SC, behöriga befattningshavare i LC (styrdokument) och samtliga presumtiva 
räddningsledare hos parterna/räddningstjänsterna har mandat att besluta om att 
inleda räddningsinsats inom hela det geografiska området.  

Räddningschef i beredskap har mandat att organisera och anpassa ledningsarbetet 
under händelser. Räddningschef i beredskap (RCB) kan vid behov även bemanna 
ledningsorganisationen med ytterligare befattningshavare med RCB-kompetens och 
fördela delar av uppdraget för att anpassa ledningsarbetet gentemot behovet i stunden. 

Den övergripande ledningen ska bedriva omvärldsbevakning för att vid behov vidta 
åtgärder vid förhöjd riskbild i området.  

Den övergripande ledningen svarar också för samordning mellan pågående 
räddningsinsatser och beredskapshållningen. 

Den övergripande ledningen ska hantera information enligt styrande dokument.  

6.4 LARMNING OCH LEDNING I INLEDNINGSSKEDE  
Genom detta Avtal ska inkommande 112-samtal till SOS Alarm medlyssnas av larm- och 
ledningsoperatörer i LC. Utifrån händelsevärdering och bedömning av om 
räddningsinsats ska inledas, larmas därefter erforderliga räddningsresurser med stöd 
av styrande dokument och dirigeras utifrån given information. Bedömning enligt ovan 
utförs av larm- och ledningsoperatör i LC.  

 Behandling av personuppgifter  
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av 
personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för 
behandling av personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan 
Parterna, enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Syftet med behandling av 
personuppgifter är fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av 
räddningsinsatser.  

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av 
räddningsinsatser.  

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt 
artikel 26 i Dataskyddsförordningen. 

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 
Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling 
av personuppgifter.  

 Avtalets handlingar och fullständighet 
Avtalet och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt Avtal om gemensamt 
personuppgiftsansvar utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör 
åtaganden avseende larmning och ledning genom anslutning till RSG:s ledningscentral 
och operativa ledningssystem.  

Om det skulle uppstå en konflikt i informationen mellan avtalens olika delar gäller 
avtalshandlingar i följande ordning med undantag för Avtal om gemensamt 
personuppgiftsansvar som äger företräde framför Avtalet och eventuellt tillhörande 
underavtal och bilagor avseende villkor om behandling av personuppgifter. 

1. Tillägg/ändring till Avtal 

2. Avtal 
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3. Tillägg/ändring till underavtal 

4. Underavtal 

5. Tillägg/ändring till bilagor 

6. Bilagor 

Part är skyldig, att på begäran av motparten, uppta förhandlingar om tillämpning av 
detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt att förhandla om 
sådan ändring av desamma under avtalstiden som betingas av väsentligt ändrade 
förhållanden eller av omständigheter utanför någondera Parts kontroll. Exempel på 
detta kan vara ändringar i tvingande lagstiftning.  

Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts 
av innehållet i detta Avtal inklusive dess eventuella underavtal och bilagor. 

 Parternas åtaganden  
För säkerställande av erforderlig kvalitet enligt detta Avtal och överenskomna riktlinjer 
(instruktioner etc.) ska en organisation skapas för förvaltning och utveckling av det 
gemensamma ledningssystemet och övriga förutsättningar för 
utryckningsverksamheten. Parterna är skyldiga att medverka i arbetet. Lämpligen 
utgör samtliga räddningschefer som ingått larm- och ledningsavtal med RSG styrgrupp 
och en eller flera kvalitetsuppföljning- och utvecklingsgrupper skapas, med 
medlemmar från i ledningssystemet samverkande parter.  

Räddningscheferna förväntas initiera en uppföljning och översyn av detta avtal varje 
mandatperiod. 

9.1 GEMENSAMMA ÅTAGANDEN 
Respektive Part/räddningstjänstorganisation ansvarar för att tillse att 
delegationsbeslut fattas av respektive kommun/Räddningstjänst så att alla 
beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.  

Tillämpning av mandat preciseras i instruktioner som beslutas av samtliga 
räddningschefer som företräder de Parter/räddningstjänster som ingår i samarbetet 
med larm och övergripande ledningsavtal. Dessa kan komma att ändras över tid.   

Räddningschefen ansvarar för att utse RL och andra befattningshavare i 
ledningsorganisationen vilket innefattar att personerna har behörighetsgivande 
utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och fortbildning. Uppföljning av 
lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar ordinarie RCH. Vilka 
befattningshavare som har blivit utsedda framgår av respektive organisations 
räddningschefsbeslut.  

Respektive organisations räddningschef (RCH) tillser att de som är behöriga personer i 
annan organisation att agera som räddningsledare också blir behöriga i den egna 
kommunen. Räddningschefen ska tillse att ha en ersättare tillgänglig (beredskap ej 
nödvändig) som räddningschef (Tf RCH). 

I det fall RCB behöver ha en inriktning för hanteringen från samtliga räddningschefer 
som ingått avtalssamverkan åtar sig dessa att i möjligaste mån komma överens om den 
gemensamma inriktningen. För de fall överenskommelse inte nås i det enskilda fallet 
ansvarar berörd räddningschef för ledningen av räddningsinsatser och beredskap i sin 
organisation.  
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Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av 
handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns 
grundläggande riskbild. Om avvikelser uppkommer ska RCB informeras.  

Avtalet är skrivet med utgångspunkten att Öckerö utöver StL på respektive styrka 
innehar en IL – funktion.  

9.2 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS ÅTAGANDE 
Genom avtalet tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till andra 
räddningstjänster. För det första tillhandahålls funktionerna Räddningschef i 
beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), Insatschef (IC) och Stabsenhet 
(SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av larmning och övergripande 
ledning.  

RSG säkerställer drift och bemanning av funktionen räddningschef i beredskap (RCB) 
som ska ha motsvarande räddningschefsbehörighet. Utöver samtliga räddningschefers 
(RCH) möjlighet att  förändra mandatet för RCB, åtar sig RSG, genom räddningschefens 
(RCH i RSG) försorg, att RCB utför uppdraget i enlighet med förväntningar från övriga 
räddningschefer (RCH) som ingått avtal om larm och övergripande ledning. 
Räddningschefen i RSG är skyldig att säkerställa RCB-funktionaliteten och med detta 
följer att RSG:s räddningschef äger rätt att byta ut befintlig RCB eller själv gå in som 
RCB. 

Utöver ständig bemanning i det gemensamma ledningssystemet ska RCB (som är i 
beredskap) vara ständigt anträffbar via SC/LC.  

IC och SE tillhandahålls av RSG i den mån det är möjligt med avseende på rådande 
riskbild inom RSG:s geografiska område och pågående räddningsinsatser inom RSG:s 
område.   

RSG ska dygnet runt och året runt, larma Öckerös räddningsresurser och utöva 
övergripande ledning utifrån de instruktioner som angivits och överenskommits.  

RSG ska, i samråd med Öckerö, ansvara för framtagande och genomförande av 
grundläggande utbildning i larmning och ledning som personalen i Öckerös 
utryckningsorganisation behöver för att kunna fullgöra åtaganden enligt detta Avtal, 
såväl inför starten av åtaganden som kontinuerligt under hela avtalsperioden.  

RSG ska ansvara för kvalitetsuppföljning och utveckling av samarbetet med SOS Alarm 
samt det gemensamma systemet för larmning (teknik och rutiner).  

RSG ska arbeta kontinuerligt med kvalitetsuppföljning och utveckling och ska vidare 
tillhandahålla personal som ska ingå i de med Öckerö gemensamt bildade grupper för 
kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  

RCB med hjälp av de övergripande ledningsfunktionerna förväntas optimera 
verksamheten i samtliga avtalsparters områden med ett helhetsperspektiv för hela GR-
området. Samtidigt förväntas RCB väga av dispositionen med utgångspunkt i att det 
inte allvarligt påverkar möjligheten till räddningsinsatser i respektive kommun som 
ingår i det gemensamma ledningssystemet. 

9.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖCKERÖ KOMMUNS ÅTAGANDE 
Öckerö ska, i samråd med RSG, ansvara för framtagande och genomförande av 
grundläggande utbildning för berörd ledningspersonal, beträffande Öckerö 
verksamhet. Utbildningen ska omfatta handlingsprogram, resursförmågor, riskbild, 
geografisk kännedom, organisation och förutsättningar beträffande samverkan med 
andra aktörer. Berörd ledningspersonal ska utbildas kontinuerligt under hela 
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avtalsperioden i den omfattningen som behövs för fullgörande av åtaganden enligt 
detta Avtal.  

Öckerö ska upprätta och uppdatera underlag för indexplaner/larmplaner samt tillse att 
relevant information för genomförandet av larmning och övergripande ledning av 
Öckerös utryckningsverksamhet kommer RSG tillhanda. Öckerö förväntas 
omvärldsbevaka och rapportera in lokala påverkansfaktorer och informera den 
övergripande ledningen vid förändrad riskbild. Förberedelser för 
utryckningsverksamheten med en längre framförhållning (riktvärde; längre än 
veckoperspektivet) utförs av Öckerö (exv. lokala evenemang).  

Öckerö förväntas vid behov av utökad kapacitet i ledningsorganisationen (exv. 
stabsarbete, ledningsfunktioner) i möjligaste mån bemanna med ledningspersonal. 
Öckerö förväntas ha tekniska möjligheter att bemanna funktionen IL för nya 
räddningsinsatser vid en ansträngd situation.  
 
Öckerö ska tillhandahålla personal som ska ingå i de med RSG gemensamt bildade 
grupper för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  
 

 Ansvar 
10.1 FÖRSÄKRING 
Parterna ansvarar för att inneha adekvat försäkringsskydd för egen verksamhet, 
personal och egendom.  

10.2 UTRUSTNING 
Vardera Parten ansvarar för drift och underhåll av egen utrustning, inklusive inköp och 
försäkring. Eventuell gemensam utrustning regleras i bilaga till detta Avtal och 
samfinansieras såväl avseende inköp som försäkringsskydd, drift och underhåll.  

10.3 ARBETSMILJÖ 
Ansvaret för arbetsmiljön i Räddningscentralen (LC och stabsutrymmen) åligger chefer 
och operativa ledningsfunktioner i RSG enligt RSG:s regelverk. Ansvar för arbetsmiljö 
för egen personal, såväl uttryckande som administrativ, åligger vardera Parten.  

10.4 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS 
Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt 
inom de olika räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. När de arbetar på samma 
arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 
Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för 
risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren 
regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska 
genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i 
de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 
Arbetsmiljölag (1977:1160) vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. 
Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en 
samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det 
normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller 
bara samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers 
skyddsarbete. De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den 
samordningsansvarige ger.  
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Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra 
arbetsförhållanden. Det åligger personal i samtliga nivåer att söka och värdera 
information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig 
information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal. 

 

 

10.5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Ansvarsbegränsning mellan Parterna beträffande skador hänförliga till 
personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen framgår i Avtal om gemensamt 
personuppgiftsansvar.  

 Ekonomi 
11.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 
17,68 SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen. Den angivna 
ersättningen ska under avtalstiden vara föremål för justering med hänsyn till 
förändringarna i arbetskostnadsindex enligt nedan.  

Ersättning för räddningsintervju avser den tjänst som RSG för Öckerö avtalat med SOS 
Alarm AB.  

Ersättning för larmning och ledning avser: 

• Räddningschef i beredskap (RCB),  

• Stabschef (SC),  

• Ledningscentral (LC) med larm- och ledningsoperatörer,  

• Insatschef (IC)  

• Stabsenhet (SE). 

De tekniska stödsystem som behövs för arbetet i ledningscentralen är normerande för 
övriga parter.  

Kostnader för anpassning av teknik som utförs av Öckerö för inkoppling till system i LC 
ska bäras av Öckerö. Teknikutveckling som anses ligga inom ramen för naturlig 
utveckling av LC för larm och ledning ska delas mellan Parterna. 

Eventuella lokala anpassningar i befintlig teknik eller metodik i LC bekostas av Öckerö. 
Lokala anpassningar är endast möjliga om de inte försvårar arbetet i LC. 

Om antalet larm över tid, alternativt annan belastning ökar vid LC vilket medför att LC:s 
personalresurser behöver ökas eller medför annan kostnadsökning eller om kostnaden 
för räddningsintervjun som utförs av SOS Alarm AB ökar, ska ersättningen enligt detta 
Avtal omförhandlas. Om Parterna, vid en sådan omförhandling, inte kan enas om ny 
ersättning är det grund för uppsägning av avtalet.  

11.2 INDEXREGLERING 
Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB 
per den 30 juni föregående år. 

Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med förändringen av 
arbetskostnadsindex. Det index som gäller i avtalet är ”Tidsserie AKI för tjänstemän 
preliminära siffror, SNI 2007 25-30, 33”, per augusti månad.  
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11.3 FAKTURERING 
Ersättning för räddningsintervju, larmning och ledning ska utges till RSG kvartalsvis i 
förskott. Ersättning för tilläggstjänst Fullinformation faktureras separat. Övriga 
kostnader faktureras löpande. 

 

11.4 BETALNING 
Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalning ska ske inom 
30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

 Övrigt 
12.1 DOKUMENTATION  
Dokumentation från räddningsinsatser upprättas av respektive Part i vars geografiska 
verksamhetsområde insatsen utförs. Respektive part är skyldig att bidra med 
upplysningar som är av vikt för dokumentation och uppföljning. Ansvar för och 
förvaring av allmänna handlingar, såväl offentliga som sekretessbelagda åligger den 
Part där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, enligt 2 kap. 3 § 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF).   

12.2 SEKRETESS 
Parterna lyder under Offentlighet- och sekretesslag (2009:400), (OSL). 

Ansvar för prövning av utlämnande av allmän handling åligger den Part där handlingen 
upprättats, inkommit eller förvaras, 2 kap. 3 § TF.    

För uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hänförliga till 
räddningsinsatser och undersökningar av olyckor gäller sekretess enligt 32 kap. 8 § 
OSL. Om sekretess gäller för en uppgift och eller handling gäller sekretessen såväl inom 
respektive Part, i egenskap av myndighet, som mellan Parterna och till andra externa 
aktörer.  

I den mån Part får del av information som omfattas av sekretess eller annan 
kommersiell information från motparten eller dess IT-system, förbinder sig Part att 
inte utnyttja sådan information för egen del eller avslöja den för tredje man, såvida Part 
inte är förpliktigad till det enligt tvingande lag, förordning eller beslut av domstol.  

 Förhinder  
Parterna ska befrias från att fullgöra åtaganden enligt detta Avtal och eventuellt 
tillhörande underavtal och bilagor om fullgörandet helt eller delvis förhindras genom 
omständighet som ligger utanför Partens kontroll, exempelvis (ej uttömmande) en 
arbetsrättslig konflikt. 

Den Part som ser att denne har förhinder och inte kan fullgöra sina åtaganden ska så 
snart möjligt skriftligen underrätta den andra Parten om detta.  

När ett sådant förhinder har upphört och inte längre föreligger ska Parterna återuppta 
sitt arbete och fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. 

 Överlåtelse av avtalet 
Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, delar av Avtalet, eller förpliktelser enligt Avtalet, 
utan den andra Partens skriftliga medgivande. Vad som här anges om överlåtelse av 
avtalet gäller även underavtal samt Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar.  
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 Gällande rätt  
För tolkning och tillämpning av detta avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 
personuppgiftsansvar gäller svensk rätt. 

 

 Tvistelösning 
Tvist med anledning av detta Avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 
personuppgiftsansvar ska i första hand avgöras av Parterna i samråd och i andra hand 
avgöras i svensk allmän domstol. 

 Undertecknande  
I bekräftelse härav, har detta Avtal upprättats i två (2) likalydande exemplar varav 
Parterna har tagit varsitt.  

 

Ort och datum     Ort och datum 

  

Räddningstjänsten Öckerö kommun  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Org.nr 212000-1280    Org.nr 222000–0752 
 

     

Malin Tisell      Lars Klevensparr 
Förvaltningschef     Förbundsdirektör 
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Öckerö 2019-10-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef 
Ärende: Politisk referensgrupp inom ÅVS väg 155 Torslanda-Öckerö 
Diarienummer: 0254/19 

 
 

Politisk referensgrupp inom Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 
155 Torslanda-Öckerö  
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att utse två namngivna ledamöter att ingå i 
referensgrupp inom ÅVS väg 155.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Trafikverket har ställt frågan till Öckerö kommun om att delta i en politisk referensgrupp. I detta är 
Öckerö kommun en självklar part. I övrigt kommer representation i referensgruppen från Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen samt möjligen Göteborgsregionen. 
 
Trafikverket har nyligen ställt frågan till Göteborgs Stad, som haft frågan uppe i KS presidium och 
därefter lämnat klartecken att man är redo att medverka.  
 
Förfrågan gäller två representanter per part. Syftet med referensgruppen är att i det fortsatta ÅVS-
arbetet framåt skapa förståelse och förankring samt kunna göra inspel. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Trafikverket; patrik.benrick@trafikverket.se 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-10-29 

mailto:patrik.benrick@trafikverket.se


Öckerö 2019-10-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Beslut om planstart - Detaljplan för Hult 3:12, 
centrumverksamhet i Hönö Klåva  

Diarienummer: SB 0134/19 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att starta detaljplanearbete 

för Hult 3:12, centrumverksamhet i Hönö Klåva (Trubaduren).  

Ärende 
Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 

detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 

mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 

föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 

beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och dokumenterat 

beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning som gäller vid 

startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i tolkningen av den 

färdiga planen.  

Positivt planbesked lämnades för området 2014-11-11 (KS § 185 – dnr 0174/14). Syftet med 

ansökan är att möjliggöra för en utökad hotellverksamhet genom påbyggnad av en våning på 

befintlig byggnad samt att förlänga befintlig byggnad på angränsande parkering. 

Kommunstyrelsen beslutade att endast ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att 

höja befintlig byggnad med en våning.  

Planförhållanden 

• Gällande detaljplan för området anger centrumverksamhet. För fastigheten finns
bestämmelse om att högsta totalhöjd i meter får vara 6 meter.

• Planen är förenlig med översiktsplan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden.

• Planområdet innefattas i kommunens kulturmiljöprogram. Aktuell byggnad är inte



klassad som särskilt bevarandevärd, dock anges i programmet att tillbyggnader bör 

utformas med hänsyn till helheten inom området, de dominerande formspråken, 

färgerna och övriga byggnaders placering. Det anges vidare att en blandning av 

byggnadsstilar med rikedom i detaljer, såsom fönster och materialval bör fortleva.   

 
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintlig hotellverksamhet genom 

påbyggnad av en våning. Avsikten är att möjliggöra för en om- och tillbyggnad som tar 

hänsyn till platsens kulturhistoriskt värdefulla miljö.  

 
Ekonomi 
Plankostnadsavtal kommer att tecknas mellan Öckerö kommun och exploatör. Detaljplanen 

bekostas av exploatören. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför. 

Projektet bedöms inte innebära några kommunala kostnader.  

 

Planenhetens synpunkter 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling av befintlig verksamhet är positiv 

för Hönö Klåva som verksamhetsområde samt för turistnäringen i kommunen. Öckerö 

kommun är en tätbefolkad kommun och tillgången på exploaterbar mark är begränsad. Att 

använda den mark som finns tillgänglig effektivt är därför av stor vikt för en långsiktig 

utveckling.   

Aktuell byggnad och fastighet är belägen på en känslig plats inom kulturmiljö. I 

kulturmiljöprogrammet anges att kompletteringar bör ta hänsyn till den omgivande 

bebyggelsens skala, befintliga byggnaders placering samt allmänhetens tillgång till området. 

För att inte förändra karaktären av området är det av vikt att utformning studeras i 

planarbetet för att skydda kulturmiljön. En höjning av en våning kan påverka området 

negativt beroende på hur det utformas. Byggnationen bör utformas på ett sådant att den 

ifrån gata och vatten inte uppfattas som nämnvärt högre. Detta skulle kunna göras med 

exempelvis indragen takvåning, takkupor/taklätta eller förhöjt väggliv.  

Gällande detaljplan medger en högsta totalhöjd på 6 meter för byggnaden. För övrig 

bebyggelse inom handelsområdet i Klåva medges olika byggnads- och nockhöjder från 4-6 

meter med begränsningar till nock på upp till 10 meter.  

Strandskyddet är idag upphävt inom området men återinträder vid framtagandet av en ny 

detaljplan. För ny prövning kring strandskyddet framför kommunen särskilt skäl 1 

(miljöbalken 7 kap. 18 c §) då fastigheten redan är ianspråkstaget.   

 



Fastigheten är även belägen i ett känsligt läge med anledning av stigande vatten vilket 

kommer behöva studeras under planarbetet. Övrig knäckfråga som identifierats tidigt i 

processen är geoteknik. Enligt program för Hönö Klåva har handelsområdet haft problem 

med rasande kajer där utfyllnadsmaterial ramlat ut i hamnbassängen.  

 

Bilagor 
1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   
 

 
 
 
 

………………………………………………                                       ……………………………………………… 
Gull-Britt Eide                                                                        Urban Olsson  
Kommundirektör                                                     Samhällsbyggnadschef 
 

  



Bilaga 1. Områdeskarta 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Området markerat ungefärligt med blå cirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Gällande detaljplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Gällande plan ovanpå ortofoto. Planområdet är ungefärligt markerat med blå cirkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3. Beslut om planbesked  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4. Platsfoto  
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Öckerö 2019-10-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 
Ärende: Va-taxa 2021 
Diarienummer: 215/18 

 

Va-taxa 2021 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram ny konstruktion 
av Va-taxa som följer Svenskt Vattens basförslag att gälla fr.o.m. 2021-01-01. Va-
taxan beslutas av Kommunfullmäktige i budgetprocessen för 2021. 
 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av KS 2018-12-18 § 329 att se över 
lägenhetsavgiften i Va-taxan och harmonisera den med övriga GR kommuner. 
Detta uppdrag resulterade i att Va-enheten har fått se över anläggningstaxan, 
brukningstaxan och även själva taxekonstruktionen. 
 
Den stora förändringen vad gäller dagens taxa mot Svenskt vattens basförslag är att 
det i vår nuvarande taxa saknas avgift för dagvatten. Det saknas alltså en avgift för 
allmän platsmarkhållare, vilket strider mot Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. 
 
Definitionen av bostadsfastighet och annan fastighet ändras och följer Svenskt 
Vattens basförslag. Högre kostnader än tidigare fördelas till de fastigheter som idag 
debiteras som annan fastighet men som har sin största nytta i byggnadernas yta. 
Eftersom de får betala lägenhetsavgifter utöver den fasta avgiften, innebär det att 
lägre totala kostnader fördelas till villor och flerbostadshus än tidigare.  
Villor får en sänkning eftersom de tidigare delvis belastats med de kostnader som 
inte fördelats ut till verksamheter (annan fastighet) tidigare. 
 
Ekonomi 
Vattentjänstlagen gör gällande att man i Va-taxan bara får ta ut nödvändiga 
kostnader av VA-kollektivet. Tillfälliga överuttag och underskott skall enligt 
vatttentjänstlagen återföras till VA-kollektivet inom de närmsta tre åren.  
Den nya konstruktionen innebär att vi omfördelar kostnaderna på ett rättvist och 
skäligt sätt samt att kostnadstäckningen för anläggningstaxan är 100 %. 
 
 



 
 

 

 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
………………………………………..                                 ………………………………………………                
 
Gull-Britt Eide                                                          Urban Olsson 
Kommundirektör                                                    Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

• Dagvattenhanteringens kostnader fördelas ut till dem som har 
dagvattentjänsten och till allmän platsmarkhållare. Det innebär en lättnad för 
alla avgiftsskyldiga och ytterligare en lättnad för dem som inte nyttjar 
dagvattentjänsten. 

• Högre kostnader än tidigare fördelas till de fastigheter som idag debiteras 
som annan fastighet men som har sin största nytta i byggnadernas yta. 
Eftersom de får betala lägenhetsavgifter utöver den fasta avgiften, innebär 
det att lägre totala kostnader fördelas till villor och flerbostadshus än 
tidigare.  

• Villor får en sänkning eftersom de tidigare delvis belastats med de kostnader 
som inte fördelats ut till verksamheter (annan fastighet) tidigare. 

 
 
 
 



        

 

Öckerö 2019-10-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 
Ärende: Beslut om planstart  

Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl – Industriområde Södra 
Långesand 

Diarienummer: SB 0124/19 

 
Beslut om planstart för detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl 
– Industriområde Södra Långesand 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart för detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl 
– Industriområde Södra Långesand. 

Ärende 

Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 
detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 
mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 
föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 
beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och 
dokumenterat beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning 
som gäller vid startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i 
tolkningen av den färdiga planen. 
 
Beslut om positivt planbesked finns för området (KS § 157 - Dnr KS 0052/17). Syftet med 
ansökt planbesked är att ändra användningen, från idrott till verksamheter. Avsikten med 
att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra en utökning av 
verksamhetsområdet Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande/lätt industri 
av mindre eller medelstor art. 

Beredning 

• Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1992-01-23 och genomförandetiden 
gick ut 1996-12-31.  

• Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, föreslår 
markanvändningen Verksamheter för området. 

• Delar av aktuellt planområde arrenderas idag ut av kommunen och används som plats 
för masshantering i väntan på ny detaljplan och byggnation. 



 
 

 
Ekonomi 

• Plankostnadsavtal saknas vilket innebär att kommunen står för alla kostnader i 
samband med framtagandet av detaljplanen. Ett exploateringsprojekt behöver 
upprättas där kostnader för planarbete samt utbyggnad av allmän platsmark förs. 
Kostnaderna i exploateringsprojektet finansieras av mark försäljning i området samt 
planavgift i bygglovsskedet. 

• Vid ett genomförande av detaljplanen kommer huvudmannaskapet för allmän plats 
troligen vara kommunalt, vilket innebär driftskostnader för kommunen. 

• Detaljplanens genomförande innebär investeringskostnader i form av utbyggnad 
och/eller förstärkning av VA-ledningar och eventuella tekniska VA-anläggningar inom 
området.  

Bedömning 

Öckerö kommun är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är begränsad. När 
kommunen utvecklas måste därför noggranna avvägningar göras vid valet av hur marken 
ska användas och hänsyn tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i 
framtiden. Genom att planlägga för verksamheter i eller nära befintliga industriområden 
ökar även möjligheterna att reservera andra områden som är bättre lämpade för annan 
användning. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att framtagandet av detaljplanen 
vore positivt för utvecklingen av Långesands industriområde. En ny detaljplan möjliggör 
tillgången till ytterligare verksamhetsmark och kan även bidra till gestaltningen inom 
området. Det finns också goda förutsättningar att stärka allmänhetens tillgänglighet till 
närliggande strand- och naturområden, primärt genom anläggandet av en ny lokalgata 
med vändplats och en mindre naturparkering.  
 
Utmaningar som identifierats tidigt i processen är möjligheten till upphävt strandskydd 
inom planområdet, samt den relativa närheten till närliggande bostäder.  
Kända markägoförhållanden innebär också en utmaning då området berörs av tre 
privatägda fastigheter. Samtal förs mellan fastighetsägarna och kommunens mark- och 
exploateringsenhet i syfte att möjliggöra en utveckling av hela området. Resultatet av 
samtalen kan komma att innebära en minskning eller justering av planområdet.  

Bilagor 

1. Tidigare beslut om planbesked 
2. Gällande detaljplan 
3. Lokaliseringskarta 
4. Platsfoton 

 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
 
Gull-Britt Eide     Urban Olsson 
Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



 
 

 
Bilaga 1 – Beslut om planbesked 
 
  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2017-06-20 10

KS § 157 Dnr KS 0052/17

Beslut om planbesked – Långesand  

Ärende
Syftet med föreslaget planförslag är att ändra användning av fastigheten Öck-
erö 1:552 m.fl. från idrott till verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2017. 

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

Kommunstyrelsens beslut

Sökanden meddelas positivt planbesked.



 
 

 
Bilaga 2 – Gällande detaljplan 

  







 
 

 
Bilaga 3 – Lokaliseringskarta 
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Bilaga 4 – Platsfoton 
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Öckerö [2019-10-11] 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Janna Petersson, Theres Benito 

Ärende: Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla 

Diarienummer: 0191/15 

 

 

Fördjupad strukturbild för kustzonen  
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 
2019-10-18”. 

Ärendet (sammanfattning) 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har 
arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. 
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i 
söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med tillhörande 
kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 

Öckerö kommun har medverkat aktivt under projektet för att ta fram förslaget till 
fördjupad strukturbild för kustzonen. Förslaget har bearbetats efter inkomna 
synpunkter under remisstiden och har sedan godkänts av Göteborgsregionens 
styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, 2019-09-19, och förbundsstyrelsen, 2019-
10-18. I beslutet från Göteborgsregionen föreslås kommunerna inom GR samt Orust 
och Uddevalla att för egen del godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla”.  

Ekonomi 

Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

  



 
 

 

Expediering av beslut 

. 

Bilagor 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-10-18”. 

Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen. September 2019. 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Gull-Britt Eide     Urban Olsson  

Kommunchef     Verksamhetschef samhällsbyggnad 
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Mellankommunal kustzonsplanering i 

Göteborgsregionen Orust och Uddevalla 
 

Remissredogörelse -  

Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Sammanställning av synpunkter på 

förslag till Fördjupad strukturbild för 

kustzonen – Överenskommelser för 

framtida planering i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla. September 2019. 
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Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2019 

Miljö och Samhällsbyggnad 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

Text: Ida Lindbergh, regionplanerare och  

Lars Heineson, Seniorrådgivare. 

 

 

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna; Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, 

Öckerö tillsammans med Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Västra 

Götaland samt Business Region Göteborg 
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Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 
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Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Inledning 

Den 7 mars 2019 skickades förslaget till Fördjupad strukturbild för 

kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla ut på remiss till cirka 60 olika 

remissinstanser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Denna 

remissredogörelse är en sammanställning och behandling av de 

remissvar som inkommit. 

Förslaget som skickades ut på remiss är ett strategidokument som är en gemensam 

överenskommelse kring hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är 

framtaget av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla inom 

ramarna för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla.  

Den Fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser och 

en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. Fördjupningen visar 

tydligt att tvärkopplingar och andra kompletterande strukturer är viktiga när det 

gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Det förslag som varit ute på remiss är en fördjupning och komplement till 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008), en överenskommelse om att alla 

medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är 

långsiktigt hållbar. 

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Den visar vidare på 

de viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i 

den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

I det brev som bilades remissen efterfrågade Göteborgsregionen synpunkter på 

överenskommelser och kartbild samt svar på följande frågor: 

 

 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande 

kustzonsfrågor? 

 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 

överenskommelser? 

 Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert 

arbete framöver? 

 

Göteborgsregionen (GR) är tacksamma för alla de remissvar som inkommit från 

kommuner och andra aktörer (Se lista över svarande aktörer i Bilaga 1). Det ger en 

indikation på det engagemang dessa frågor väcker och ger en bra grund för vidare 

samarbete. Remissvaren har även diskuterats med den operativa projektgruppen som 

har fungerat som arbetsgrupp under sista året av projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 
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1. Generella synpunkter 

Detta avsnitt behandlar synpunkter med övergripande karaktär gällande 

den remitterade handlingen och det samarbete som legat till grund för 

förslaget. Avsnittet hanterar även de synpunkter som inte inryms under 

övriga rubriker.  

1.1 Projektet och samarbetet 

 

Flera av de svarande lämnade kommentarer kring det mellankommunala samarbetet 

och det projekt inom vars ramar förslaget har arbetats fram, Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Nedan redogörs dessa 

kommentarer.  

 

Boverket är positiva till att den regionala kustzonsplaneringen fortsätter att utvecklas 

i linje med tidigare initiativ i Norra Bohuslän. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) är mycket positiva till 

gemensamt arbete för kustzonen.  

 

Länsstyrelsen Halland ser positivt på att detta tagits fram gemensamt. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är bra att kommunerna gått 

samman och tagit fram ett gemensamt dokument kring kustzonen och ser fram emot 

hur intentionerna kommer realiseras i respektive kommuns översiktsplaner och 

annat arbete för en hållbar utveckling. Vidare poängteras att det underlagsmaterial 

som tagits fram går att använda igen, i fortsatt arbete på regional och kommunal 

nivå. 

 

Sportfiskarna ser mycket positivt på att Göteborgsregionen tillsammans med Orust 

och Uddevalla kommuner arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av kust- och 

havsområdet.  

 

Stenungsunds kommun förklarar att det treåriga arbetet med att formulera 

överenskommelserna samt ta fram förslaget till strukturkartan har överlappat 

Stenungsunds eget översiktsplanearbete. Många lokala frågor har spelats in i 

fördjupningen och stora kontaktytor etablerats, vilket möjliggör en högre grad av 

samverkan och identifikation av gemensamma frågor. 

 

Västarvet (VGR) delar uppfattningen att mellankommunal planering är viktig. 

 

Kungsbacka kommun välkomnar satsningen kring den fördjupade strukturbilden. 

Regionens skärgårdskaraktär har i stor utsträckning sin södra utbredningsgräns i 

Kungsbacka och det är naturligt att strukturbilden går över länsgränsen och ser till 

helheten.  
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Tjörns kommun är positiv inställda till samarbetet och menar att det har varit en 

värdefull läroprocess som bidragit till både ökad kommunal sakkunskap inom kust- 

och havsplanering och ökad samverkan i dessa frågor, såväl inom kommunen som 

med grannkommuner och andra samhällsaktörer. 

 

Kungälvs kommun menar att arbetet med projektet har varit en lärorik process för de 

tjänstemän som deltagit. 

 

Göteborgs universitet ställer sig frågande inför avsaknaden av deltagande från 

akademin i arbetet med underlagsrapporter och strukturbild. 

 

1.2 Handlingen och dess inriktning/ställningstaganden 

 

Nedan redogörs för mer övergripande kommentarer gällande den remitterade 

handlingen och de ställningstaganden som görs. 

 

Bohusläns museum är positiva till förslaget. Det har ett bra och tydligt upplägg, och 

kulturmiljöfrågorna är i många aspekter väl tillgodosedda. Den visar på hur djupt 

integrerade de kulturhistoriska värdena är i användandet av kustzonen och i dess 

framtida utveckling. 

 

Business Region Göteborg (BRG) skriver att handlingen är genomarbetad, klar och 

väldefinierad och den har tydliga strategier utpekade. Samtidigt finns många 

intressekonflikter. Det är BRG:s uppfattning att näringslivets intressen tillvaratagits 

bra i den fördjupade strukturbilden för kustzonen särskilt vad gäller exempelvis 

infrastruktur, besöksnäring och hållbart resande. Dock saknas flera viktiga områden 

inom näringslivsutveckling såsom kompetensförsörjning, markberedskap, 

företagsklimat och innovation. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att samarbetet och projektet som sådant får positiv respons och att 

arbetet varit lärorikt för de som deltagit. En lång rad aktörer från olika sektorer och 

kunskapsområden har bidragit till att göra projektet till en lärorik process. 

Representanter från akademin har deltagit i ett par av arbetsgrupperna och förstärkt 

andra arbetsgrupper vid behov. Två forskare från Göteborgs universitet har även 

följt och studerat samverkansprocessen som sådan. Projektet hade kunnat stärkas 

med ytterligare deltagande från akademins sida, särskilt i arbetet med 

delrapporterna. Akademins medverkan i den här typen av projekt ser vi som 

värdefullt och ser positivt på utökat framtida samarbete med akademin. 

Ett delmål med projektet har varit att utarbeta en kunskapsplattform med underlag 

för kommunernas planering i kust och hav. Som Länsstyrelsen Västra Götalands 

län nämner ovan är det viktigt att, inte enbart den fördjupade strukturbilden, utan 

även detta underlag, i form av rapporter och GIS-material, kommer till användning.  
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Göteborgs Stad är positiv till att det har tagits fram en fördjupad strukturbild för 

kustzonen, då utvecklingen av kustzonen är en gemensam angelägenhet. Det är ett 

väl genomarbetat, välskrivet, välavvägt förslag. Samtliga (5) instanser inom 

Göteborgs Stad är positiva. Den fördjupade strukturbilden ger en bra vägledning för 

den fortsatta fysiska planeringen inom kommunen. 

 

Göteborgs universitet ser positivt på dokumentets utformning och innehåll. 

Strukturbilden och de underlagsrapporter som ligger till grund för denna kan utgöra 

en värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan kring 

marina och maritima frågor. 

 

Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner har skrivit ett gemensamt svar 

och menar att strukturbilden är mycket ambitiös och samstämmer med många av de 

ställningstaganden som gjorts i Norra Bohuslän. 

  

Sjöfartsverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en tydlig strategi 

underlättar vid framtida fysisk planering. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) noterar att det remitterade 

dokumentet syftar till att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. SFPO välkomnar initiativet som är bra. 

 

Sportfiskarna sympatiserar med den viljeinriktning som uttrycks i förslaget. 

 

Stenungsund menar att ett gemensamt strategidokument väger tungt. Kusten ett 

gemensamt ansvar. Strukturbildsarbetet har skapat gehör för många STO-frågor 

(STO står för Stenungsund, Tjörn och Orust). 

 

Tjörns kommun är positiv inställda till strukturbilden i helhet. Den är väl utformad 

med tydlig struktur och lagom omfattning.  Kommunen uppfattar att 

överenskommelserna ligger i linje med kommunens planeringsinriktningar. 

 

Trafikverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en gemensam och tydlig 

strategi underlättar för framtida planering. 

 

Öckerö kommun välkomnar och ser positivt på förslaget. Det har hittat rätt nivå ur 

ett regionalt perspektiv. Förslaget tydliggör kustzonens betydelse för 

Göteborgsregionens utveckling. 



   

9 (33) 

Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

 

1.2.1 Uppföljning av den fördjupade strukturbilden 

 

Bohusläns museum menar att det är avgörande med fortsatt politisk förankring för 

genomslag i planering. 

 

Fiskekommunerna betonar att det är viktigt med rutiner för uppdateringar av 

strukturbilden och revideringar med jämna tidsintervall. Exempelvis i takt med den 

Blå Översiktsplanen för Norra Bohuslän.  

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Den remitterade handlingen och dess övergripande inriktning får gott stöd av de 

svarande organisationerna. Det är positivt att de svarande lyfter fram att denna 

strategi kan underlätta kommunernas planering, då detta är ett huvudsakligt syfte. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer, framförallt inom översiktsplanering men 

även i detaljplanering, samt i tillståndsärenden. 

Det finns frågor att utveckla när det gäller näringslivsaspekterna i kustzonen. 

Överenskommelse 3 i den fördjupade strukturbilden har utvecklats något för att 

tydliggöra behovet av markberedskap och tillgång till kompetent arbetskraft. En del 

av näringslivsaspekterna kommer även inrymmas i nystartade projektet Land-Sea-

Act, ett projekt inom Interreg Östersjön, vars övergripande syfte handlar om att 

förstärka utvecklingen av hållbar blå tillväxt i kustsamhällen i Östersjöregionen 

genom samverkan med och mellan lokala samhällen och olika administrativa nivåer. 

Göteborgsregionen är partner i projektet och är del av ett arbetspaket som fokuserar 

på ökat kapacitet och kunskap kring kopplingen mellan maritim näringslivs-

utveckling och fysisk planering. I övrigt kommer näringslivsfrågorna behöva ingå på 

ett naturligt sätt i ett fortsatt arbete. 

Göteborgsregionens kommentar 

 

Det viktigt att det samarbete som byggts upp i och med projektet lever vidare i någon 

form och utvecklas samt att de överenskommelser som förslaget innefattar följs upp 

och arbetas vidare med. Det är ett gemensamt ansvar för de deltagande 

kommunerna att efterfölja de överenskommelserna som innefattas i den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen och inlemma dem i den kommunala planeringen.   

Alla de deltagande aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt 

arbete, i enlighet med projektets syfte, men formerna för detta är ännu inte 

färdigbehandlade. I ett fortsatt arbete bör uppföljning av den fördjupade 

strukturbilden ingå som en naturlig del.  
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1.2.2 Hållbarhet, klimat och miljöperspektiven 

 

Göteborg Stad anser att miljöperspektivet inte fått tillräckligt utrymme i den 

fördjupade strukturbilden. Det behöver förtydligas något kring vilka värden som 

avses vara viktiga att bevara. Det är viktigt att genomgående i dokumentet lyfta fram 

de ekologiska värdena i kustzonen lite tydligare. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län poängterar att klimatförändringar och 

klimatanpassning påverkar flera av överenskommelserna, men att detta inte särskilt 

uppmärksammas. Länsstyrelsen anser att det även kopplingen till nationella och 

regionala miljömål bör synas utöver de globala. 

 

Länsstyrelsen Halland ser behov av ett tydliggörande av klimatanpassningsfrågan 

och kopplingen till de nationella miljömålen. 

 

Tjörns kommun anser att kopplingen till Agenda 2030 bör ges mer tyngd. 

 

Västarvet menar att hållbarhetsaspekterna bör lyftas fram ännu tydligare. Bör vara 

överordnade. 

 

1.2.3. Övriga övergripande synpunkter 

 

Försvarsmakten saknar en genomgång av planeringsförutsättningar och menar att 

det är svårt att ta ställning till konsekvenser på riksintressen. Myndigheten ställer sig 
också frågande till vilken juridisk status förslaget har i förhållande till andra mark- 
och vattenanspråk. 

Göteborgsregionens kommentar 

Den inledande delen av dokumentet utvecklas för att förtydliga att de tre 

hållbarhetsaspekterna (sociala, ekologiska och ekonomiska) har varit en viktig 

utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden. Bland annat genom 

arbetsgruppernas olika kompetenser och funktioner har dessa olika aspekter försökt 

applicerats. Det sociala perspektivet har förstärkts bland annat i överenskommelse 

2, se avsnitt 2.3. på s14-15.  

Klimatförändringar och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang 

är en given premiss vilket speglas i de sex överenskommelserna. Detta perspektiv 

har även förstärkts i beskrivningarna av kopplingen mellan överenskommelserna 

och de strukturerande elementen. 

Under avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas den text som beskriver 

kopplingen till Agenda 2030 och de globala målen för att även inrymma kopplingen 

till nationella och regionala miljömål. Därmed samlas beskrivningen av dokumentets 

relation till andra mål och strategier till samma avsnitt, vilket ger en bättre helhet. 

Vad gäller naturvärdenas synbarhet i dokumentet så har de till viss del tydliggjorts i 

de grå rutorna under beskrivningen av respektive element.   
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Luftfartsverket kommenterar att de alltid ska remitteras vid etablering av objekt 

högre än 20 m över vattenytan eller mark i kustområdet, innan dessa objekt uppförs. 
Det kan finnas skyddsområden i kustzonen som det finns restriktioner i. 

Länsstyrelsen Halland saknar en beskrivning av riksintressena. Hur riksintressena 
kan tillgodoses samt hur miljökvalitetsnormer och strandskydd följs. Strukturbilden 

bör utformas så att konsekvenserna framgår. 

Sjöfartsverket anser att det finns ett behov av att tydliggöra juridisk status och hur 
den fördjupade strukturbilden ska användas. 
   Delrapporten struktur saknar underlag om framtida utveckling av sjöfarten i 
regionen. Myndigheten poängterar även att Jordbruksverket bör vara remissinstans. 

Göteborgs universitet anser att det finns brister i vad gäller att sätta den fördjupade 

strukturbilden i ett större sammanhang. De sammanhang som nämns i 

planeringsförutsättningarna saknar bredare nationell och internationell koppling, 

och det är inte heller tydligt hur man integrerar planerna med närliggande områden, 

administrativa nivåer och i ett nationellt sammanhang. 

Göteborgs universitet ställer även frågan om det finns tankar om överkommunal 

samordning av ”blå översiktsplanering” i hela eller delar av området?  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län frågar hur strukturbilden harmonierar med 

trafikförsörjningsprogram och målbilder kring kollektivtrafik? 
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Göteborgsregionens kommentar 

Konsekvensbedömning vad gäller exempelvis konsekvenser på riksintressen har inte 

legat inom ramen för detta uppdrag. Dock har de riksintressen och övriga 

områdesskydd som varit relevanta varit viktiga underlag för arbetet. 

Den fördjupade strukturbilden är ett underlag och en vägledning för kommunernas 

framtida planering, men kan även ses som ett underlag i tillståndsärenden. 

Dokumentet har ingen juridisk status enlig Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 

vilket beskrevs i remissversionen men har tydliggjorts i inledningen till avsnittet 

Planeringsförutsättningar.  

Frågan om sjöfarten i regionen har hanterats i viss utsträckning genom redovisning 

av farleder och kommersiella hamnar, men även genom överenskommelsen kring 

satsningar på hållbara maritima näringar för sysselsättning och värdeskapande i 

kustzonen. En djupare analys av sjöfartens framtida utveckling kan bli del av ett 

fortsatt arbete eller särskilt projekt kring kustzonens utveckling. 

Avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas för att tydliggöra kopplingen till 

internationella, nationella och regionala miljö- och hållbarhetsmål och pågående 

processer kring kust- och havsplanering på olika nivåer. Arbetet med att ta fram 

Fördjupad strukturbild för kustzonen har involverat många aktörer på olika nivåer. 

Det har skett i samverkan med andra pågående processer såsom framtagandet av 

Havsplan för Västerhavet, ett arbete som pågått samtidigt som projektet. Detta har 

underlättat kommunernas deltagande i den nationella processen. Projektledningen 

har även haft kontinuerliga avstämningar med arbetet i Norra Bohuslän. 

Vad gäller mellankommunalt arbete med översiktlig planering i kust och hav har 

det påbörjats ett samarbete mellan Orust och Tjörns kommuner. Kommunerna har 

tagit fram ett gemensamt program för fördjupad översiktsplan för kusten och havet. 

I nuläget arbetar man med samrådshandlingen. Inga övriga mellankommunala 

planprocesser har påbörjats ännu. Gemensamt arbete med så kallad ”blå 

översiktsplanering” kan i framtiden bli aktuellt.  

Vad gäller frågan kring trafikförsörjningsprogram och regionala målbilder kring 

kollektivtrafik så går dessa i linje med viljeinriktningarna i den fördjupade 

strukturbilden. Den fördjupade strukturbilden har ett långt tidsperspektiv vilket gör 

att den också framåt kan fungera som ett underlag för revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Jordbruksverket har getts möjlighet att inkomma med synpunkter efter 

remisstidens slut och har inkommit med svar. I övrigt noteras Luftfartsverkets 

kommentar. 
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2. Överenskommelser 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör de sex 

gemensamma överenskommelserna i Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. Inledningsvis beskrivs mer generella synpunkter gällande 

överenskommelserna. Därefter redogörs för synpunkter på specifika 

överenskommelser. 

2.1 Övergripande synpunkter 

 
Kungsbacka kommun anser att det finns en del motstående intressen, men att 
överenskommelserna generellt sett är bra. Målkonflikter kommer att hanteras inom 

ramen för respektive utvecklingsprojekt. 

Kungälvs kommun efterfrågar ett förtydligande av ”prioriterade överenskommelser”.  

Tjörns kommun anser att överenskommelserna är relevanta och ligger i linje med 
kommunens planeringsinriktningar. Vid respektive strukturerande element listas 
berörda numrerade överenskommelser utan synbar nummerordning, vilket väcker 

frågor. Kommunen önskar förtydligande av detta. 

Uddevalla kommun anser att överenskommelserna harmonierar väl med 

kommunens inriktningar och arbete med översiktsplanen. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är svårt att skilja på status och 
skillnad på de sex överenskommelserna och de prioriterade överenskommelserna 
kopplade till respektive strukturerande element.   

 

 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

De svarande ser generellt att de sex överenskommelserna är bra och ligger i linje 

med egna mål och strategier. 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under 

rubriken förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  
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2.2 ÖK 1 – Skärgården och kustbygdens karaktär och 

identitet 

 

Bohusläns museum, Fiskekommunerna, Göteborgs Stad och Uddevalla kommun 

kommenterar överenskommelse 1 specifikt. Dels lyfts den fram som en viktig punkt 

och dels anser de svarande att fiske saknas i punkt 1 under överenskommelsen.  

 

Fiskekommunerna poängterar att fiske har varit och är identitetsbärare. Service för 

fiske och vattenbruk behöver gynnas. Fisket utvecklas hela tiden och får nya behov.  

 

Även Uddevalla kommun pekar på vikten att lyft fram identiteten idag, utöver den 

historiska identiteten. 

 

2.3 ÖK 2 – Levande samhällen året om 

 

Göteborgs Stad anser att det är positivt med sociala dimensionen. 

Överenskommelsen kan förstärkas med formuleringar kring möjligheter för kultur, 

föreningsliv, offentlig och privat service året om. 

 

Även Uddevalla kommun lyfter fram den sociala infrastrukturen som krävs som 

exempelvis lokalt föreningsliv, mötesplatser och offentlig service. 

 

Tjörns kommun menat att punkt 5 under överenskommelsen innefattar 

formuleringar med vid tolkningsmån. Kommunen menar att övervägande kan göras 

huruvida begreppen ska definieras eller punkten omformuleras.  

 

Göteborgsregionens kommentar 

Fiske läggs till i punkt 1 under överenskommelsen. Vad gäller utvecklingen av 

yrkesfisket så görs en justering i överenskommelse 3, som handlar om hållbara 

maritima näringar, för att bättre spegla fiskets och vattenbrukets behov av service i 

form av exempelvis landningsplatser och hamnar för dess utveckling. 

   Den övergripande rubriken i överenskommelsen syftar på identiteten såväl 

historisk som idag i kustzonen. Ordet historiska i överenskommelsens punkt 3 tas 

dock bort för att tydliggöra detta och spegla att kustzonens berättelser fortsätter inte 

bara formats historiskt utan fortsätter formas av de som lever och verkar där idag 

och i framtiden. 
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2.4. ÖK 3 – Hållbara maritima näringar 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att skrivningen om fiskefria områden bör 

strykas. BRG:s uppfattning är att man kan ifrågasätta om inte detta borde vara ett 

beslut på en annan nivå.  

 

Fiskekommunerna anser att fler fiskefria områden behövs på sina ställen men måste 

konsekvensbedömas och involvera fiskets organisationer. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) anser att det är bra att man är 

överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar värdeskapande och 

till sysselsättning i kustzonen och att vi ska ha ett långsiktigt hållbart fiske, men 

undrar varför fler fiskefria områden behövs? SFPO anser att de områden som är 

skyddsvärda redan idag är skyddade i tillräcklig omfattning. 

 

Sportfiskarna menar att totalstängda eller fiskefria områden är okej om behovet 

finns men menar att regleringen bör vara kopplad till faktisk påverkan av metod eller 

redskap. Sportfiskarna förespråkar zonerad förvaltning där användningen av vissa 

redskap, exempelvis handfiskeredskap inom ett visst område, kan tillåtas. 

Föreningen menar även att en utflyttning av trålgränsen skulle minska behovet av att 

helt stänga områden från allt nyttjande. 

 
Jordbruksverket anser att mark och vattenområden som är av betydelse för 
vattenbruk eller fiske så lång som möjligt ska skyddas. Yrkesfisket bör prioriteras på 

strategiska platser. Låt strukturbilden skapa förutsättningar för utveckling av 
vattenbruk. 

Göteborgs Stad vill lyfta vikten av att arbete sker i samverkan med exempelvis 

rederiverksamheten och yrkesfiskets behov. Kommunen anser att de krav som 

utvecklingen av yrkesfisket har, exempelvis i form av landningsplatser och hamnar bör 

tydliggöras. Kommunen anser också att det varit positivt om andra typer av 

områdesskydd, utöver fiskefria områden, exempelvis naturreservat, hade omnämnts. 

 

Länsstyrelsen Halland hade gärna sett att det funnits skrivningar om lokalt 

omhändertagande och förädling av de produkter som kommer från havet. 

Göteborgsregionens kommentar 

En separat underpunkt läggs till denna överenskommelse för att även spegla behovet 

av en fungerande social infrastruktur såsom offentlig och privat service och 

mötesplatser för lokalt föreningsliv.  

Överenskommelsens underpunkt 5 formuleras om för att tydliggöra att det handlar 

om stärkt markberedskap för att skapa goda förutsättningar utveckling av 

besöksnäring och verksamheter med maritim anknytning i kustnära lägen. Denna 

underpunkt flyttas till överenskommelse 3 om hållbara maritima näringar för att 

förtydliga kopplingen till näringslivsutveckling. 
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Kommunerna spelar en viktig roll som ansvariga för planeringsarbetet och i vissa fall 

som hamnägare när det kommer till att främja till exempel ett hållbart yrkesfiske.  

 

Sjöfartsverket ser det som positivt att verka för överflyttning av gods till vatten, men 

menar att underlaget är bristfälligt vad gäller analys av framtida utveckling av 

sjöfarten. 

 

 

2.5. ÖK 4 – Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon 

 

Göteborgs stad vill särskilt understryka betydelsen av punkterna 1,2 och 6 som 

viktiga för att skapa tillgänglighet till kustzonen för flera grupper. Punkt 3 skulle 

kunna kompletteras med en inriktning om att dessa ska utvecklas med en effektivare 

användning av vatten- och markområden. Under punkt 4 bör det framgå att 

hänsynsområden även behövs för att skydda naturmiljön. Under punkt 5 bör 

stränder läggas till. Punkt 7 kan ändras genom att byta ut ”befintlig infrastruktur” till 

”framtida infrastruktur” eller liknande, för att förtydliga att rådande infrastruktur 

möjligtvis inte är den bästa utan att det behöver ske en hållbar utveckling av 

infrastrukturen. 

 

Jordbruksverket anser att även fritidsfisket och fisketurismens värden bör belysas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO föreslår ett tillägg att 

undvika spridning av mikroplast från konstgräsplaner under denna 

överenskommelse. Organisationen föreslår även att problematiken kring 

nedskräpning av stränder och hav bör finnas med. KIMO föreslår även ett tillägg 

kring att ballongsläpp och konfetti av plats inte ska användas utomhus. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Skrivningen om fiskefria områden justeras och flyttas till överenskommelse 6, som 

handlar om långsiktigt hållbar användning av havet och kusten. Detta för att 

tydliggöra syftet med eventuellt införande av fiskefria områden, skydd av 

uppväxtområden och andra åtgärder. 

    I denna överenskommelse (3) utvecklas även underpunkten som rör yrkesfiske 

och vattenbruk med kringnäringar. Detta för att spegla att utvecklingen är 

beroende av ett aktivt arbete med att säkra tillgängligheten till landningsplatser 

och hamnar.  

    En eventuell utflyttning av trålgränsen har inte hanterats inom ramarna för detta 

arbete utan bör snarare vara föremål för fortsatt arbete. 
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Sportfiskarna föreslår ett tillägg att främja allmänhetens tillgång till ett rörligt 

friluftsliv. De lyfter även fram att behovet av sjösättningsramper bör speglas. 

 

2.6 ÖK 5 – Kustnära jordbruk och öppna landskap 

 

Göteborgs stad ser positivt på överenskommelsen och den ligger i linje med stadens 

rådande översiktliga planering. Göteborgs stad tillägger att jordbruk i kustzonen bör 

ske med hänsyn till biologiska värden och risken för näringsläckage.  

 

Tjörns kommun anser att bevarande av jordbruksmark utgör en potentiell 

intressekonflikt med utveckling av tätorter i kustzonen. Kommunen menar utöver 

detta att ordet småskalig bör tas bort från underpunkt nummer 4. 

 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 

syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 

livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 

ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 

en förutsättning för att nå målet. 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat justeras 

punkten om nedskräpning och hantering av avfall längst kusten samt att 

naturvärden läggs till som ett viktigt syfte med hänsynsområden i punkt 4.  

 Fritidsfisket och fisketurismen inryms i överenskommelsens (4) övergripande 

rubrik och stödjs av underpunkterna. Dessa frågor blir även del av en fortsatt 

fördjupad studie om friluftslivet i kustzonen som genomförs inom ramarna för 

projektet. 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat stryks ordet 

småskalig från underpunkt nummer 4. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 

Jordbruksverkets uppdrag kring livsmedelsstrategi och bevarande av 

jordbruksmarkens produktionsförmåga går i linje med överenskommelsen. 

Efter diskussioner vid ett gemensamt arbetsgruppsmöte justerades 

överenskommelsen rubrik för att även innefatta livsmedelsproduktion. Detta för att 

tydliggöra att syftet med att värna kustnära jordbruk är både att värna en långsiktig 

livsmedelsproduktion och bevara öppna landskap. 
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2.7. ÖK 6 – Hållbar användning och ekosystem i balans 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att det redan idag finns ett mycket strängt 

och väl tillämpat regelverk för etablering och drift av verksamheter. 

Näringsverksamheters miljöintrång och belastning måste ställas mot den nytta som 

verksamheten bidrar till. BRG föreslår att skrivningen under punkt sex istället kan 

vara ”verka för skydd och kartläggning av …”. 

 

Fiskekommunerna poängterar att vattenbruk kan bidra till att förena sysselsättning 

och god miljö. 

 

Göteborgs stad anser att överenskommelsen är en självklar utgångspunkt i planering, 

verksamhet och åtgärder i och för kustzonen. Rubriken bör hänvisa både till ”kusten 

och havet” och eventuellt innefatta uttrycket ”hållbara ekosystem” istället för 

ekosystem i balans. Göteborgs Stad vill särskilt betona vikten av att ta hänsyn till blå 

och grön infrastruktur samt prioritera åtgärder som stödjer ekosystemtjänster. Punkt 

tre behöver förtydligas genom att, efter miljökvalitetsnormer för vatten, lägga till 

”inom vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen”. Göteborgs Stad 

vill även att det övervägs att där ekosystemtjänster nämns också anges att 

ekosystemfunktioner ska stödjas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO anser att 

överenskommelsen är en grundförutsättning för de andra överenskommelserna. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslår att även lekande och uppväxande 

fiskarter ska läggas till i punkt fem.  

 

Sveriges fiskares producentorganisation SFPO lyfter fram att skrivningarna om 

ålgräsängar är bra. 

 

Sjöfartsverket menar att minimera behovet av muddring, kan motverkar 

överflyttningen av gods från väg till vatten. 

 

Sportfiskarna lyfter fram att arbete med fria vandringsvägar för fisk är en väsentlig 

del av restaureringsarbetet i vattendrag, även i de minsta vattendragen.  
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Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken justeras för att innefatta även kusten. Några justeringar görs i 

överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt utifrån detaljeringsgrad och 

övergripande målsättningar. Bland annat justeras ”miljökvalitetsnormer för 

vatten” i punkt tre till ”relevanta miljökvalitetsnormer” och formuleringen 

”beståndet av vandrande fiskarter” i punkt 5 ändras till ”bevarande och 

återhämtning av fiskbestånden”. I punkt 1 har ordet ”ökat” tagits bort.  

    I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 
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3. Synpunkter kartbild och 
strukturerande element 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör dels 

kartbildens innehåll och form och dels beskrivningarna av de 

strukturerande elementen i kustzonen samt hur överenskommelserna 

relaterar till dessa element. 

3.1. Kartbilden 

 

Kungsbacka kommun anser att väg 158 bör synas i kartbilden då den utgör ett viktigt 

infrastrukturstråk som knyter samman Göteborg med kustområdena söderut ner mot 

Kungsbacka. 

 

Orust kommun lyfter fram att god tillgänglighet med olika färdmedel en viktig 

förutsättning för att nyttja kusten som besöksmål och året-runt boende.  

Tvärkopplingar är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. Orust 

kommun föreslår att kartbilden kompletteras med en koppling mellan Orust, 

Stenungsund och Lilla Edet som kopplar mot E45:an och de två norrgående 

transportstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 

 

Stenungsunds kommun anser också att kartbilden bör kompletteras med en 

tvärkoppling mellan Orust, Stenungsund och Lilla Edet. Kommunen lyfter även fram 

det som positivt att transportstråket närmst kusten förlängts hela vägen upp till 

Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen i Stenungsund gör två tillägg. Dels att kartbilderna för de fem 

elementen i planen ska ses som översiktliga illustrationer. Dels ett förtydligande av 

länsväg 160:s betydelse som transportstråk i kustzonen. 

 

Tjörns kommun menar att kartbilden synliggör Tjörns nuvarande och potentiella 

relation till regionen på ett tydligt sätt. Kommunen anser att kustbygden på Tjörn kan 

utökas mot sydost. 

 

Länsstyrelsen Halland poängterar att även Lerkil bör stå som fiskehamn. 

 

Uddevalla kommun menar att Uddevalla bör beskrivas som centralort, inte endast 

nod. Kommunen anser vidare att Trollhättan och Vänersborg inte bör beskrivas som 

en och samma nod och att stråket ut på Bokenäset är positivt. 
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Kungälvs kommun anser att det bör förtydligas vad de olika noderna innebär. I 

texten anges att de angivna kustnoderna inte ska tolkas som specifika orter. En av de 

första frågorna man ställer sig när man tittar på kartan är vilka orter det är. 

 

Kungsbacka kommun menar att det är viktigt att kartbilden inte pekar ut orter 

oavsiktligt. Såväl Åsa, Särö och Gottskär är kustcentra inom Kungsbacka kommun 

och det finns flera, mindre områden med samlad bebyggelse. Det framgår av 

tillhörande text men inte i kartbilden att noderna inte nödvändigtvis är särskilt 

utpekade orter. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län menar att det finns en risk med att inte 

geografiskt definiera noderna i kartbilden. Flera av intentionerna kan bli svåra att 

genomföra utan en tydligare geografisk koppling. 

Göteborgsregionens kommentar 

Kartbilden kompletteras med två ytterligare stråk. Dels ett som sträcker sig från 

Orust, via Stenungsund, vidare till E45 och Lilla Edet. Dels ett södergående från 

Göteborg, längst kusten, ner mot Kungsbackas kustnod. Båda dessa stråk anses vara 

av vikt för kustzonens framtida utveckling. Se justerad kartbild i Bilaga 2.  

 

Utöver detta har det även inkommit en del synpunkter av mer redaktionell karaktär 

gällande kartbilden, vilket varit värdefullt för att få till stånd en mer pedagogisk och 

lättillgänglig kartbild. Kartbilden och kartbilderna per element kompletteras även 

med: 

 

- Lerkil som fiskehamn. 

- Utökad område för kustbygd på Tjörn. 

- Teckenförklaring för streckade pilar samt kustcentras olika färger. 

- Rubriker till alla kartor. 

- Nedtonat element Öppet hav. 

- Justerad placering av kustnod på Onsalahalvön. Se även kommentar från 

Kungsbacka nedan. 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Texten och läshänvisningen till kartbilden justeras för att tydliggöra att kartbilden 

är schematisk samt för att förtydliga vad noderna innebär. Noderna för kustcentra 

är tänkta att representera en samling av funktioner och kan i vissa fall innebära att 

det är flera orter som utgör en nod/kustcentra. Att identifiera vilka geografiska 

platser som de olika noderna representerar kan vara grund för ett fortsatt arbete 

som kräver vidare underlag och analys, vilket det inte funnits utrymme för inom 

ramarna för detta arbete.  

   De två noder/kustcentra som tidigare fanns utpekade på Onsalahalvön slås 

samman till en och utökas i storlek, dels för att markera Lerkil som fiskehamn och 

dels för att göra den mer schematisk och därmed minska risken för att peka ut en 

specifik ort. Se justerad kartbild i Bilaga 2. 
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3.2. Beskrivning strukturerande element för kustzonen 

 

Några av synpunkterna som rör beskrivningarna av de strukturerande elementen 

lyfter fram att det finns en otydlighet i vilken status de ”Prioriterade 

överenskommelserna” har i förhållande till de sex överenskommelserna. Bland annat 

Kungälv och Tjörns kommuner samt Länsstyrelsen Västra Götalands Län har 

lämnat synpunkter som berör detta. Även projektets operativa projektgrupp har haft 

uppe detta till diskussion. Dessa kommentarer redogörs även för i avsnitt 2.1. 

Generella synpunkter på sida 13. 

 

Länsstyrelsen Halland tycker att beskrivning av riksintressen bör läggas till för de 

olika elementen. 

 

3.2.1. Öppet hav 

 

Fiskekommunerna föreslår att vattenbruk läggs till efter fiske i texten vid punkt 3.  

Fiskekommunerna anser även att formuleringen kring yrkesfiskets negativa påverkan 

på naturmiljön, längst ner på sidan, bör tas bort och menar att det idag inte finns någon 

samsyn från forskning och akademi om effekter av bottentrålningens miljöpåverkan. 

 

Göteborgs stad menar att det även behövs ett miljöövervakningsprogram och åtgärder 

för att nå god vattenstatus och refererar till texten vid punkt 6.  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län poängterar att försvaret inte enbart är ett 

motstående intresse utan även en viktig funktion. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under rubriken 

förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  

 I beskrivningen av de strukturerande elementen beskrivs motstående intressen. De 

riksintressen som är relevanta har varit viktiga underlag för arbetet bland annat som 

en del i den kartjänst som utarbetats inom ramarna för projektet samt i de 

delrapporter som arbetsgrupperna i projektet tagit fram. 
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Sveriges fiskares producentorganisation SFPO ställer sig negativa till formuleringen 

längst ner på sidan 11 kring yrkesfiskets negativa påverkan på naturmiljön och anser 

att den bör utgå. Detsamma gäller formuleringen kring utarmning av bestånd, då 

SFPO menar att det även är flera andra orsaker som bidrar till detta utöver fiske. 

3.2.2. Skärgård 

 

Business Region Göteborg tycker att påståendet på sida 13 punkt 6 om att ”Nya 

bryggor ger negativ påverkan på känsliga grunda bottnar.” bör tas bort. Detta eftersom 

nya bryggor tillståndsprövas enligt gällande regler. BRG föreslår även att sista 

meningen på s.13 kompletteras med de positiva aspekterna av tillväxt i båtlivet.  

 

Fiskekommunerna tycker att punkt 6 på sida 13 bör kompletteras med överskott av 

säl och skarv samt marint skräp. 

 

Göteborgs stad menar att beskrivningen av elementet bör stärkas utifrån sociala 

dimensionen så att exempelvis utmaningar och motstående intressen mellan högt 

besökstryck, boende och levande samhällen speglas. Vidare menar Göteborgs stad att 

texten behöver kompletteras med att skärgården innehåller lokalsamhällen för att 

tydliggöra att skärgården också innehåller en bebyggelsestruktur. Staden 

understryker betydelsen av kopplingen till överenskommelse 1 men saknar en 

koppling till överenskommelse 2. Skrivningen av den sista prioriterade 

överenskommelsen behöver också stärkas. Slutligen menar staden att formuleringen 

gällande strandskyddets begränsande egenskaper behöver nyanseras. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Se även föregående kommentar 

s 22. 

 Formuleringen gällande yrkesfisket justeras och skrivningen om försvaret flyttas 

till beskrivningen av Öppet hav istället för att ligga under rubriken Motstående 

intressen och utmaningar. Detta för att tydliggöra att försvaret även har en viktig 

funktion i elementet Öppet hav. 
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3.2.3. Kustbygd 

 
Business Region Göteborg (BRG) tycker att meningen på sida 15, ”Skydda mot 
utbyggnad av bostäder och infrastruktur...” bör tas bort. Allt anläggande av 
infrastruktur prövas enligt gällande regler och eventuell påverkan ställs mot nyttan. 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 
syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 
livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 
ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 
en förutsättning för att nå målet. 

 

3.2.4. Kustcentra 

 
Business Region Göteborg (BRG) menar att det bör stå komplement istället för 
motvikt vid punkt 3 på sida 17.  

Göteborgs stad tycker det är positivt att södra skärgården är utpekat som kustcentra 

och instämmer att förtätning bör ske inom befintlig bebyggelse. Dock kan 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är välkomnande med initiativ från myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, 

som syftar till att skapa större tydlighet i hur avvägningar mellan nationella 

intressen ska göras i kommunal planering. 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring utbyggnaden av bostäder och infrastruktur ses över. Se även föregående 

kommentar s 22. 

Göteborgsregionens kommentar 
Beskrivningen av elementet utvecklas något bland annat för att lyfta fram båtlivets 
betydelse.  
   Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 
bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 
överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 
för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringar 
kring bryggor och strandskydd justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

Kopplingen till överenskommelse 2 och frågor kring bebyggelsestruktur, levande 

samhällen och motstående intressen som finns kopplade till detta har bäring på 

elementet skärgård, men hanteras framförallt i elementet Kustcentra. 
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skrivningen kan nyanseras för att tydliggöra att förtätning bör ske med hänsyn till 

befintlig miljö. 

 
Kungälvs kommun menar att punkt 3 även bör innefatta att jobba med att utveckla 
besöksnäringen för att fungera året om. 

 

Tjörns kommun menar att strandskyddet bör lyftas in under motstående intressen 
även här. 

 

3.2.5. Transportstråk 

 

Business Region Göteborg (BRG) tycker att punkt 6 på sida 19 bör nyanseras med att 
muddring även skapar nytta. 

Göteborgs stad är positivt till att den fördjupade strukturbilden identifierat vikten av 

att stärka kopplingarna mellan kustsamhällen med ett nytt stråk i kustbandet. Viktigt 

att beakta miljöperspektivet vid muddring men samtidigt är det nödvändigt för att 

bibehålla och utveckla sjöfarten. Skrivningen bör utvecklas och ge en inriktning i hur 

frågan ska hanteras inom planering och fortsatt arbete. 

 

Öckerö kommun anser att tvärkopplingarna, på samma sätt som det nord-sydliga yttre 

stråket beskrivs i texten, kan tolkas som både land- eller vattenburna förbindelser 

Kommunen ser det som positivt att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat görs en utveckling 

av formuleringarna kring förtätning och behovet av nya arbetsplatser. Se även 

föregående kommentar s 22. 

 En skrivning om strandskyddet läggs in under motstående intressen. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring muddring justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

 En förtydligad beskrivning görs över att tvärkopplingarna ska tolkas som både 

land- och vattenburna förbindelser.  
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4. Svar på remissfrågor 

I samband med remissutskicket den 7 mars 2019 ställdes tre frågor till 

remissinstanserna. Frågorna som ställdes rörde fortsatt samverkan, 

ansvar för fortsatt utveckling och användbarhet kopplat till 

överenskommelserna, kartbilden och underlaget till Fördjupad 

strukturbild för kustzonen. I detta avsnitt redogörs för de svar som 

inkommit på dessa frågor.  

4.1 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan 

gällande kustzonsfrågor? 

 

Det finns en samstämmig och positiv inställning till ett fortsatt samarbete kring 

kustzonsfrågorna. Flertalet svarande pekar på vikten av samverkan i dessa frågor. De 

flesta svarande aktörerna på regional och lokal nivå anger att de vill delta i ett fortsatt 

arbete i någon form. Exempelvis skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen att myndigheten är positiv till att även fortsättningsvis delta och 

kunskapsmässigt stödja arbetet med kustzonen på mellankommunal nivå. Göteborgs 

universitet anger att det finns ett stort intresse för en bredare samverkan.  

Flera organisationer lyfter fram att de gärna bidrar med specifik sakkompetens i det 

fortsatta arbetet. Exempelvis Bohusläns museum och Västarvet vad gäller 

kulturmiljöfrågor och platsutveckling och Fiskekommunerna, Sportfiskarna och 

SFPO när det kommer till frågor som rör yrkes- och fritidsfiske.  

Flera av de svarande vill även gärna dela med sig av tidigare erfarenheter och 

nätverk. 

4.1.1. Områden att samverka kring  

 

Några svaranden lyfter fram specifika områden där samverkan i kustzonen är möjlig 

och särskilt viktig.  

 

De fyra kommunerna i norra Bohuslän; Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanums 

kommuner ger exempel på områden där det finns särskilt värde av att samverka 

längst hela kusten såsom en sammanhängande struktur för hamnlägen för att 

möjliggöra skärgårdstrafik, en sammanhängande gång- och cykelled genom 

Bohuslän, förbättrad kollektivtrafik och upprustning av Bohusbanan. 

 

Göteborgs stad lyfter fram att det behövs ett regionalt arbete kring fiskets 

förutsättningar för att bland annat säkerställa yrkesfiskets landningsmöjligheter. 

Staden pekar även på att de sociala aspekterna bör lyftas fram i ett fortsatt arbete. 

 

Kungsbacka kommun menar att en del frågeställningar kan utvecklas i mindre 

mellankommunala samarbeten som exempelvis besöksnäringen. 
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Öckerö kommun lyfter särskilt fram satsningar på blå kollektivtrafik och utveckling av 

så kallad blå översiktsplan i likhet med arbetet i Norra Bohuslän. 

 

 

4.1.2. Formerna för samverkan 

 

Av de svarande är det framförallt de deltagande kustkommunerna som fört ett 

resonemang i remissvaren kring formerna för fortsatt samverkan.  

Flera lyfter fram att det finns en rad olika, redan etablerade, nätverk och samarbeten 

som jobbar med liknande frågor. Dessa ses som viktiga att upprätthålla och bygga 

vidare på. Sammanhang som särskilt lyfts fram är 8-fjordar, STO-samarbetet, 

Bohuskustens vattenråd och Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO. 

Ett förslag från Kungälvs kommun är att utöka 8-fjordarsamarbetet med fler 

kommuner och driva frågorna därigenom.  

Kommunerna på Tjörn och Orust lyfter även fram deras gemensamma arbete med 

fördjupad översiktsplan för kust- och havsområdet som ett exempel på hur samarbetet 

kring dessa frågor kan tas vidare.  

Uddevalla kommun i sin tur, pekar på ett påbörjat arbete med att föreslå 

Gullmarsfjorden och potentiellt hela Bohusläns kustområde till att bli ett 

biosfärsområde. (Naturvårdsverket 2019a). 

 Flera av de svarande lyfter fram att de har god representation i befintliga nätverk 

inom GR, exempelvis ÖP-nätverket och infrastrukturnätverket. Dessa nätverk skulle 

kunna få, som en de av sina uppdrag, att jobba med kustzonsrelaterade frågor och 

konkretisering av den fördjupade strukturbilden. Bland annat Orust kommun ser 

gärna ett utökat samarbete med GR, då de idag inte ingår formellt i GR men redan 

har ett brett samarbete med GR och kommuner inom GR. 

Idén om att skapa nya nätverk lyfts också. Bland annat Göteborgs stad pekar på att 

en möjlig organisering kan vara att skapa ett nätverk med samhällsplanerare som 

arbetar för att främja målen i den fördjupade strukturbilden utifrån de frågor som 

behöver mellankommunal samverkan. Andra kommuner menar dock att det kan bli 

svårt att skapa nya permanenta samarbetsformer. 

  Flera av kommunerna menar att de gärna deltar i samarbeten i projektform, 

liknande, Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla, men att det kräver en tydlig identifiering av frågor att jobba med samt 

finansiering och en organisation med samordningsansvar. Där lyfts GR fram av flera 

som en möjlig samordnare av regionala processer.  

Göteborgsregionens kommentar.  

Det föreslås flera områden som intressanta att fördjupa samverkan kring och det 

finns potentiella samarbetsprojekt i var och en av de sex överenskommelserna. I den 

dialog som efterföljt remissperioden har framkommit att det krävs en insats för att 

identifiera kring vilka områden samverkan gör mest nytta. Läs även Avslutande 

kommentar nedan. 
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Avslutningsvis är det flera av kommunerna som menar att det fortsatta arbetet med 

att ta ambitionerna i den fördjupade strukturbilden framåt måste ske på flera olika 

sätt samtidigt. Exempelvis lyfter Stenungsunds kommun fram att för framtida 

samverkan gällande nationella och regionala processer ser de GR som fortsatt 

sammankallande samtidigt som både mindre och större lokala samarbeten spås 

fortsätta uppstå kommunöverskridande. 

 

4.2 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen 

utifrån den fördjupade struktur-bilden för kustzonen 

inklusive överenskommelser? 

 

Svaren på denna fråga överlappar till viss del den första, varför vissa remissvar har 

redovisats under föregående rubrik. De statliga myndigheter som valt att svara på 

denna fråga menar i huvudsak att detta är en kommunal angelägenhet och ett 

kommunalt ansvar. 

Kommunerna menar att det finns flera olika lokala initiativ som knyter an till detta 

arbete och går i linje med viljeinriktningarna, vilket är ett sätt att ta ansvar för 

utvecklingen.  

Framförallt lyfter dock de svarande kommunerna fram att de har ett ansvar för 

planeringen och den fortsatta utvecklingen av mark- och vattenanvändning. 

Kungälvs kommun skriver till exempel att kommunen har ett stort ansvar att beakta 

kustzonens hållbara utveckling i planering och enskilda ärenden. Flera av 

kommunerna beskriver att de tar detta ansvar genom att tillämpa den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen som planeringsunderlag och plattform för kommande 

samarbeten.  

4.3 Hur kommer ni att använda den fördjupade 

strukturbilden i ert arbete framöver? 

 

Kommunerna ger i princip samstämmiga svar och beskriver den fördjupade 

strukturbilden som ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag i frågor som rör 

kommunens översiktliga planering.  

 Fördjupad strukturbild för kustzonen lyfts även fram som ett värdefullt underlag 

för fortsatt samverkan, arbete med näringslivsutveckling som exempelvis 

besöksnäring och i enskilda ärenden. 

Göteborgsregionens kommentar 

Flera förslag och reflektioner kring formerna för ett fortsatt arbete framkommer i 

remissvaren och har vidare behandlats av projektets operativa projektgrupp samt i 

möte med samtliga arbetsgrupper. Vid denna rapports slutförande är dessa 

diskussioner fortfarande pågående. Läs även Avslutande kommentar nedan. 
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Exempelvis Öckerö kommun menar att de kommer att hänvisa till den, stödja 

förslag utifrån den och använda underlagsmaterial. Flera av kommunerna har 

pågående arbeten med översiktsplaner och bland annat Göteborgs Stad skriver att de 

avser att arbeta in den i kommande översiktsplan. 

Kungälvs kommun menar att dokumentet även kan komma att användas i 

utåtriktad information och dialog. 

Ett par av de statliga myndigheterna gav svar på denna fråga. Trafikverket ser den 

fördjupade strukturbilden som information om hur berörda kommuner kan förväntas 

arbeta utifrån de frågor som behandlas. Sjöfartsverket följer utvecklingen av den 

fördjupade strukturbilden och inväntar att dess strategier inarbetas i kommunala 

översiktsplaner där de bistår i vidare samråd. 

Sportfiskarna menar att den fördjupade strukturbilden är mycket positiv, särskilt 

som stöd till kommunerna i det fortsatta arbetet. Sportfiskarna är beredda att stötta 

och tillsammans med kommunerna verka för ett arbete i den riktningen. 

Göteborgs universitet i sin tur beskriver att dokumentet kan ses som en vision som 

kan utgöra värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan. 

 

 

 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att den fördjupande strukturbilden ses som användbar och i viss 

mån redan har använts som planeringsunderlag i kommunala planprocesser. Det är 

av vikt att hålla den fördjupade strukturbilden levande för att det ska fortsätta att 

vara ett aktuellt underlag. Läs även Avslutande kommentar nedan. 

 



   

30 (33) 

Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

5. Avslutande kommentar 

Alla de synpunkter som inkommit på remissversionen av Fördjupad 

strukturbild för kustzonen har bidragit till att utveckla den att bli tydligare 

och mer användbar. Relevanta justeringar genomförs innan den går upp 

till politisk behandling. Nu börjar arbetet med att realisera de 

viljeinriktningar som kommer till uttryck i kommunernas gemensamma 

överenskommelser och den kartbild som utgör Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. 

Det finns behov av att arbeta vidare med frågor som berör var och en av de sex 

överenskommelserna inklusive en uppföljning av kartbilden. Alla de deltagande 

aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt arbete, i enlighet med 

projektets syfte.  

Efter remissperioden har operativa projektgruppen och samtliga arbetsgrupper 

diskuterat både vilka frågor som bör prioriteras i ett fortsatt arbete och hur detta 

skall ske. Innehållet och organiseringen av det fortsatta arbetet kommer att 

klarläggas under hösten 2019 inom ramen för projektperioden. 

Ett flertal remissinstanser ser positivt på det genomförda arbetet och anger att den 

fördjupade strukturbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag i fortsatt planering 

och att dokumentet kan ses som en vision vilket är värdefullt. 

Remisskedet har även medfört att dokumentet kunnat utvecklas både vad gäller 

innehåll och läsvänlighet. Utöver de synpunkter som redogjorts för i föregående 

avsnitt har även en del språkliga och redaktionella synpunkter på illustrationer och 

annat inkommit vilket varit värdefullt för att få till stånd en pedagogisk och 

lättillgänglig rapport. En sådan kommentar rörde till exempel att sätta rubrik till 

varje separat kartbild då det underlättar när man läser dokumentet digitalt. För dessa 

redaktionella synpunkter tackar vi särskilt Business Region Göteborg, Göteborgs 

Stad, Kungälvs kommun och Tjörns kommun.  

Efter granskning av interna kommunikatörer har en del justeringar gjorts av de 

visuella delarna av den fördjupade strukturbilden så den går mer i linje med 

Göteborgsregionens grafiska profil. 

Nu återstår ett gemensamt arbete med att få de ord som vi kommit överens om att 

lyfta från papperet. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 – Förteckning över vilka som yttrat sig 

De 26 remissvar som kom in representerade 28 svarande organisationer. Lysekil, 

Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner skrev ett gemensamt svar som inkom från 

Sotenäs och Tanums kommuner.  

 

Bohusläns museum 

Boverket 

Business Region Göteborg (BRG) 

Fiskekommunerna 

Försvarsmakten 

Göteborgs stad 

Göteborgs universitet 

Jordbruksverket 

KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) 

Kungsbacka kommun 

Kungälvs kommun 

Luftfartsverket 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Halland  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Orust kommun 

SFPO (Sveriges fiskares producentorganisation) 

Sjöfartsverket 

Sportfiskarna 

Sotenäs kommun 

Stenungsunds kommun 

Strömstad kommun 

Tanums kommun 

Tjörns kommun 

Trafikverket 

Uddevalla kommun 

Västarvet (VGR) 

Öckerö kommun 
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Bilaga 2 – Justerad kartbild  
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Fördjupad strukturbild för kustzonen

3

Introduktion
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 
kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 
av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 
och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

De tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – har varit en 
viktig utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden liksom de globala, 
nationella och regionala miljömål som är styrande i fysisk planering. Klimatförändringar 
och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang är en given premiss vilket 
speglas i överenskommelserna om kustzonens utveckling. Både plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) föreskriver sociala perspektiv som jämställdhet, jämlikhet 
och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenresurser som kommer naturen 
och framtida generationer till nytta. Detta utgör ramen för all fysisk planering och spelar 
en särskilt viktigt roll i kustzonen där koncentrationen av natur- och kulturvärden är hög.

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild 
är och varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av 
kustzonens strukturerande element med tillhörande kartbild. I denna del presenteras 
också exempel på hur överenskommelserna kan påverka avvägningar och inriktningar 
i kommunernas fysiska planering. Påföljande delar presenterar möjliga inriktningar för 
fortsatt arbete samt en beskrivning av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet samt en 
kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden gått till.

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild är en strategi för framtida samhälls- och regionutveckling 
som bygger på hållbara fysiska strukturer. Den ska vara vägledande för 
den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en helhetssyn på 
bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur.

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter.
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De strukturbildande elementen är kärnan, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. Strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling.

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: Strukturbild för 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
Strukturbild för norra Bohuslän (2009).

 Angränsande aktuella strukturbilder, s.22

Koppling mellan den övergripande strukturbilden och  
fördjupningen med avseende på kustzonen

 
Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, men har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, 
Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där 
noder, stråk och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska 
platser. En beskrivning av vad som definierar och avgränsar de olika elementen finns 
under rubriken Strukturerande element för kustzonen, s. 8.

Kustzonens fördjupning behöver förstås tillsammans med den övergripande 
strukturbilden, och redovisas därför i en gemensam kartbild. 

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk
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Varför en fördjupad  
strukturbild för kustzonen?
Inom ramen för projektet ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs-
regionen, Orust och Uddevalla” har åtta kustkommuner gemensamt samver-
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Redan under arbetet med GR:s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen.  

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns många olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrågor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur.

Överenskommelser
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa-
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen.

Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.

Begreppet ”vi” används för att göra det tydligt att GR:s förbundsstyrelse 
och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 
står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.
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Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara

Genom att verka för:
• Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 

lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och båtbyggeri.
• Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 

mellan bevarande och varsam utveckling.
• Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen och skapa 

generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas.
• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 

och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika åldersgrupper.

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där  
människor kan bo och verka hela året

Genom att verka för:
• Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 

resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen.
• Att underlätta och uppmuntra fastboende i skärgårdssamhällen, exempelvis genom 

olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritidsboende.
• Att nya bostäder och verksamheter planeras i anslutning till befintlig bebyggelse och i 

lägen med förutsättningar för hållbart resande.
• Ett kontinuerligt utbud av offentlig och privat service, mötesplatser för lokalt 

föreningsliv samt kulturaktiviteter för både boende och besökare.
• En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel med samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för:
• Investering i utpekade hamnar och farleder och satsning på energieffektiva lösningar 

som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
• Stärkt markberedskap för utveckling av besöksnäring och verksamheter med maritim 

anknytning i kustnära lägen med goda infrastrukturförbindelser och tillgång till 
kompetent arbetskraft.

• Ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk vid kusten – inklusive kringnäringar – 
med tillgång till lokala landningsplatser och utveckling av en marin cirkulär ekonomi.

• Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 
bioteknik och hållbar livsmedels produktion inklusive vattenbruk på land och till havs.

1

2

3

På denna och nästa sida presenteras GR:s samt Orusts och Uddevallas 
gemensamma överenskommelser för kustzonen. På kommande sidor 
tydliggörs överenskommelsernas koppling till strukturbildens olika element.
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Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism

Genom att verka för:
• Förbättrade förbindelser till och från kusten för kollektivt resande och genom 

utveckling av gång- och cykelnätet.
• Ökad tillgänglighet i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 

sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder.
• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga hamnar 

där service, infrastruktur och förvaringslösningar möter dagens och framtida behov.
• Mindre störningar för friluftsliv och naturmiljö genom utpekande av särskilda 

hänsynsområden med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller.
• Stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, samt att 

genomföra regelbunden strandstädning och utveckla avfallshanteringen längs kusten.
• Att identifiera och minska fysiska, ekonomiska och kulturella barriärer som kan 

utgöra hinder för olika grupper av människor att uppleva kusten.

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för  
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap

Genom att verka för:
• Att värna odlingsbar mark och minimera fragmentering vid ny bebyggelseplanering 

och etablering av ny infrastruktur.
• Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 

exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
• Kombinationer av aktivt jordbruk med annan näring som tar utgångspunkt i befintlig 

infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandskapet. 
• Att främja en hållbar livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad.

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt 
hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans

Genom att verka för:
• Skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 

musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering.
• Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster.
• Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta 

miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden.
• Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 

vid muddring samt efterföljande hantering av massor.
• Bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull ekosystemfunktion, till 

exempel genom fiskefria områden, restaurering av vattendrag eller andra åtgärder.

4

5

6
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Strukturerande element
för kustzonen
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan ”Strukturbild för Göteborgsregionen” (2008) ger en beskrivning på 
mer övergripande nivå så visar fördjupningen kompletterande strukturer och 
hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet.

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras.

Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen.

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De utpekade 
öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade bilvägar, 
utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt säkra och 
effektiva gång- och cykelförbindelser. 

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fastboende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud 
av kollektivtrafik, service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. Noderna 
i kustzonen ska inte tolkas som specifika geografiska platser, utan som symbol för en 
samling av funktioner i ett begränsat antal tyngdpunkter med koppling till befintlig och 
framtida infrastruktur.

På kommande sidor finns en beskrivning av kustzonens strukturerande element. Här 
redovisas viktiga värden och intressekonflikter samt exempel på vad de gemensamma 
överenskommelserna kan innebära i form av åtgärder och avvägningar i den fysiska 
planeringen.

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk

Börjar 1 nautisk mil 
utanför baslinjen, 

och slutar vid mitt-
linjen mellan Sverige 

och Danmark.

Skärgården inklu-
derar öar, holmar 

och skär, men också 
liknande landskap 

på fastlandet.

Skogs- och jord-
brukslandskap vid 
kusten, med visuell 

och historisk  
vattenkontakt.

Viktiga platser 
längs det yttre 

kustbandet, där 
ett antal olika  

funktioner samlas.

Nya tvärförbindelser 
och kompletterande 

stråk. Kan vara 
både på land och på 

vatten.
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Öppet hav

Skärgård

Kustbygd

Kustcentra

Transportstråk

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Från ”Strukturbild för 
Göteborgsregionen” 
(2008):

 Kärnan

 Nod/centralort
 vid kusten
 Nod/centralort
 i inlandet

Viktig nod utanför
strukturbilden

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Viktig nod utanför
strukturbilden
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Öppet hav

En hållbar användning av det öppna havet är en grundförutsättning för kustzonens 
attraktivitet. Området utgör en yttre gräns och förbindelse mot omvärlden, och har 
bland annat en viktig transportfunktion. Det avgränsas i denna strukturbild av mittlinjen 
mellan Sverige och Danmark i väster, Kungsbacka kommungräns i söder och Orust 
kommungräns i norr. I öster går gränsen där det öppna havet möter kustvattnet och 
skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen.

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav.

Förutom sjöfart och yrkesfiske rymmer det öppna havet också intressen för 
totalförsvaret. Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i öppet hav

1 Fiskenäringen är idag och har historiskt sett varit viktig för hela den berörda kuststräckan. 
Fiskhamnar, landningsplatser och kringnäringar längs kusten och i kärnan bör värnas.

3 Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och 
material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera negativ 
påverkan på kustzonens attraktivitet. 

6 Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet. Detta kan in-nebära ett 
gemensamt miljöövervakningsprogram eller åtgärdsplaner för att nå god vattenstatus.

Motstående intressen och utmaningar
Ekosystemfunktioner i det öppna havet hotas av klimatförändringar och annan mänsklig 
påverkan. Havsvattnets ekologiska och kemiska status är känslig för förorening och utsläpp. 

Inom försvarets sjöövningsområden finns begränsningar för uppförande av fasta 
installationer (såsom vindkraftverk). I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller fiske 
är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma under 
perioder. Försvarets intressen bedöms inte som förenligt med friluftsliv.

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav.

Beroende på val av fångstmetod kan fiske påverka naturmiljön och olika arters bestånd. 
Intressekonflikter kan också uppstå mellan yrkesfiske och sportfiske eller fisketurism.
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Öppet hav

Turism

Boende/näring

Fiskehamn

Centralort

Fiskehamn
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Skärgård

Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder.    
Skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmål ligger 
inom området. Inte minst är båtlivet viktigt, både för boende inom området och för 
småbåtsturister, och som underlag för besöksnäringen.

Skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, samtidigt 
som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i skärgården

1 Samverka över kommungränser kring identifiering och skydd av värdefulla kulturmiljöer och 
avvägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 
Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende.

3 Dialog med befintliga och potentiella aktörer för att hitta lämpliga platser för maritim 
näringsutveckling. Samarbete mellan kommuner för att säkerställa en fungerande teknisk och 
digital infrastruktur samt lokal kompetensförsörjning.

4 Friluftsliv och aktiviteter i skärgården bör vara tillgängliga för alla. Strandskyddet bidrar till att 
säkra tillgängligheten till kusten, men ett välfungerande kollektivtrafikutbud behövs också för att 
skapa möjlighet för människor i städer och inland utan bil att nå och använda kusten.

6 Skärgårdens ekosystem är känsliga för påverkan från utveckling och båtliv, samt från aktivitet 
i kustbygden och det öppna havet. Uppföljning behövs för att undvika exploatering i sådan 
omfattning som på sikt kan innebära negativ påverkan på natur och landskap.

Motstående intressen och utmaningar
Skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt.

Strandskyddet är ett viktigt verktyg för att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt 
utgöra ett hinder för utveckling och omvandling i kustsamhällen. Det kan också vara 
begränsande i samband med klimatsäkring av bebyggelse, hamnar och kulturmiljöer.

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk för 
negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både vattensport 
och båttrafik. Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och utsläpp hotar 
ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården.
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Skärgård
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Kustbygd

Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet till livsuppehälle genom kombinationer av jord- och 
skogsbruk, jakt och fiske.

Lokal livsmedelsproduktion är en tillgång för boende såväl som för besöksnäringen. 
Samtidigt är jordbruket viktigt för biologisk mångfald genom betesdrift och bidrar till 
öppna landskap med siktlinjer mellan kust och hav.

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustbygden

1 Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. I kustbygden finns lämningar från fiske 
och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 
identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter.

4 I kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 
och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen.

5 Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokal livsmedelsproduktion 
för att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Nyttja kustbygdens besöksvärde och 
värna jordbruksmarken i planering av bebyggelse och infrastruktur.

6 Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag. Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad 
biologisk mångfald. Jordbruket kan också medföra utsläpp och övergödning.

Motstående intressen och utmaningar
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion.

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp.
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Kustcentra riktar sig mot kusten och havet i struktur såväl som innehåll, både i ett nutida 
och historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till en nod för att 
illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse i en attraktiv och 
känslig miljö utanför tätortsgränsen. Noderna ska inte tolkas som specifika geografiska 
platser. Ringarna med olika färg och storlek representerar en potential för kustcentra att 
bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera varandra.

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har ett fåtal 
mindre noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter 
av betydelse längs huvudstråk för infrastruktur.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustcentra

1 Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De innehåller kulturmiljöer som bär 
på historia och identitet vilka är viktiga utgångspunkter för ny utveckling.

2 Förtätning i befintliga tätorter ger förutsättningar för effektiv service, goda kollektivtrafik-
förbindelser och robust teknisk infrastruktur, men måste ske med hänsyn till befintlig miljö. 
Högre täthet bidrar till ökat folkliv som attraherar både boende och besökande.

3 Behov av att skapa arbetsplatser som inte är beroende av besöksnäringens säsongsvariationer. 
Det kan till exempel innebära etablering av nya näringar med koppling till marina naturresurser, 
eller en utveckling av besöksnäringen för att förlänga säsongen.

4 En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoder 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel, övernattningsmöjligheter och 
upplevelser.

Motstående intressen och utmaningar
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och platsbehov, särskilt under högsäsong, och bostäder, service och verksamheter 
som krävs för att möjliggöra boende året runt. Strandskyddet är ett viktigt verktyg för 
att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt utgöra ett hinder för utveckling och 
omvandling i kustsamhällen. Utan styrning eller reglering finns risk att permanentboende 
omvandlas till fritidsboende som också innebär att grunden för kommunal service och 
kollektivtrafik försvinner.

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter) eller avloppshantering.

Kustcentra
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Transportstråk

De nord-sydliga huvudstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är som 
nämnts av stor betydelse för kustzonen. I den fördjupade strukturbilden visas tre andra 
typer av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte.

Tvärkopplingarna representerar stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och 
kollektivtrafikförbindelser. De kopplar samman kustcentra med de nord-sydliga 
huvudstråken på land, i huvudsak i anslutning till noderna. Vissa tvärkopplingar 
fortsätter mot inlandet och knyter an till andra huvudstråk och noder i den övergripande 
strukturbilden. Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet binder 
samman kustnoderna. Transportstråken kan tolkas både som land- och vattenburna 
förbindelser med möjlighet till kollektivt resande.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i transportstråk

1 Etablering av nya, fasta förbindelser har påverkan på orter i kustzonen, både fysiskt och socialt. 
Det kan finnas positiva effekter, men platsens struktur, karaktär och identitet ändras.

4 Levande kustsamhällen i framtiden kommer att behöva ökade möjligheter till hållbart resande 
både för arbetspendlare och för besökare. Ökad efterfrågan kan möjliggöra vidareutveckling av 
vattenburen kollektivtrafik under hela året.

5 Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism.

6 Samverkan över kommungränser krävs för att lösa utmaningar kopplade till muddertippning, och 
minimera negativ miljöpåverkan från muddring, till exempel genom återanvändning av material.

Motstående intressen och utmaningar
Väl fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen.

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet 
på land. Muddring av farleder och hamnar är nödvändigt för att möjliggöra detta, men 
medför också negativ miljöpåverkan. Teknikutveckling kan i framtiden bidra till säkrare 
och mer energieffektiva sjötransporter samt möjliggöra ökade gods- och personflöden 
längs befintliga farleder.
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Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas?
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. Strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam-
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Samverkan mellan kommuner
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier.

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, krisberedskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis kring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering.

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande.

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel 8+fjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR:s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar.

Fortsatt arbete med kustzonsplanering
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen.
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Planeringsförutsättningar
Kustzonen är en känslig miljö som kräver långsiktighet i planeringen. Flera 
aktuella planerings-, strategi- och måldokument fångar upp detta, med 
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna och antagna miljömål. 
Strukturbilden har ingen juridisk status i planprocessen, men utgör ett 
underlag som tangerar och har många gemensamma nämnare med dessa 
dokument. Nedan beskrivs de med störst relevans i just denna kustzon.

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) ska alla medlemsstater senast 
år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför ett 
arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanen för Västerhavet omfattar Västra 
Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. Arbetet har pågått parallellt 
med fördjupningen av strukturbilden för kustzonen.

Havsplanerna tas fram för att visa hur havet ska användas hållbart och effektivt, både 
på kort och på lång sikt. Det vill säga hur havets resurser ska förvaltas och hur olika 
intressen ska samsas om havet nu och i framtiden. 

När havsplanerna beslutats ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i 
planeringssammanhang, i tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Riksdagen 
beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta 
propositionen ”Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186”. Här står bland 
annat att länsstyrelsen för ett havsplanerat område ska grunda sina ställningstaganden på 
havsplanen istället för underlag från riksintressemyndigheterna.

Inre vatten Territorialhavet Ekonomisk zon (EEZ)
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Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet.

Kommunal planering

Statlig havsplanering

Översiktsplanering vid kust och hav
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 
land, för kusten och för territorialhavet. Kommunala översiktsplaner och de nationella 
havsplanerna kommer därför att överlappa varandra. De nationella havsplanerna 
kommer när de är antagna att vara vägledande för kommunernas planläggning.

Boverkets PBL kunskapsbanken innehåller omfattande vägledning kring kommunal 
översiktsplanering av kust- och havsområden samt kopplingar till den nationella 
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havsplaneringen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Teman som berörs 
är struktur och utformning, maritima näringar, klimatförändringar, naturvärden, 
friluftsliv, kulturmiljövärden, samt totalförsvaret. Fördjupningen av Göteborgsregionens 
strukturbild för kustzonen lyfts fram som ett exempel på planeringsunderlag.

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima 
näringarna, En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Strategins 
vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till 
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska 
bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Levande 
kust och skärgård”. Strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s 
havsmiljödirektiv och till att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft.

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och väl fungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder.

Maritim strategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. Strategin utgår från Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Västerhavet utan också berörda delar av 
Vänern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en målbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige.

Strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av 
arbetet i grannländerna: ”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner 
med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. Arbetet har bland 
annat mynnat ut i ett Handlingsprogram för hållbara maritima näringar för 2016-2019.

Angränsande aktuella strukturbilder
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam strukturbild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till Strukturbild Norra Bohuslän. 

Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
Strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019.

Planeringsstöd
Som komplement till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där det 
går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg samt länkar till 
geodata med relevans för kustzonsplaneringen.
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Mål för hållbar utveckling

Globala mål (Agenda 2030) 
I Sveriges nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförande av  
Agenda 2030 framhålls utmaningen av exploatering av bland annat kustnära grunda 
vatten (Mål 14). Det betonas även att havsfrågans gränsöverskridande natur förutsätter 
samarbete på global, nationell och lokal nivå (Mål 17). Aktiv kustzonsplanering för att 
bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra den kustnära miljön och 
utveckla maritima näringar utgör enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att:
• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt med hjälp av samverkan kring 

fysisk planering. Hushållning av mark- och vattenresurser genom proaktiv fysisk 
planering, där beslut är kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling (Mål 11). Ökad medvetenhet om konsekvenser av olika 
beslut likaså.

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal livsmedelsproduktion och bärkraftig 
upplevelseturism i planeringen (Mål 12). 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv hushållning med marina 
näringsresurser (Mål 2), robust dricksvattenförsörjning (6), marin energiproduktion 
(Mål 7), hållbara maritima näringar och ökad tillgänglighet med kollektiva färdmedel 
(Mål 8 och 9). 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål 13) samt främja ekosystem och 
biologisk mångfald i skärningen mellan kust och hav (Mål 15).

Nationella och regionala miljömål
Sveriges nationella miljömålssystem utgörs av ett generationsmål, 16 miljömål och ett 
antal etappmål. Miljömålssystemet är en nationellt anpassad förlängning av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Generationsmålet är övergripande och sätter ramarana 
för den miljöpolitik som förs i Sverige medan de 16 miljömålen beskriver ett tillstånd som 
miljömålen syftar till att uppnå. Etappmålen ska underlätta miljöarbetet med att uppnå 
målen. De nationella miljömålen följs årligen upp på både nationell och regional nivå och 
dessutom görs en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

Av de 16 nationella miljömålen är det egentligen bara ett mål (Storslagen fjällmiljö) 
som inte är relevant för kustzonen. De andra målen är: Begränsad miljöpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Arbetsgruppen har analyserat bebyggelse-
struktur, transportinfrastruktur och 
tillgänglighet till kusten.

En central utmaning är att genom kom-
munal planering skapa förutsättningar för 
levande samhällen vid kusten. En eftersträ-
vansvärd bebyggelsestruktur kan exempelvis 
vara sådan som stödjer och möjliggör utveck-
ling av kollektivtrafiksystem i kustområden 
för tåg, buss och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 
avvägningar och prioriteringar mellan mark- 
och vattenanspråk för ny bebyggelse, hållba-

ra areella näringar och allmänhetens åtkomst 
till stränder och hav.

Kopplat till bebyggelsestruktur har arbets-
gruppen identifierat ett särskilt behov av 
fördjupad kunskap och samverkan kring 
vattenförsörjning, klimatanpassningar och 
utveckling av hållbara maritima näringar.

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 
för helårs- som delårsboende, är på väg att bli 
en socioekonomisk fråga med stigande fastig-
hetspriser i kustnära lägen. För att motverka 
detta har arbetsgruppen identifierat ett behov 
av blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Tema Struktur

Arbetsgruppernas delrapporter
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman Struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (år 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utredningsbehov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från varje delrapport.

Rapporten har fokus på båtliv och 
besöksnäring, men med utgångspunkt i att 
kustzonen till stor del utgörs av känsliga 
miljöer med begränsade resurser. Balansen 
mellan utveckling och bevarande blir således 
ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna från 
analysen är att tillgängligheten till hamnar 
och det maritima upplevelserummet är 
viktiga beståndsdelar som kan och behöver 
utvecklas – ”Att säkerställa att kustzonen är 
tillgänglig för så många som möjligt utan att 
utarma de resurser som är grunden för dess 
attraktivitet.”

I rapporten pekas på behov av satsningar 
på tillgängliga, multifunktionella noder i 
kustbandet ut inklusive nord-sydliga kopp-
lingar mellan noderna, vilket också speglas i 

den fördjupade strukturbilden. 
Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 

behov behöver synliggöras i den kommunala 
kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till 
större möjligheter till miljöhänsyn, minskade 
kostnader, bättre spridning av och tillgång till 
information med mera. Ett konkret exempel 
är utvecklingen av delningsekonomi inom 
besöksnäring och båtliv.

En viktig samverkansplattform för besök-
snäringen inom projektets område är Tu-
ristrådet Västsverige. Ett annat exempel på 
en drivande samverkansplattform är ”Ett enat 
Bohuslän” som samlar elva kommuner och 
besöksnäringens aktörer kring utvecklingen 
av Bohuslän som destination.

Tema Upplevelser

Principer för
byggande

Båtliv

Besöks- 
näring
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Arbetsgruppen har speciellt analyserat 
vattenbruk, fiske och energiproduktion till 
havs samt muddring och muddertippning, 
där ett mellankommunalt perspektiv krävs för 
att möjliggöra en hållbar utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 
för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur och 
makroalger. Det pågår en omfattande tek-
nikutveckling som förväntas kunna bidra till 
ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan 
i slutna system. Rapporten pekar på brist på 
rovfisk och behov av fiskefria områden och 
annat skydd för att säkra hållbart fiske och 
beståndens återhämtning.

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 
vindkraftområden i utredningsområdet: ett 
i Kungälv, ett i Öckerö samt två i Göteborg. 
Alternativa lösningar som vindkraft med 
flytande fundament, vågkraft, strömkraft 
och flytande solkraft kommer eventuellt att 
efterfråga miljöer där olika tekniker kan tes-
tas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 
och dess potential i och med att det inte finns 
något nätverk/branschförening som bevakar 
utvecklingen på samma sätt som inom de 
andra energislagen. Ur ett rumsligt perspek-
tiv konkurrerar de olika energislagen i liten 
utsträckning med varandra. Energislagens 
miljöpåverkan har inte analyserats men antas 

skilja sig markant mellan de olika tekniklös-
ningarna. Bedömningen idag är att havsba-
serad vindkraft (med bottenfasta fundament) 
är det enda energislaget som inom en tioårs-
period har kommersiella förutsättningar att 
etableras som fullskalig anläggning i Sverige.

Arbetsgruppen har också behandlat temat 
muddring och muddertippning. Sveri-
ges Geologiska Undersökning (SGU) och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
samarbetat kring en bedömning av tidigare 
nyttjade dumpningsplatser i länet med syfte 
att ta fram ett maringeologiskt underlag för 
att kunna bedöma platsernas lämplighet för 
fortsatt dumpning, men även för att föreslå 
alternativa platser för dumpning.

I rapporten identiferas olika förbättrings-
områden där mellankommunal samverkan 
krävs. Detta gäller till exempel vid faststäl-
lande av godtagbart underlag och samord-
ning av olika prövningar och tillsyn, både för 
befintliga dumpningsplatser och möjliga nya 
platser som är lämpliga för muddertippning, 
inklusive på land. Det finns också ett behov 
av ökad kunskap om bottenförhållanden, 
teknikutveckling kring möjlig återvinning 
eller återbruk av muddermassor, samt god 
planering av nya båthamnar och bryggor som 
minskar behovet av muddring.

Tema Havsanvändning

Under rubriken transportinfrastruktur be-
handlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 
till sjöss samt handelshamnar och dessutom 
förbindelser mellan kustzonen och inlandet. 
Bland slutsatserna i rapporten finns: Det 
nord-sydliga infrastrukturstråket på land (E6 
och Bohusbanan) möjliggör effektiva resor. 
Längre ut i kustbandet är den nord-sydliga 
tillgängligheten sämre, både till havs (utan 
egen båt) och på land för gång- och cykeltra-
fik. I öst-västlig riktning kan konstateras att 
tillgängligheten till kusten med bil generellt 
är mycket god i princip i hela området medan 
motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfra-
struktur bör fokusera på utvalda öst-västliga 

kopplingar för cykel- och kollektivtrafik och 
stärkta nord-sydliga kopplingar i kustbandet 
till exempel i form av cykelleder, vandrings-
leder och färjetrafik. Det pekas också på 
behovet av kopplingar mellan större tätorter 
och mindre orter i kustbandet, inklusive om-
rådets ”utposter”, exempelvis Käringön.

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 
platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 
samt vilka hinder som finns i form av exploa-
tering och privatisering. Tillgänglighet hand-
lar även i vidare bemärkelse om att undanröja 
hinder i olika former för att alla människor, 
oavsett funktionsnedsättning, socioekono-
misk bakgrund eller annat, ska kunna ta del 
av de värden som finns i kustzonen.

Tillgänglighet
till kusten

Transport-
infrastruktur

Vattenbruk
och fiske

Marin energi- 
produktion

Muddertipp-
ningsplatser
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Definitioner och begrepp

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft- samt ekosystemkvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 
blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. I Havsplan för Västerhavet används begreppet  
marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 
kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument) på vattenburna transporter.

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 
motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med ”slit och släng”. 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 
och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 
till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning.

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 
eller platser för rekreation.

Levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om.

Marin avser i detta dokument något som härrör från havet, exempelvis marina råvaror som fisk eller musslor.
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 
verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten.

Miljötillstånd 
 i havet

Att bevara en livskraftig kustzon och 
havsmiljö och nyttja dess resurser på ett 
hållbart sätt är ett principiellt centralt 
förhållningssätt i kustzonsplaneringen. 
Även människan vinner på en god kust- 
och havsmiljö, inte minst genom ökad 
attraktivitet för boende och besökare.

Rapporten beskriver de fysiska och juridis-
ka planeringsförutsättningarna samt speci-
fika utmaningar som finns för kustzonen , 
sett ur ett miljöperspektiv. Fokus ligger på de 
miljöaspekter som är specifika för planering 
i kustzonen och som därför skiljer sig från 
planeringen på land.

Kustområden är särskilt känsliga för kli-
matförändringar, både långsamma (i form 
av stigande havsnivåer, ändringar i vind- och 
vågexponering, stranderosion eller invasion 
av främmande arter) och mer oförutsedda 
händelser (som stormar, översvämningar och 
utsläpp).

I rapporten pekas också på att fragmente-

ring av marina miljöer har en negativ effekt 
på många arter vars livsutrymme och möjlig-
heter till förflyttning och genetiskt utbyte blir 
starkt begränsat. Andra problem som tas upp 
är undervattensbuller och skräp i haven samt 
på havsbottnar.

Rapporten rekommenderar satsningar 
på hållbart kollektivt resande och minskad 
klimatpåverkan från båtliv och sjöfart, till 
exempel genom satsning på eldrift (med till-
hörande infrastruktur på land), begränsning-
ar i utsläpp samt reduktioner i markanspråk 
för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör 
ligga till grund för planeringen. Ekosyste-
mansatsen ställer krav på planeringsunderlag 
och arbetssätt. Det lyfts även fram ett behov 
att utöka marina områdesskydd och uppdate-
ra befintliga föreskrifter med fördjupad kun-
skap. Strandskyddet pekas ut som en viktig 
byggsten för hållbar användning av känslig 
kustmiljö.

Tema Miljö



Hur har arbetet genomförts?
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde-
valla”. Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för-
studie (2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom-
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer.

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun.

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heineson.

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR).

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Västsverige, 8+fjordar, 
Västkuststiftelsen, Västarvet, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna.  

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare)
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare)
Öckerö: Johanna Paulsson (ordinarie), Theres Benito/Janna Petersson (ersättare)
Kungälv: Torbjörn Nilsson (ordinarie)
Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare)
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Aldegren (ersättare)
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare)
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare)
GR: Projektledningen samt Christine Flood

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR
tillsammans med:



www.goteborgsregionen.se

Fördjupad strukturbild för kustzonen
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



               Öckerö 2019-10-08 

 

 

 

YRKANDE  

 

Utredning om driftsform för båttrafiken 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att se över framtida 
driftsform och organisationstillhörighet för båttrafiken. 

Ärendet 
Öckerö kommuns båttrafik kör, på uppdrag av Västtrafik, kollektivtrafik mellan Öckerö, 
Framnäs på Björkö, Kalvsund och Grötö med passagerarfärjan Burö. Nuvarande avtal med 
Västtrafik sträcker sig fram till slutet av 2023. Inom samma organisation utför kommunen 
även biltransporter på beställning från Öckerö färjeläge till Kalvsund och Grötö med färjan 
Polstjernan.  

Båttrafiken drivs idag som en enhet under kommunstyrelsen. Genomlysningar görs 
kontinuerligt av alla verksamheter i kommunens organisation för att, så långt som möjligt, 
säkerställa att uppdragen utförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Nu önskar vi en 
utredning som ser över för och nackdelar med att driva den kommunala båttrafiken i 
aktiebolagsform. Utredningen skall även ge förslag på framtida driftsform och 
organisationstillhörighet av verksamheten.  

Ekonomisk bedömning 
Utredningen görs inom befintlig ram. Framtida ekonomiska konsekvenser behandlas i 
utredningen inför ett eventuellt beslut om förändring. 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Göran Ohlsson (L) 
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 
Diarienummer: KS 223/19 

 

Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
 

Förslag till beslut 
Öckerö kommun godkänner delårsrapporten för Samordningsförbundet Älv & Kust 
för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.  
 
 
Ärende 
Sedan 1 januari 2018 är Öckerö kommun tillsammans med Ale, Kungälv, 
Stenungssund och Tjörn kommuner del av Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Samordningsförbundet arbetar utifrån lagen 2003:1210 om finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam 
satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård samt kommuner.  
 

Beredning  
Samordningsförbundets styrelse tog beslut den 20 september 2019 om att godkänna 
delårsrapporten för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. 

 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilagor 
Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 
Styrelseprotokoll, § 49, Samordningsförbundet Älv & Kust 2019-09-20 
Skrivelse till samordningsförbundets medlemmar daterad 2019-09-25 
 
 
Expediering av beslut 
Per Liljebäck, förbundschef Samordningsförbundet Älv & Kust 
(per.liljeback@forsakringskassan.se) 
 

 

Öckerö 2019-09-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

mailto:per.liljeback@forsakringskassan.se


 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Tannaz Ghaderi                                                              Gull-Britt Edie 
Juridik- och kanslichef                                                 Kommundirektör 
 
 



Samordningsförbundet Älv & Kust, Bilgatan 20, Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se   
 

            Datum: 2019-09-25 Dnr:         
                       
 

 
 

 
 
Till 
 
 
Samordningsförbundet Älv & Kusts medlemmar 
 
 
 
 
 
Ärende: Delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 
Samordningsförbundets styrelse tog beslut den 20 september 
2019 om att godkänna ovanstående Delårsrapport. 
 
Skickar härmed Delårsrapporten för vidare hantering inom Er 
myndighet. 
 
 
Delårsrapporten revideras inte av Samordningsförbundets 
revisorer. 
 
 
Kungälv 2019-09-25 
 
Hälsningar 
 
 
Per Liljebäck 
 
Per Liljebäck 
Förbundschef 
Samordningsförbundet Älv & Kust 
070 – 305 27 04 
 
 
 

http://www.sofvg.se/










































ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Arvodesberedningen 2019-09-19 2 

   
   
ArvB § 1 Dnr 213/19  
   
Revidering av Arvodesreglemente: ny arvodesnivå för överförmyn-
daren 
 

Ärende 
Från och med mandatperioden 2019-2022 tillsätts överförmyndaren politiskt. 
Öckerö kommun ingår i ett samverkansavtal med Mölndal, Partille och Härryda. 
Under mandatperioden 2019-2022 ingår Öckerö kommun i en gemensam över-
förmyndarnämnd med dessa kommuner.  
 
Arvodesnivån för överförmyndaren behöver regleras för att motsvara arbetsinsat-
sen. Som referenspunkt har överförmyndaren i Partille kommun ett påslag på 5% 
av kommunalråds arvode.  
 

 
Arvodesberedningens beslut 
Arvodesnivån för överförmyndaren fastställs till 5% av kommunalråds arvode. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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Öckerö 2019-09-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Revidering av Arvodesreglemente: ny arvodesnivå för 
överförmyndaren 

Diarienummer: KS 213/19 

 
Revidering av Arvodesreglemente: ny arvodesnivå 
för överförmyndaren 
 

Förslag till beslut 
Arvodesnivån för överförmyndaren fastställs till 5% av kommunalråds arvode. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Från och med mandatperioden 2019-2022 tillsätts överförmyndaren politiskt. 
Öckerö kommun ingår i ett samverkansavtal med Mölndal, Partille och Härryda. 
Under mandatperioden 2019-2022 ingår Öckerö kommun i en gemensam 
överförmyndarnämnd med dessa kommuner.  
 
Arvodesnivån för överförmyndaren behöver regleras för att motsvara 
arbetsinsatsen. Som referenspunkt har överförmyndaren i Partille kommun ett 
påslag på 5% av kommunalråds arvode.  
 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför ökade kostnader i form av 5% av kommunalråds ersättning. 
 
 
 
Expediering av beslut 
Överförmyndaren (Jennie Wernäng) 
Personalavdelningen 

 
 
 



 
 

 

Bilagor 
- 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Gull-Britt Eide                                                               Tannaz Ghaderi 
Kommundirektör                                                          Juridik- och kanslichef 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Arvodesberedningen 2019-09-19 2 

   
   
ArvB § 2 Dnr 214/19  
   
Revidering av Arvodesreglemente: ändrade bestämmelser för förlo-
rad arbetsinkomst 
 

Ärende 
I paragraf 7 om förlorad arbetsinkomst, tredje stycket: 

 
Anspråk på förlorad arbetsinkomst skall inlämnas till nämndens sekreterare 
senast tre fyra månader efter sammanträdes/förrättningstillfället, se §4.   
 
Byts ordet ”tre” ut mot ”fyra”.  
 

 
Arvodesberedningens beslut 
Anspråk på förlorad arbetsinkomst skall inlämnas till nämndens sekreterare senast 
fyra månader efter sammanträdes- eller förrättningstillfället. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 



1 (9) Bilaga 1 och 2  

ARVODESREGLEMENTE mandatperioden 2019-2022 
Ersättningar till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker samt hel- och 
deltidsarvoderade politiker i Öckerö kommun  

__________________________________________________________________________  

Beslutsdatum: 2018-12-13 
Beslutande: Kommunfullmäktige 
Giltighetstid: Mandatperioden 2019-2022 
Dokumentansvarig: Juridik- och kanslichef 
Upprättad av: Jacob Österlund, nämndsekreterare  
__________________________________________________________________________  

§1. Förtroendevalda politiker, bestämmelser 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda politiker som avses i 4 kap 1 §   
Kommunallagen (2017:725), och av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare 
och revisorer.   

§2. Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker 
Förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på 100% (heltid), 50% eller 40% av en heltid, 
benämns förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker. För förtroendevalda hel- och 
deltidsarvoderade politiker gäller paragraferna § 4, § 9 , §§ 10 – 11, §12 med undantag från 
1:a och 3:e stycket och §§14 - 15. Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker 
erhåller ett fast månadsarvode för uppdraget. Se arvodesbilaga 1 för Öckerö kommun. 
Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker erhåller ingen ersättning enligt § 5-8 i 
den nämnd arvodet avser. 
 
§3. Förtroendevalda fritidspolitiker 
Övriga förtroendevalda politiker dvs. tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra 
förtroendevalda, som medgetts närvarorätt i nämnderna, benämns i detta reglemente 
förtroendevalda fritidspolitiker.  

De förtroendevalda fritidspolitiker som anges i en till detta reglemente bifogad arvodesbilaga 
2 erhåller månadsarvode enligt §4. Samtliga förtroendevalda fritidspolitiker har rätt till 
ersättning enligt vad som närmare anges i §§5 – 15. 
 
§4. Månadsarvoden 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda politiker som anges i en till dessa 
bestämmelser bifogade arvodesbilagor 1 och 2. Bestämmelserna om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda politiker i Öckerö kommun beräknas med utgångspunkt från 
kommunalrådsarvodet som i sin tur följer riksdagsmannaarvodet och som uppräknas utifrån 
det av riksdagens arvodesnämnd fastställda arvodet per den 1/11 varje år. Kommunalråd som 
tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett månadsarvode motsvarande 100% 
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,minus summan 2000:-, särskild kostnadsersättning, av riksdagsmannaarvodet. Se 
arvodesbilaga 1 och 2.  
 
Månadsarvodet utgör ersättning för regelmässiga arbetsuppgifter såsom:  

• Beredning av sammanträden. 
• Annan överläggning med berörd förvaltning/enhet rörande handläggning av ärenden. 
• Besök hos förvaltningar/enheter för information, utanordning eller påskrift av 

handlingar. 
• Protokolljustering. 
• Utövande av delegationsrätt. 
• Kontakter. 
• Restid i anslutning till ovan angivna åligganden. 

Om förtroendevald med månadsarvode begär att bli entledigad från uppdraget ska arvodet 
upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats.  

Avgår förtroendevald som äger uppbära månadsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 
arvodet mellan honom/henne och den som träder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid, 
varunder var och en av dem innehaft uppdraget.  

Under ledighet av annat skäl än sjukdom och annan lagstadgad ledighet prövar 
arvodesberedningen om och i vad mån arvodet bör behållas  

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren arvode som 
motsvarar verkställt avdrag.  

§5. Sammanträden och sammanträdesarvoden 
Sammanträdesarvodet utges per påbörjad timme med 47,76% av kommunalrådets timlön.  
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser deltagande vid:  

• Sammanträde med organ som angetts i §1, där protokollföringsskyldighet enligt 
Kommunlagen eller där protokoll eller minnesanteckningar förs i huvudsaklig 
överensstämmelse med Kommunallagens bestämmelser. 

• Sammanträdesarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker. 
• Förtroendevalda fritidspolitiker med månadsarvoden uppbär också 

sammanträdesarvoden såvida inte annat framgår av dessa bestämmelser. 

Vid varje sammanträde utgår för den första timmen ett grundarvode (som utgörs av två 
timarvoden) och för varje därpå följande timma som timarvode. För varje påbörjad 
halvtimma – efter grundarvodet – utgår ett halvt timarvode.  
Arvodestiden är maximerad till 10 timmar/ dygn. Denna begränsning gäller inte 
valnämnd/valdistrikt.  
Sammanträdesarvode skall även utgå till närvarande ersättare och observatörer som inte 
tjänstgör.   
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Då medverkan på sammanträdet medför förlorad arbetsinkomst utöver sammanträdestiden 
utges arvode för restid mellan sammanträdet och arbetsplatsen. 
 
§ 6. Förrättning och förrättningsarvoden 
Förrättningsarvodet utges per påbörjad timme med 47,76% av kommunalrådets timlön.  
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande vid:  

• Konferenser, inspektioner, informationsmöten, kurser, och studiebesök. 
• Sammankomster och överläggningar med kommunala samrådsorgan organ, andra 

nämnder, extern myndigheter eller organisationer, utredningskommittéer, 
projektgrupper och arbetsgrupper o. dyl. som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 

• Förhandlingar och dess förberedelser med personalorganisationer eller annan motpart. 
Förrättningsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker.   

Förtroendevalda fritidspolitiker med månadsarvoden uppbär också sammanträdesarvoden 
såvida inte annat framgår av dessa bestämmelser.  

Vid varje förrättning utgår för den första timmen ett grundarvode (som utgörs av två 
timarvoden) och för varje därpå följande timma som timarvode. För varje påbörjad 
halvtimma – efter grundarvodet – utgår ett halvt timarvode.  
Arvodestiden är maximerad till 10 timmar/ dygn. Denna begränsning gäller inte 
valnämnd/valdistrikt.  
Förrättningsarvode skall även utgå till närvarande ersättare och observatörer som inte 
tjänstgör.   

För ersättning enligt ovanstående punkter förutsätts uppdrag av styrelse, nämnd eller utskott 
genom protokollfört beslut. I undantagsfall får prövning ske i efterhand.   

§ 7. Förlorad arbetsinkomst 
Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt §§ 5-6 utgår ersättning för den del av den 
förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för sammanträdet/förrättningen samt faktisk  
tid som krävs (för att kunna utföra förtroendeuppdraget) i anslutning till och från 
sammanträdet/förrättningen. Ersättningen i timmar kan inte överstiga det antal timmar som 
den förtroendevalda har tagit ledigt från arbete för att kunna utföra sitt förtroendeuppdrag. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning som ägt rum 
på arbetstid och som medfört, med styrkt löneunderlag, förlorad arbetsinkomst.   
Förtroendevalda fritidspolitiker har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med 
max 3,0 %, per dag, av kommunalrådsarvodet.  
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Ersättning till förtroendevald som är egenföretagare (innehar F-skattsedel) baseras på 
inlämnad lönespecifikation, försäkringskassans beslut om registrerad årsinkomst, föregående 
års självdeklaration eller på schablonersättning enligt nedan.  
Förtroendevalda fritidspolitiker som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp, har rätt till schablonersättning per timme beräknad på grundval av den senast 
fastställda årsinkomsten för dag enligt följande:      
Årsinkomst (max 5,7 x kommunalrådsarvodet) delat med 365 x 90% x 1,4 = daglön.  

Anspråk på förlorad arbetsinkomst skall inlämnas till nämndens sekreterare senast fyra 
månader efter sammanträdes/förrättningstillfället, se §4.   

Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall även utgå till närvarande ersättare som inte 
tjänstgör och observatörer.  

Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning, 
har rätt till ersättning för styrkta förluster från arbetslöshetskassa. Den som förlorar förmåner 
från arbetslöshetskassa ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid förlusten avser 
och vilket belopp som avses. Med arbetslöshetsersättning jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst.    

§ 8. Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald fritidspolitiker har rätt till semesterersättning med en schablonersättning om 
12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förlorade semesterdagar utgår 
ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst per dag.  

§ 9. Pensionsregler 
Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker omfattas av pensionsreglementet PBF 
eller OPF-KL. OPF-KL gäller i sin helhet för nytillträdda förtroendevalda politiker, valet 
2014, och som inte tidigare omfattas av PBF. De som tidigare omfattats av PBF kvarstår inom 
detta avtal.  

Förtroendevalda fritidspolitiker omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL, dock ej 
omställningsdelen. Pensionsavgiften motsvarande 4,5% av inkomsten upp till 7,5 inkomst 
basbelopp, och 30% av inkomster som överstiger 7,5 inkomst basbelopp. Den sammanlagda 
års ersättningen sätts av i balansräkningen som pensionsbehållning senast den 31 mars 
följande år.   

§ 10. Frånvaro 
Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker samt förtroendevald fritidspolitiker med 
fast månadsarvode som på grund av sjukdom eller annan lagstadgad ledighet är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad skall 
månadsarvodet minskas i motsvarande mån.  
Månadsarvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget.   
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Om förtroendevald med månadsarvode begär att bli entledigad från uppdraget ska arvodet 
upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats.  
Frånvaro enligt första stycken skall anmälas till sekreterare i respektive nämnd.  

Under ledighet av annat skäl än sjukdom (enligt ovan) och annan lagstadgad ledighet prövar 
arvodesberedningen om och i vad mån arvodet skall behållas.  

§ 11. Ersättning för resekostnader och traktamenten. 
Kostnader för resor till förrättningar ersätts enligt Reglerna om ersättning för användande av 
egen bil finns i Bilersättningsavtalet – BIA.  

För förrättningar inom kommunen utgår resekostnadsersättning endast om merkostnaden 
uppstått jämfört med ordinarie dagliga resor.  
Förtroendevald politiker, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med 
förrättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen äger rätt till ersättning i enlighet med 
gällande traktamentesavtal.  

Samtliga förtroendevalda ska planera sina resor för ett säkert, miljöanpassat och 
kostnadseffektivt resande.   
Kortare resor inom kommunen ska ske till fots, med cykel eller med elbil. Vid längre resor 
ska kollektivtrafik, elbil(samåkning ska eftersträvas) eller tåg användas. Flyg nyttjas enbart 
om inga tågförbindelser finns eller då det inte finns något realistiskt alternativ. 

§ 12. Ersättning för särskilda kostnader. 
Förtroendevald fritidspolitiker som har kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad 
eller svårt sjuk kan erhålla ersättning för detta. Ersättning betalas för kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar eller motsvarande för vård 
och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som bor i den förtroendevaldes bostad 
där omsorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal.  

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald politiker för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar och som inte ersätts 
på annat sätt.   

Ersättning utbetalas till förtroendevald fritidspolitiker för Barntillsynskostnader som 
uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård 
och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes hem av anlitad barnvakt och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även 
för äldre barn.    
Förtroendevalda politiker som i samband med sitt kommunala förtroendeuppdrag åsamkats 
särskilda kostnader för telefon, porto och liknande erhålles ersättning motsvarande styrkta 
utlägg.   
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För andra kostnader än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa 
att särskilda skäl för dessa förelegat. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde har haft 
rimliga möjligheter att genom ändrade dispositioner förhindra att kostnader uppstod.   

Ersättning för kostnader enligt §12 förutsätter formligt verifierat underlag  
Fråga om tolkning av ersättning enligt §12 prövas i varje särskilt fall av arvodesberedningen. 
Detta med hänvisning till §15.  

§ 13. Särskilda arbetsförhållanden m m 
Rätten till ersättning enligt §7 gäller även för de förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses som skäligt att den 
förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller 
motsvarande. Den totala ersättningen utgår för maximalt 8 timmar.   
Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från skiftarbete och 
annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till ersättning, motsvarande styrkt förlorad 
arbetsinkomst, vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under 
nästkommande dag.  
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde har haft rimliga möjligheter att genom ändrade 
dispositioner förhindra att kostnader uppstod.  

§ 14. Gemensamma bestämmelser för ersättning 
Sekreteraren i respektive kommunalt organ skall upprätta förteckning över närvarande 
ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Arvoden utbetalas 
månadsvis via kommunens utbetalningsrutin.  
Attesterat underlag om sammanträdesersättningar skall av kansliets administratör rapporteras i 
personalsystemet. Vid utbetalning av arvoden sker regelmässigt avdrag för preliminär skatt.  
Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad 
räkning från den förtroendevalde.  

§15. Tolkning och tillämpning 
Arvodesberedningen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa regler. 
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ARVODESBILAGA  1 
 
Gäller fr o m 2018-11-01 
  Lön per månad i % av       
 riksdagsledamots månadsarvode minus      

2 000 kronor  
Kommunstyrelsen    

64 900  

Arvode per månad i % av 
kommunalråds 
månadsarvode  

Kommunstyrelsen    
   26 000 
   39 000 

    32 500  

35 700 

13 000  

 
  

Kommunalråd, 
kommunstyrelsens 
ordförande  

 100%  

1:e vice ordförande   40%  
2:e vice ordförande  60%  

Barn- och 
utbildningsnämnden  

 

Ordförande   50%  

Socialnämnd    
 

Ordförande   55%  

Bygg - och Miljönämnd  
 

Ordförande   20%  
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ARVODESBILAGA 2 
Gäller fr o m 2018-11-01 
   

Nämnd  Månadsarvode i % av kommunalråds månadsarvode  
64 900:-  

Kommunfullmäktige  Månadsarvode 
   4 500  

1 600  
1 600  

Arvodesberedning  
1 000 

    300 

3 600  
3 600  

  
3 800  Årsarvode vid valår  

   1 000 
     300 
 

3 600  
3 600  

3 600  
3 600  

Överförmyndare 
3 200 

 
 

Ordförande  7%  
1:e vice ordförande  2,5%  
2:e vice ordförande  2,5%  

Ordförande  1,5%  
Vice ordförande  0,5%  

Bygg- och Miljönämnd  
 

1:e vice ordförande  5,5%  
2:e vice ordförande  5,5%  

Valdistrikt 

 

Ordförande  0,5%  

Valnämnd  
 

Ordförande  1,5%  
Vice ordförande  0,5%  

Barn- och 
utbildningsnämnden  

 

1:e vice ordförande  5,5%  
2:e vice ordförande  5,5%  
Socialnämnd   

1:e vice ordförande  5,5%  
2:e vice ordförande  5,5%  

Överförmyndare 5,0%  
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Revisionen  

5 500 
4 500  
4 500  

Ordförande  8,5%  
Vice ordförande     7%  
Övriga revisorer     7%  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Diarienummer: KS 220/19 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

1. Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige godkänns. 
2. Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen godkänns.  
3. Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1. 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Nytt för 2020 är förslaget att kommunfullmäktige ska sammanträda på måndagar, 
efter önskemål från politiken. 
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, de 
ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga nämnders 
sammanträden. Vid behov kan sammanträden komma till eller ställas in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre kunna 
följa med i beslutsprocesserna. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 



 
 

 

 
Bedömning 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med ekonomienheten samt 
controller. 
 
Bilaga 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunchefens ledningsgrupp 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Tannaz Ghaderi                                                              Gull-Britt Eide 
Juridik- och kanslichef                                                 Kommundirektör 
2019-09-24                                                                     2019-09-24 
 
 



 

 
 
 

 
 

TIDSPLAN NÄMNDSPROCESS 2020 
KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslutsorgan Ärende BEREDNING UTSKICK 
KALLELSE SAMMANTRÄDE  

KS  Torsdag 9/1  kl. 
09:00 Tisdag 14/1   Tisdag 21/1  kl. 09:15 

KS 
Bokslutsberedning 
2019 totalt 
kommunen 

Onsdag 5/2 kl. 
09:00 Tisdag  11/2  

Tisdag 18/2 kl. 09:15 

KS 
PLANERINGSDAGAR Budget 2021   Tisdag 25-26/2   

KF  Torsdag 20-21/2? Måndag 24/2 Måndag 2/3 kl. 18:15 

KS Bokslut 2019 beslut, 
budgetdirektiv beslut 

Tisdag 10/3 
kl.09:00 Tisdag 17/3 Tisdag 24/3 kl. 09:15 

KF Bokslut 2019 Torsdag 14-16/4? Måndag 20/4 Måndag 27/4  kl. 18:15 

KS 

KS nämnd förslag 
budget/uppdrag 2021, 
KS förvalt uppfölj per 
mars 

Tisdag 14/4 
 Tisdag 21/4 Tisdag 28/4 kl. 09:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 14/4   Tisdag 5/5 Tisdag 12/5  kl. 09:15 

KS 
Uppföljning per mars 
totalt kommun, 
Budgetdialog 2021 

Tisdag 12/5 13:00 Tisdag 19/5 Tisdag 26/5 kl. 09:15 

KF  27-29/5? Måndag 1/6 Måndag 8/6  kl. 18:15 

KS Budget 2021 Tisdag 2/6   Tisdag 9/6 Tisdag 16/6  kl. 09:15 

KS Uppföljning per maj 
totalt kommun.  Tisdag 18/8 Tisdag 25/8 Tisdag 1/9 kl. 09:15 

KF Budget 2021 30/8-2/9? Måndag 7/9 Måndag 14/9  kl. 18:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 18/8 Tisdag 8/9 Tisdag 15/9 kl.09:15 



 
 
 
 
 
 
Anvisning till tidsplan 
 
Första kolumnen anger senaste dag för inlämning av handlingar till kansliet, inför utskick till 
beredningsmötet. Inför utskickat ska du som handläggare ha ett ärende med diarienummer. 
Vid deadline ska relevanta handlingar samt tjänsteskrivelse (tex protokollsparagraf, rapport, 
utredning, ansökan) i ärendet vara inlämnat till kommunsekreteraren för 
godkännande/kvalitetssäkrande innan utskick till beredningsmöte.  

KS KS förvalt uppfölj per 
augusti 

Tisdag 15/9 kl. 
13:00  Tisdag 22/9 Tisdag 29/9  kl. 09:15 

 
KS 

Delårsbokslut, Budget 
2021 info Tisdag 6/10   Tisdag 13/10 Tisdag 20/10 kl. 09:16 

5 

KF Delårsbokslut 21-23/10 Måndag 26/10 Måndag 2/11  kl. 18:15 

KS Budget höst 2021 
beslut Tisdag 27/10   Tisdag 3/11 Tisdag 10/11 kl.09:15 

KF Budget höst 2021 
beslut 11-13/11? Måndag 16/11 Måndag 23/11  kl. 18:15 

KS 

Uppföljning per 
oktober totalt 
kommun, 
Budgetanvisning 2022  

Tisdag 17/11  Onsdag 25/11 Onsdag 2/12 kl. 08:30 

KF   2-4/12? Måndag 7/12 Måndag 14/12  kl. 18:15 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: 
Samråd budget Öckerö kommun 2020  
Samordningsförbundet Älv och Kust 

Diarienummer: 246/19 

Samråd budget Öckerö kommun 2020 
Samordningsförbundet Älv och Kust 
 
Förslag till beslut  
Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2020 på 9 032 
tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2020 betalar 276 tkr.  
 
 
Ärende 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som  
ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års  
budget.  
 
Vid medlemssamråd den 7 mars 2019 önskade medlemmarna att  
ligga kvar på samma medelstilldelning 9 088 tkr som tilldelades  
Samordningsförbundet 2019. Hälften, 4 544 tkr tilldelades från  
staten, en fjärdedel, 2 272 tkr tilldelades från Västra Hälso-och  
sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från kommunerna 
beräknat på befolkning mängd. 
 
Ekonomi 
Samordningsförbundet har tilldelats 4 516 tkr för år 2020 från  
staten (hälften av budgeten). Detta innebar en minskad tilldelning av medel från 
statens sida med 28 tkr jämfört med tilldelning för år 2019. Totalt alltså en 
minskning med 56 tkr. Total medelstilldelning för 2020 skulle 
hamna på 9 032 tkr. Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att 
denna medelstilldelning ska gälla för 2020. 
 
 
Expediering 
Samordningsförbundet Älv och Kust, Per Liljebäck 



 
 

 

 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje Brocker 
2019-10-28 
………………………. 
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Öckerö 2019-08-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: 
Svar på motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon” 

Diarienummer: KS 105/19 

Svar på motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon” 
 
Förslag till beslut  
Motionen avstyrks 

 
Ärende 
På kommunfullmäktiges möte den 7 mars 2019 redogjorde kommunens revisorer 
för granskningen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av 
verksamhetsfordon” som gjorts av bolaget. Granskningen fokuserar på inköp och 
nyttjande av bilar.  
 
I motionen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av 
verksamhetsfordon” Dnr KS 105/19 föreslås att samtliga fordon som används inom 
kommunen ska ingå i åtgärdsarbetet.  
 
Ekonomi 
En breddning av perspektivet att innehålla mer än bilar innebär att åtgärdsarbetet 
kommer att ta mer resurser i anspråk samt ta längre tid. I det ekonomiska läge 
kommunen befinner sig i är en prioritering av anspråkstagande av resurser av 
yttersta vikt. 
 
Bedömning 
Att täcka in förvaltningens samtliga fordon i åtgärdsarbetet underlättar utifrån ett 
helhetsperspektiv. Samtidigt bör risk och väsentlighetsperspektivet vävas in. I 
revisionsrapporten anges riskerna som miljömässiga, ekonomiska samt 
förtroendemässiga och i en tillvaro med begränsade resurser så bör cyklar istället 
betraktas som inventarier ur ett intern kontroll perspektiv. 
 
Att ha en effektiv organisation där rätt person gör rätt sak ska var en del vårt 
löpande arbete och inte del av ett åtgärdspaket som avser de risker som avses i 
revisionsrapporten. 
 



 
 

 

Att cyklar ska vara ett prioriterat alternativ i en resepolicy är självklart och den bör 
också ingå som en del i en fordonspolicy. Ur ett risk och väsentlighetsperspektiv 
utifrån revisonens perspektiv har de dock inte samma dignitet, 
 
Expediering 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Anna D-Brocker                                                             Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                            Kommundirektör 
KS Styr och stöd                                                                  
2019-06-24                                                                     2019-06-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öckerö 2019-04-25 

 

 

Motion med anledning av revisionens granskning  

- intern styrning och kontroll vid inköp och 

användande av verksamhetsfordon 
 

Miljöpartiet hade för avsikt att hantera förslaget i denna skrivelse som ett 

tilläggsyrkande i samband med återrapportering av revisionens granskning av 

hanteringen av kommunens fordon, vid kommunfullmäktiges sammanträde 7/3 

2019. Eftersom det inte godkändes av kommunfullmäktiges ordförande väljer vi 

istället att lyfta nedanstående förslag på förbättringsåtgärder som en motion.  

 

Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Öckerö kommun inte har 

kontroll på hanteringen av kommunens fordon. Det är positivt att revisionen 

uppmärksammat problemen så att dessa nu kan åtgärdas. 

 

För att nå en fossilfri fordonsflotta, en god resurshushållning och en hållbar 

arbetssituation för kommunens anställda behövs ett antal åtgärder som beskrivs 

i revisionsrapporten och som förvaltningen nu fått i uppdrag att arbeta vidare 

med.  

 

Revisionens granskning handlar om fordon men rapporten beskriver endast 

hanteringen av kommunens bilar. Öckerö kommun har även andra fordon som 

cyklar, elcyklar och båtar. När det gäller service och underhåll så finns problem 

även för dessa, såsom till exempel tjänstecyklar inom hemtjänsten. Det är inte 

hållbart att hemtjänstpersonalen under sina arbetspass ska ägna sig åt 

cykelvård. Deras tid och kompetens ska användas där den gör bäst nytta, hos 

brukarna. 

 

Miljöpartiet anser att samtliga fordon som används i kommunen ska inkluderas 

i det pågående åtgärdsarbetet. 

 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder enligt 

revisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och användande av 

verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga fordon som 

används inom kommunen. 

 

 

Anna Skrapste (MP) Nicklas Attefjord (MP) 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 25 
   
   
KS § 151 Dnr 105/19  
   
Motion angående revisionens granskning hantering fordon 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP) och Nicklas Attefjord (MP), har i en motion daterad 2019-
04-25 föreslagit: 
 
- att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder 
enligtrevisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga 
fordon som används inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 april 2019, § 35. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Öckerö 2019-10-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenheten 
Diarienummer: 0200/19   

 

Organisatorisk flytt av etablerings- och 
arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag till beslut 
1. Förslag till organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenheten 

från kommunstyrelsen till socialnämnden godkänns och träder i kraft 2020-
01-01 

2. Socialnämnden får i uppdrag att inom ramen för socialnämndens reglemente 
slutföra arbetet med utformning av detaljorganisation. 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten ser ett behov av en organisatorisk flytt av 
verksamheten. Detta i syfte att säkerställa hanteringen av enhetens ansvarsområden 
samt för att säkerställa en hanterbar arbetsmiljö för enhetens medarbetare.  
 
Förslaget innebär en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
i sin helhet till socialnämnden. En samsyn till förslaget finns hos verksamhetschefer 
inom berörda förvaltningar; kommunstyrelsen och socialförvaltningen. Facklig 
samverkan rörande förslaget har skett inom båda förvaltningarna samt på central 
nivå.  
 
Föreslagen organisatorisk flytt inkluderar följande uppdrag och 
verksamhetsområden;  
 
-myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen rörande anvisade ensamkommande 
barn  
-myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen rörande ekonomiskt bistånd för 
nyanlända inom etableringsperioden 
-mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen 
-integrationsstöd för nyanlända inom etableringsperioden 
-administration inkluderat eftersök och redovisning av ekonomiska medel  



 
 

 

-arbetsmarknadsinsatser för kommuninvånare utan sysselsättning och/eller egen 
försörjning samt samverkan med Arbetsförmedlingen 
-Arbetsmarknadsinsatser i form av offentligt skyddade anställningar, praktik och 
arbetsträning. Naturvårdslaget med dess uppdrag inkluderas i denna del.  
-Feriearbete för kommunens ungdomar  
-Samordningsförbundet Älv och kust, uppföljningsansvar i lokal ledningsgrupp   
 
Beredning 
 
Myndighetsutövning ensamkommande unga 
Myndighetsutövningen rörande ensamkommande barn samt försörjningsstöd till 
nyanlända är de områden där behovet av en förändring är som mest brådskande. 
Minskat antal ärenden gör att budgetutrymmet och behov av handläggare inom 
enheten nu ligger under en heltidstjänst per område.  
Ansvaret för ensamkommande barn hanteras idag av en handläggare. 
Ärendemängden har minskat till en så pass låg nivå att det idag endast finns 
arbetsuppgifter och ekonomiskt utrymme för mindre än en handläggare. 
Metodhandledning och annat stöd i ärendena hanteras av enhetschefen. Att bedriva 
myndighetsutövning för barn utifrån dessa förutsättningar riskerar att leda till 
brister i handläggning och rättssäkerhet. Det läggs ett orimligt stort ansvar på den 
enskilde handläggaren och gör det svårt att bibehålla en god arbetsmiljö. Prognosen 
kring målgruppen visar inte på någon ökning av antal ärenden. Ärendemängden går 
stadigt nedåt. 
Föreslagen förändring återför myndighetsutövningen för ensamkommande unga till 
socialförvaltningen. En förändring som möjliggör en god arbetsmiljö i och med en 
större arbetsgrupp som hanterar myndighetsutövning kring barn och unga samt 
tillgång till arbetsledning genom 1:e socialsekreterare. Förändringen förväntas 
stärka rättssäkerheten i ärendena i och med en större organisation med fler 
handläggare inom det specifika området; barn och unga. Föreslagen förändring ger 
en möjlighet att bättre använda personalresurserna utifrån de statliga medel som 
inkommer för specifika ärenden.  
 
Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd 
Ansvaret för ekonomiskt bistånd till nyanlända under etableringsperioden (2 år) 
hanteras idag av en handläggare. Metodhandledning och annat stöd i ärendena 
hanteras av enhetschefen. Ärendemängden har minskat markant det sista året och 
bedömningen är att denna tjänst skulle kunna minskas till en halvtid. Orsaken till 
minskat antal ärenden är att antalet anvisade enligt bosättningslagen har minskat 
samt att processerna för att få in nyanlända i andra ersättningssystem har ökat i 
tempo det sista året; både från kommunens och statliga myndigheters håll. Att 
bedriva myndighetsutövning med endast en deltids handläggare är en utmaning sett 
till rättssäkerhet och handläggning. Det är svårt att ha ett fungerande system för 
vem som tar över ärenden vid handläggares frånvaro då kompetensen hos övriga 
medarbetare inom enheten inte täcker myndighetsutövning inom socialtjänsten på 
ett fullgott sätt.  
Föreslagen förändring återför myndighetsutövningen av ekonomiskt bistånd för 
nyanlända inom etableringsperioden till socialförvaltningen. En förändring som ger 
en stabilitet kring ärendehanteringen då handläggaren får tillhörighet i en grupp 



 
 

 

med likande ärenden och med gemensam arbetsledning. Förändringen möjliggör en 
effektiv användning av personal med rätt kompetens. Idag finns inte tillräckligt med 
ärenden för tjänsten inom Etableringsenheten. Ytterligare en vinst med föreslagen 
förändring är att man skapar förutsättningar för en ännu tydligare linje och 
kommunikation med aktuella kommuninvånare kring ekonomiskt bistånd.  
 
Bosättningslagen och integration 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har ansvar för att ta emot nyanlända enligt 
bosättningslagen och erbjuda dessa individer bostad under den 2-åriga 
etableringsperioden. Efter två år övergår ärendet till socialkontoret i de fall där 
individen står som bostadslös eller inte har en egen försörjning. Då 
etableringsperioden för många individer nu har passerat de två åren har allt fler 
ärenden börjat överlämnas från etableringsenheten till socialkontoret.   
Föreslagen förändring för in mottagandet av nyanlända, integrationen och arbetet 
kring bostäder i socialförvaltningen. En uppbyggd kompetens som kan flätas in i 
befintlig organisation. Förändringen skulle även skapa en gemensam 
kommunikation och struktur som motverkar den idag ibland svåra överlämning av 
ärenden som sker efter två år.  
 
Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten har ansvar för att kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
Detta inkluderar stöd och vägledning till personer som av någon anledning står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Ett prioriterat område är att ge stöd till arbetsföra 
personer som är i behov av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.  
Enheten samverkar med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och 
olika arbetsgivare, både inom privat och offentlig sektor.  
 
I arbetsmarknadsenhetens uppdrag ingår att anordna arbetsträning och praktik så 
väl som mer långvariga offentligt skyddade anställningar (OSA). Naturvårdslaget är 
en verksamhet bestående av OSA-anställningar samt med möjlighet att ta emot 
personer för praktik och arbetsträning för kortare perioder.  
 
Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att planera och anordna feriearbete för 
kommunens ungdomar under sommarloven. Enheten har även till uppdrag att följa 
upp och medverka i den lokala ledningsgruppen för Samordningsförbundet Älv och 
kust. 
 
Föreslagen förändring innebär att arbetsmarknadsenheten inkluderas ännu 
tydligare i socialnämndens arbete för att möjliggöra individers självförsörjning och 
sysselsättning. Redan pågående samverkan kan intensifieras och med en gemensam 
ledning kring dessa frågor förväntas en gemensam behovsanalys och mer riktade 
insatser kunna skapas.  
 
KSIU 
Myndighetsutövningen inom Etablerings- och arbetsmarknadsenheten lyder under 
KSIU (kommunstyrelsens individutskott). Antalet ärenden i individutskottet blir allt 
färre, varför antalet sammanträden för 2019 har glesats ut. Trots detta är antalet 
ärenden per individutskott idag endast 3-5 st. Föreslagen förändring skulle innebära 



 
 

 

att dessa ärenden inkluderas i SNIU (Socialnämndens individutskott), vilket frigör 
tid för administration hos nämndsekreteraren samt minskar kostnaderna kopplat 
till varje sammanträde.  
 
Ekonomi 
Etablering- och arbetsmarknadsenheten är endast budgeterad med kommunala 
medel för arbetsmarknadsenheten. Etableringsenheten finansieras så långt det är 
möjligt av statliga medel; generella schabloner samt schabloner per individ. I och 
med att antal ärenden minskar inom både ensamkommande unga och mottagande 
nyanlända behöver organisationen succesivt krympa. En mindre organisation än i 
dag har inte förutsättningar att klara uppdraget på ett rättssäkert sätt. Inte heller 
förutsättningar till en godtagbar arbetsmiljö sett till den utsatthet en ensam 
socialsekreterare befinner sig i. I ett läge där man inte längre kan erbjuda hela 
tjänster riskerar det bli svårigheter att behålla kompetenta medarbetare. Föreslagen 
förändring är viktig sett till ekonomin. Att Etablering- och arbetsmarknadsenheten 
inkluderas i en större organisation möjliggör större flexibilitet kring användandet av 
kommunens resurser. Föreslagen förändring ger en möjlighet att bättre använda 
personalresurserna utifrån de statliga medel som inkommer för specifika ärenden.  
 
Etableringsenhetens verksamhet påverkas ekonomiskt av politiska beslut kring 
migrationsfrågor på nationell nivå. Det och bostadsfrågan för nyanlända är en stor 
utmaning för kommunen. Bostadsfrågan är ett område där kostnaderna befaras 
överstiga de statliga ersättningarna under kommande år. I och med förslagen 
förändring har detta belyst som en ekonomisk risk för socialnämnden. En risk som 
behöver bevakas för att inte skapa en belastning som leder till neddragningar 
rörande socialnämndens övriga uppdrag.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att föreslagen förändring, i form av en organisatorisk flytt av 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten till socialnämnden, är nödvändig. Detta 
främst för att säkerställa hanteringen av enhetens ansvarsområden rörande 
mottagande och etablering av nyanlända samt för att säkerställa en hanterbar 
arbetsmiljö för enhetens medarbetare. Bedömningen är att myndighetsutövningen 
enligt socialtjänstlagen i rådande läge bättre kan säkerställas inom socialnämndens 
organisation. Effekten förväntas bli en stabil, rättssäker och likabehandlande 
organisation för kommunens alla invånare med en tydligare gemensam linje i 
myndighetsfrågor. Förändringen möjliggör även en effektivare fördelning av 
ärenden och fullt nyttjande av varje tjänst och olika kompetenser. 
 
Arbetsmarknadsenhetens inkluderande i socialnämnden förväntas kunna bidra till 
effektivare processer genom en gemensam ledning och organisation kring frågor 
som rör ekonomiskt bistånd och sysselsättning.  
 
 Mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen bedöms idag ha en stabil och 
välfungerande organisation. Det minskade antalet anvisade gör dock att 
verksamheten succesivt behöver minska i antal medarbetare. Den föreslagna 
förändringen möjliggör en långsiktigt stabil organisation som dessutom kan mynna 
ut i en gemensam kommunal linje i hela etablerings- och integrationsprocessen.  



 
 

 

 
Sammantaget är bedömningen att den föreslagna organisatoriska flytten ger en 
stabil organisation sett till arbetsmiljö, rättssäkerhet och ekonomi. En organisation 
som, utifrån den rörlighet som etableringsfrågorna har, flexibelt kan använda de 
resurser och den kompetens som finns inom organisationen.  
 
 
Expediering av beslut 
Enhetschef Etableringsenheten Veronica Tindvall 
Verksamhetschef Socialnämnden Angelica Francesca 
Förvaltningschef KS Gull-Britt Eide 
Förvaltningschef Socialnämnden Malin Tisell 
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö <!datum> 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: 
Avveckling av KSIU, flytt myndighetsutövning till 
socialnämnden 

Diarienummer: 0215/19   

 

Avveckling av KSIU samt flytt av 
myndighetsutövning till socialnämnden 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Kommunstyrelsens individutskott.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att myndighetsutövning som skett i 

Kommunstyrelsens individutskott flyttas till Socialnämnden.  
3. Beslutet träder i kraft 2019-12-31 
4. Beslutet är förbehållet att Kommunfullmäktige fattar beslut om 

omorganisation rörande etablering- och arbetsmarknadsenheten. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om organisatorisk flytt av 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden 
föreslås ytterligare nödvändiga beslut för att fullfölja omorganisationen.  
Myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen som skett i kommunstyrelsens 
individutskott behöver flyttas över till socialnämnden och därmed behöver 
kommunstyrelsens individutskott avvecklas.  
 
Beredning 
Kommunstyrelsen ansvarar idag, genom Etablerings- och arbetsmarknadsenheten, 
för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen rörande ensamkommande unga 
samt ekonomiskt bistånd för gruppen nyanlända inom etableringsperioden. 
Kommunstyrelsens individutskott fattar enligt delegationsordningen KS nödvändiga 
beslut inom verksamhetsområdet. 
Vid genomförandet av en organisatorisk flytt av etablerings- och 
arbetsmarknadsenheten är det nödvändigt att avveckla och flytta över ansvaret för 
myndighetsutövningen till socialnämnden.  
 
Ekonomi 



 
 

 

Avvecklingen av kommunstyrelsens individutskott innebär en minskad 
administration för kanslienhetens nämndsekreterare. Det innebär även en 
kommunal effektivisering då befintliga ärenden kan hanteras inom socialnämndens 
individutskott av de förtroendevalda där.  
 
Bedömning 
Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten organisatoriskt flyttas från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.  
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Veronica Tindvall, enhetschef etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
Gull-Britt Eide, kommundirektör 
 
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2019-10-16> 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
Diarienummer: 0216/19   

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente i 
samband med organisatorisk flytt av 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag till beslut 
1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft 2020-01-01 

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att 
genomföra en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden krävs som ett led i detta en revidering av 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
Föreslagen förändring planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
Beredning 
I kommunstyrelsens reglemente finns ett antal ansvarsområden som idag fördelas 
till Etablerings- och arbetsmarknadsenheten att hantera. Vid en organisatorisk flytt 
av Etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till 
socialnämnden behöver således reglementet revideras och ansvarsområden tas bort.  
 
I lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) framgår att det i varje kommun ska 
finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommunfullmäktige får tillsätta en särskild 
arbetslöshetsnämnd eller ge uppdrag åt en annan nämnd att vara 
arbetslöshetsnämnd. Har så inte skett så är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.  
Inför nu föreslagen organisatorisk flytt föreslås ansvar som arbetslöshetsnämnd 
flyttas över till socialnämnden.  



 
 

 

 
 
Följande delar i kommunstyrelsens reglemente behöver tas bort. 
 
- 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. 
 
-arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten organisatoriskt flyttas från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.  
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens diarium 
Veronica Tindvall, enhetschef etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
Gull-Britt Eide, kommundirektör 
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 
 



__________________________________________________________________________

Beslutsdatum: 
Beslutande: 
Giltlighetstid: 
Dokumentansvarig: 
Upprättad av: 

2019-09-05 
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 

1. Kommunfullmäktige skall besluta i alla ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. Med denna inskränkning i 
kommunstyrelsens beslutanderätt beslutar styrelsen i följande grupper av ärenden 
inom sina i §1 angivna verksamhetsområden: 

 
1. Organisationens administration 
2. Upphandling av varor och tjänster 
3. Beslut om att föra kommunens talan och att utse ombud att företräda kommunen 

inför domstol och andra myndigheter och vid förrättningar av skilda slag 
4. Representation och uppvaktning för kommunstyrelsen och dess utskott 
5. Yttranden för kommunen, om remisstiden inte medger beslut i kommunfullmäktige 
6. Deltagande i kurs/konferens 
7. Omfördelning av nämnds medel inom antagen budget 
8. Placering av medel på penningmarknaden inom ramen för av kommunfullmäktige 

antagen policy  
9. Upptagande, konvertering, inlösen eller omläggning av långfristigt lån enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy 
10. Köp av fastigheter av strategisk betydelse inom av fullmäktige fastställd kostnadsram 
11. Kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagen policy 
12. Avskrivning av fordringar 
13. Utdelning av fondmedel 
14. Organisation  
15. Rekrytering och avveckling av personal 
16. Personalutveckling 
17. Tillämpning av lagar, avtal, lokala riktlinjer eller program inom det personalpolitiska 

området 
18. Löne- och tvisteförhandlingar 
19. Tillstånd att använda kommunens vapen 
20. Yttrande om antagande av hemvärnsmän 
21. Avvisning av för sent inkommet överklagande: 24 §Förvaltningslagen 
22. Avskrivning av färdigbehandlade ärenden  
23. Beslut om kommunkontorets öppethållande 
24. Bidrag till arrangemang/projekt från föreningar och enskilda där marknadsföring av 

kommunen har en framträdande roll 
25. Bidrag till utvecklingsprojekt som främjar näringsliv  och eller turism  
26. Inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, 

inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål  och ekonomiska 
förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som ingår i området 
som berör fritid och kultur. 

27. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesplaner som 
handläggs genom ett sådant planförfarande som anges i 5 kap 7 § plan- och bygglagen 
(enkelt planförfarande). 

28. Beslut om planuppdrag för detaljplaner med standardutförande samt 
samråd/granskning och antagande av sådana planer. Beslut om samråd och 
granskning av planer med utökat  planförfarande. Beslut om planbesked avseende 
planer med standardutförande 



29. Övriga kommunala frågor som inte enligt kommunfullmäktige fastställt reglemente 
skall beslutas av annan nämnd. 

 
 
§3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar  och i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera verksamhetens 
utveckling och den ekonomiska ställningen  under budgetåret. 
Kommunstyrelsen skall övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, riktlinjer och 
program för verksamheten  samt ekonomi följs upp i nämnderna. 
 
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt  över verksamheten i de företag, som 
kommunen helst eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv  med också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen.   
 
I årliga beslut för varje sådant aktiebolag skall prövas om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 
att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
 
§4 Arbetsformer  
Sammansättning 
 
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. 
 
Parti i fullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en 
insynsplats i kommunstyrelsen. 
 
Regler för tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i den ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens eller ersättarens ställe. 
Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 
av ett ärende.  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare  
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall 
själv tillse att ersättare inkallas. 



 
Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den tull åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att 
styrelsen valt ordförande. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
§5 Sammanträden 
Tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på en dag och tid som styrelsen bestämmer, 
Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen skall innehålla 
uppgift om  tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till äldste 
ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot.  
Kommunstyrelsen kan besluta arr en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Beslutet bör uppläsas för styrelsen före justering. 
 
Reservation 
 
Om en ledamot har  reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas in före justeringen av 
protokollet. 
 
 
§ 6 Ordförandens uppgifter 
Det åligger ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha insyn över och att ta 
erforderliga initiativ i frågor rörande 

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



 
Ordföranden skall vidare 

- Vid uppvaktning för myndigheter eller vid sammanträden med myndigheter, företag 
och enskilda företräda kommunstyrelsen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutat 
annorlunda 

- Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts ärenden behandlas utan onödigt 
dröjsmål  

- Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän 
i kommunstyrelsens lokaler 

- Vid behov överlämna ärenden för beredning eller ytterligare beredning 
-  - i övrigt se till att kommunstyrelsens uppgifter fullgörs 
- Vid ett ansträngt läge bedöma om kris föreligger samt besluta om kris ska anses råda. 

Då så är fallet, tillse att detta tillkännages samt att skyndsamt inkalla 
krisledningsnämnd 

- Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder 
med rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. 

 
Sistnämnda rätt gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild person. 
 
 
§ 7 Kommunalråd 
Sedan kommunfullmäktiges val av ledamöter till kommunstyrelsen skett utser 
kommunfullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Kommunalrådet ska ägna hela 
sin arbetstid att främja kommunens intressen. 
 
 
§ 8 Delgivning och undertecknande av handlingar 
Handlingar, som kommunstyrelsen ska ta del av, delges ordföranden, kommunchefen, eller i 
förekommande fall berörd avdelningschef inom sitt verksamhetsområde, eller annan anställd 
som kommunstyrelsen utser.  
Avtal skall för kommunstyrelsens räkning undertecknas av ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen utser.  
Kommunstyrelsen får uppdra åt tjänsteman  att enligt av styrelsen lämnade direktiv 
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 
 
 
§9 Kommunstyrelsens utskott 
Förhandlingsutskott 
 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett förhandlingsutskott bestående av tre ledamöter för 
handläggning av frågor avseende löner, arvoden och därtill relaterade frågor. 
 
Utskottets uppgift är att bereda ärenden och framlägga förslag till beslut samt att besluta i 
ärenden som delegerats till dem. 
 
Ledamöter i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för 
samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen 
bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 



Är ordförande i utskottet, på grund av sjukdom eller annat, för längre tid förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att fullgöra 
ordförandens uppgifter. 
 
Utskottets sammanträden m m 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  
 
Vad ovan föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträden gäller i motsvarande 
mån utskottet. 
 
I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagens sammanträdesregler. 
 
Kopior av utskottets protokoll skall delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att det skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. 
 
 För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente. 
 
 
§ 10 Kommunens administrativa organ m m 
Under kommunstyrelsen lyder den sammanhållna kommunförvaltningen under ledning av 
kommunchefen som styrelsens chefstjänsteman samt personalenheten, ekonomienheten, 
arbetsmarknadsenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, fritid- och kultur och 
verksamhetsområde samhällsbyggnad. 
 
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får kommunchefen alltid närvara. 
Styrelsens chefstjänstemän får närvara för att föredra ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 
 
Handlingar som inkommer till kommunstyrelsen och som är att anse som allmänna 
handlingar skall utan onödigt dröjsmål diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller 
handling inkommit, det beslut som fattats, dagen för beslutet och för beslutets expediering. 
 
 
§ 11 Giltighetstid 
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige xxx-xx-xx 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
Diarienummer: 0217/19   

 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning i samband med 
organisatorisk flytt av etablerings- och 
arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag till beslut 
1. Beslut om delegationsordning för Kommunstyrelsen revideras och fastställs 

enligt förslag. 
2. Den reviderade delegationsordningen träder i kraft 2020-01-01  
3. Beslutet i punkt 1 och 2 är förbehållet att Kommunfullmäktige fattar beslut 

om omorganisation och revidering av Kommunstyrelsens reglemente som 
träder i kraft 2020-01-01.  

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att 
genomföra en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden krävs som ett led i detta en revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning.   
 
Föreslagen förändring planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
 
Beredning 
I kommunstyrelsens delegationsordning finns ett antal ärenden som idag delegeras 
till Etablerings- och arbetsmarknadsenheten. Vid en organisatorisk flytt av 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden 
behöver således delegationsordningen revideras. Ärendeområden som tas bort och 
bör övergå till socialnämnden.  



 
 

 

 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Bedömning 
Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten organisatoriskt flyttas från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.  
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Veronica Tindvall, enhetschef etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
Gull-Britt Eide, kommundirektör 
 
 
Bilagor 
Revidering delegationsordning KS 2020-01-01 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 
 



___________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2019-06-04 
Beslutande:  Kommunstyrelsen 
Giltlighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Kommundirektör 
Upprättad av:                          Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef         
________________________________________________________ 
 
 
Enligt Kommunallagen 6 kap 37-39 § får vissa ärenden inom en nämnds ansvarsområde delegeras till 
någon annan att fatta beslut på nämndens vägnar. Nämnd får således uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Delegering innebär med andra ord överlåtande av beslutsfattandet. Den som får uppgiften att 
besluta i nämndens ställe kallas delegat. Denna delegeringsordning följer i lämpliga delar 
kommunstyrelsens ordning.Beslut som tagits med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut. 
Beslutet ska kunna överklagas antingen genom kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär. 
 
 
Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden 
återkalla den givna beslutanderätten.  
 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden följa hur 
uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet  
eller annars av större vikt, och 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 

5.  vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap. 
 
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren 
verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga 
arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas till skillnad från delegationsbeslut. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar. 
 
Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men kan – utan hinder av att beslutanderätten 
delegerats – alltid ta upp ett ärende till eget avgörande. Likaså kan en delegat lyfta ett beslut till utskott 
eller nämnd för beslut. Delegat i besluts- och delegationsordningen anger lägsta beslutsnivå. Överordnad 
har alltid rätt att besluta i dess ställe.  
 

Beslut i brådskande ärenden  
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden enligt 6 kap 36 § kommunallagen att besluta på styrelsens och 
dess individutskotts vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens eller utskottets avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas på nästa sammanträde. 

 

 
 
 

BESLUTS- OCH  
DELEGATIONSORDNING 



Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämndens nästkommande sammanträde. Sammanställningen ska 
innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum och beslutets innehåll i korthet. Anmälan av 
delegationsbeslut protokollsförs under egen paragraf. 
Förklaringar till förkortningar: 
 
AnL  Anläggningslagen 
ArkF  Arkivförordningen 
AL  Arkivlagen 
AvgF  Avgiftsförordningen 
BrB  Brottsbalken 
FB  Föräldrarbalken 
FBL  Fastighetsbildningslagen 
FL  Förvaltningslagen 
SFS  Svensk författningssamling 
HSL  Hälso och sjukvårdslagen 
LOU  Lagen om offentlig upphandling 
KL  Kommunallagen 
LednL  Ledningsrättslagen 
LUF  Lagen om upphandling inom omr vatten, energi, transporter och posttjänster 
LVU  Lagen om vård av unga 
OSL  Offentlighets och sekretesslagen 
SoF  Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlagen 
TraF  Trafikförordningen 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

1. ALLMÄNT 

1.1  
Beslut att föra kommunens 
talan och att utse ombud att 
företräda kommunen inför 
domstol och andra 
myndigheter och vid 
förrättningar av skilda slag 

  
Ordförande 

 

1.2  
Beslut att med stöd av 
sekretesslagen avslå 
framställning om 
utlämnande av allmän 
handling 

  
Kommunsekreterare 

 

1.3  
Tillstånd att använda 
kommunvapnet 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.4  
Yttrande om antagande av 
hemvärnsmän 

  
Ordförande 

 

1.5  
Mål och ärenden om 
folkbokföring 

  
Kommunsekreterare 

 

1.6 
Prövning av att 
överklagandet skett i rätt tid 
och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent 

 
24 § 1 st FL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Kommunsekreterare 

 

1.7  
Avskrivning av 
färdigbehandlade ärenden 

  
Kommunsekreterare 

 

1.8  
Beslut om kommunkontorets 
öppethållande 

  
Kommundirektör 

 

1.9  
Yttrande enligt lagen om TV-
övervakning 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.10  
Brådskande ärenden 

 
KL 6 kap 36 § 

 
Ordförande 

 

1.11  
Förändring i 
kommunstyrelsens 
attestantförteckning  

  
Förvaltningschef 

 

1.12 
Arkivansvarig för 
kommunstyrelsen 

 
4 § Arkivlagen 

 

 
Kommunikations- och 
utvecklingschef 

 
Arkivreglemente för 
Öckerö kommun 

1.13 
Arkivansvarig för 
ekonomienheten 

 
4 § Arkivlagen 

 
Ekonomichef 

 
Arkivreglemente för 
Öckerö kommun 

1.14 
Beslut om att vidta utredning 

  
Personuppgiftsombud 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

samt fatta beslut om ärende 
gällande misstanke om 
oriktig personuppgift enligt 
personuppgiftslagen 

1.15 
Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltnings- 
domstol ändrat beslutet av 
delegat (dock ej beslut 
fattade av ordförande eller 
ledamot) samt avgivande av 
yttrande i sådana ärenden 

 
KL 6 kap 33-34 §§ 

 
Förvaltningschef 

 

1.16 
Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltnings- 
domstolen ändrat beslut av 
ordförande 
eller ledamot samt avgivande 
av yttrande i sådana ärenden 

 
KL 6 kap 33-34 §§ 

 
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.17 
Handläggning av ärenden 
enligt Lotterilagen 

  
Enhetschef 

 

2. EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN   

2.1 
Beslut om investeringar 
understigande 300 tkr ur den 
av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsramen 
att disponeras av 
kommunstyrelsen 

  
Kommundirektör 

 

2.2 
Kortfristig upplåning – lån 
med en löptid understigande 
ett år 

  
Ekonomichef 

 

2.3 
Upplåning inom av 
kommunfullmäktige beslutad 
låneram 

  
Ekonomichef 

 

2.4 
Konvertering, inlösen eller 
omläggning av långfristigt lån 

  
Ekonomichef 

 

2.5 
Placering av medel på 
kreditmarknaden 

  
Ekonomichef 

 

2.6 
Avskrivning av fordran upp till 
1 prisbasbelopp 

över 1 prisbasbelopp 

  
Ekonomichef 

 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Delegeras ej 

2.7 
Försäljning av 
överskottsmateriel 

  
Enhetschef för området (i 
samråd med ekonomichef) 

 

2.8 
Skadestånds- och 

  
Enhetschef/verksamhetsch

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

ersättningsärenden, högst ett 
prisbasbelopp 

 
a) över ett prisbasbelopp 
 

b) försäkringsärende 

ef 

 
 
Verksamhetschef/förvaltnin
gschef 

Enhetschef/verksamhetsch
ef (i samråd med 
ekonomichef 

2.9 
Avskrivning av 
fordran/nedsättning av eller 
befrielse från taxa/avgift, 
högst ett prisbasbelopp 
 
a) över ett prisbasbelopp 

  
Enhetschef 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
Delegeras ej 

2.10 
Försäljning av kasserad 
egendom 

a) Vid principiella ärenden 

  
Verksamhetschef 
 

Kommunstyrelsen  

 
 
 

Delegeras ej 

2.11 
Utse ställföreträdande 
attestanter 

  
Förvaltningschef 

 

2.12 
Antagande av 
förfrågningsunderlag tillika 
beslut om att genomföra 
upphandling inom: 

a) Budgeterade ramar 

b) ramavtal 

c) förfrågningsunderlag av 
strategisk vikt eller 
politisk karaktär 

 
LOU / LUF 

 

 

 

Enhetschef 
 
Ekonomichef 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 

 

 
Delegeras ej 

2.13 
Tilldelningsbeslut i 
kommunstyrelsens egna 
upphandlingar inom 
budgeterade ramar 

a) upp till tröskelvärdet för 
direktupphandling 

b) över tröskelvärdet för 
direktupphandling och 
högst 45 prisbasbelopp 

c) 46 prisbasbelopp eller 
högre 

d) ramavtal 

e) tilldelningsbeslut av 
strategisk vikt eller 
politisk karaktär, oavsett 
prisbasbelopp 

 
LOU / LUF 

 

 

 

 
Enhetschef 

 
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

Förvaltningschef/verksamh
etschef 

Ekonomichef 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Delegeras ej 

2.14 
Teckna avtal i upphandling 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

a) upp till tröskelvärde för 
Direktupphandling 

 
LOU / LUF 

 
 
 
 
Enhetschef 
 
 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

b) över tröskelvärde för 
direktupphandling 

Förvaltningschef/verksamh
etschef 

2.15 
Beslut om att inte använda 
ett normalt 
upphandlingsförfarande på 
grund av synnerlig brådska i 
enlighet med kap 6 § 15 LOU 

 
kap 6 § 15 LOU 

 
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

2.16 
Beslut om avbrytande av 
pågående upphandling samt 
genomföra redaktionella 
samt icke väsentliga 
ändringar i 
förfrågningsunderlaget 

 
LOU /LUF 

 
Enhetschef 

 

2.17 
Svara på ansökan om 
överprövning 

 
LOU / LUF 

 
Enhetschef 

 

3. PERSONALADMINISTRATIVA ÄRENDEN   

3.1 
Deltagande i kurs/konferens 
för ordförande till en total 
kostnad över 10 000 kr 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

3.2 
Deltagande i kurs/konferens 
för ledamot eller ersättare för 
en kostnad upp till 10 000 kr  

a)  kostnad över 10 000 kr 

  
Ordförande 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Delegeras ej 

3.3 
Deltagande i kurs/konferens 
för verksamhetschefer och 
enhetschefer  inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde till en 
total kostnad över 10 000 kr 

  
Kommundirektör 

 

3.4 
Deltagande i kurs/konferens 
för annan anställd inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde till en 
total kostnad av 10 000 

  
Verksamhetschef/enhetsch
ef 

 

3.5 
Anställning av 
kommundirektör och 
förvaltningschef 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

3.6 
Anställning av vikarierande 
förvaltningschef under högst 
3 månader 

  
Kommundirektör 

 

3.7 
Anställning av 
verksamhetschef 

  
Förvaltningschef 

 

3.8 
Anställning av enhetschef 

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

3.9 
Anställning av vikarierande 
verksamhetschef  

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

3.10 
Anställning av vikarierande 
enhetschef 

  
Förvaltningschef/verksamh
etschef 

 

3.11 
Anställning av 
verksamhetschef, enhetschef 
inom kommunstyrelsens 
enheter 

  
Förvaltningschef 

 
 

3.12 
Anställning avseende 
singulära- administrativa 
befattningar 

  
Enhetschef 

 

3.13 
Anställning avseende 
kollektiva befattningar 

  
Enhetschef 

 

3.14 
Bekräftande av uppsägning 
på egen begäran 

  
Berörd chef 

 

3.15 
Lönesättning vid anställning 
av kommundirektör och 
förvaltningschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.16 
Lönesättning vid anställning 
av  

a. verksamhetschef 
b. enhetschef och singulära – 
administrativa -  befattningar 

  
 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef/verksamh
etschef 

 

3.17 
Övrig lönesättning vid 
nyrekrytering 

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef/Enhetschef 

 

3.18 
Anställning av deltidsanställd 
personal inom riskhantering 

  
Enhetschef 

 

3.19 
Uppsägning från befattning 
på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl 

  
Personalchef 

 

3.20 
Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 
löneavdrag avseende 
kommundirektör 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.21 
Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 
löneavdrag avseende 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

 

 

3.22 
Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 

  
Förvaltningschef 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

löneavdrag avseende övrig 
personal 

3.23 
Beslut om förbud mot 
tjänstgöring för förhindrande 
av att smitta sprids eller i 
avvaktan på resultatet av 
beordrad läkarundersökning 
enl. AB 

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

3.24 
Beslut om förbud mot 
bisyssla enl. AB 

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

3.25 
Hel tjänstledighet mindre än 
sex månader för 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.26 
Hel tjänstledighet, mindre än 
sex månader för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef/enhetsch
ef 

 

3.27 
Hel tjänstledighet, mer än 
sex månader för övrig 
personal 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.28 
Hel tjänstledighet, mindre än 
två år för tillsvidareanställd 
vid vikariat på annan 
befattning inom kommunen 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.29 
Hel tjänstledighet mindre än 
ett år för övriga chefer 

  
Förvaltningschef/verksamh
etschef 

 

3.30 
Hel tjänstledighet mer än ett 
år för chefer 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.31 
Partiell tjänstledighet mindre 
än 12 månader för för-
valtningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.32 
Partiell tjänstledighet mindre 
än 12 månader för övrig 
personal 

  
Förvaltningschef 

 

3.33 
Partiell tjänstledighet mer än 
12 månader för all personal 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.34 
Mottagare av information om 
tjänstledighet enligt lag 

  
Förvaltningschef/Verksamh
etschef 

 

3.35 
Tjänstledighet på grund av 
sjukdom utan ersättning från 
Försäkringskassan 

  
Enhetschef 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

3.36 
Beviljande av semester för 
kommundirektör 

  
Ordförande 

 

3.37 
Beviljande av semester för 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.38 
Beviljande av semester för 
övrig personal 

  
Enhetschef 

 

3.39 
Lön under ledighet för facklig 
verksamhet 

  
Enhetschef 

 

3.40 
Ledighet med bibehållen lön 
för enskild angelägenhet för  
chefer 

- upp till 4 dagar 

- fler än 4 dagar 

  
 

 
 
Förvaltningschef/Vhtchef 

Personalchef 

 

3.41 
Ledighet med bibehållen lön 
för enskild angelägenhet för 
övrig personal 

- upp till 4 dagar 

- fler än 4 dagar 

  
 
 
 

Enhetschef 

Personalchef 

 

3.42 
Bekräftande av information 
om pensionsavgång för 
kommundirektör, 
förvaltningschef och 
verksamhetschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.43 
Pensionsavgång för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef 

 

3.44 
Tidigareläggning eller 
anstånd med 
pensionsavgång för 
kommundirektör, 
förvaltningschef och 
verksamhetschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.45 
Tidigareläggning eller 
anstånd med 
pensionsavgång för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef 

 

3.46 
Tolkning av personalpolitiska 
program och andra riktlinjer 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.47 
Bidrag till fritidsstudier 
 
 

- Enligt riktlinjer 

  

Förvaltningschef/verksamh
etschef/ 
 
Enhetschef 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

3.48 
Drogtest av personal 

  
Verksamhetschef/Enhetsch
ef 

 

4. ORGANISATION    

4.1 
Organisation inom sitt 
verksamhetsområde 

  
Förvaltningschef 

 

5. SAMHÄLLSBYGGNAD    

5.1 
Försäljning/upplåtelse med 
dispositionsrätt till enskild 
person av tomtmark för 
egnahemsbebyggelse enligt 
riktlinjer 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

5.2 
Försäljning/upplåtelse av 
industrimark samt tomtmark 
för flerfamiljs- och 
grupphusbebyggelse enligt 
riktlinjer 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

5.3 
Förvärv och försäljning av 
fast egendom, mark 
huvudsakligen för väg, 
ledning eller annan allmän 
platsmark, kvartersmark och 
mark för exploatering enligt 
riktlinjer 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.4 
Försäljning/upplåtelse med 
dispositionsrätt till enskild 
person av tomtmark för 
egnahemsbebyggelse enligt 
riktlinjer  

< 300tkr 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.5 
Försäljning/upplåtelse av 
industrimark samt tomtmark 
för flerfamiljs- och 
grupphusbebyggelse enligt 
riktlinjer            
< 300 tkr 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.6 
Besluta om undantag enligt 
trafikförordningen (tillstånd 
och dispenser). 

 
Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 
3,4 §§ 

 
Trafikplanerare 

 

5.7 
Upprättande av 
förbindelsepunkt för vatten 
och avlopp 

  
VA-chef 

 

5.8 
Reduktion av VA-avgift vid 
konstaterat läckage
  

  
VA-chef 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

5.9 
Uppehåll i sophämtningen 
samt befrielse från 
sophämtning  

 
Renhållningsordning
en § 31 

 
Kretsloppschef 

 

5.10 
Hänvisning till annan 
hämtplats än ordinarie 

 
Renhållningsordning
en § 17 

 
Kretsloppschef 

 

5.11 
Förordnande av 
parkeringsvakter 

 
SFS 1978:24, § 6 
Lag om kommunal 
parkeringsövervakni
ng 

 
Gatuchef 

 

5.12 
Adressättning 

  
Kartingenjör 

 

5.13 
Dispens för 
fordonstrafikförbud 

  
Trafikplanerare 

 

5.14 
Dispens för transporter med 
bred eller tung last 

Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 
3 § 

 
Trafikplanerare 

 

5.15 
Beslut om flyttning av fordon 
enligt lag om flyttning i vissa 
fall. 

 
SFS (1982:129) 2 § 

 
Trafikplanerare 

 

5.16 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

  
Handläggare 
parkeringstillstånd 

 

5.17 
Färdtjänst- och 
riksfärdtjänsttillstånd 

 
SFS 1997:736 resp 
1997:735 

 
Handläggare färdtjänst 

 

5.18 
Uthyrning av lokaler 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.19 
Hyror för bostäder och lokaler 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.20 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.21 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark för 
parkeringsplatser 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.22 
Godkännande av överlåtelse 
av markarrenden för sjöbod 
m m 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.23 
Upplåtelse av allmän plats 
för särskilda ändamål 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.24 
Upplåtelse av mark för kablar 
för el- och teledistribution, 
transformatorstation m m 

  
Handläggare 
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5.25 
Rätt att underteckna 
servitutsavtal eller därmed 
likvärdiga handlingar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.26 
Avtal om ledningsrätter 

 

b) gällande Va- ledningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

Kartingenjör 

 

5.27 
Rätt att påkalla förrättning  

Ledningsrättslagen 
28 § 

 
Kartingenjör 

 

5.28 
Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning  

 
FBL 15 kap 11 § 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.29 
Yttrande vid 
samrådsförfrågan  

a) vid strategiskt viktiga 
frågor 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

Delegeras ej 

5.30 
Rätt att överklaga 
förrättningar där kommunen 
är berörd 

a) vid strategiskt viktiga 
förrättningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Delegeras ej 

5.31 
Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

 
AnL 30 §, LednL 28 
§ 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.32 
Upplåtelse av kommunal 
mark för eldning utomhus, 
påskfyrar etc 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.33 
Beslut efter ansökan om 
gemensam avfallsbehållare 

  
Kretsloppschef 

 

5.34 

Besluta om lokala 
trafikföreskrifter och 
föreskrifter enligt 
trafikförordningen 

 
 
Trafikförordningen 
(1998:1276) 10 kap. 

 
 
Trafikplanerare 

 

 
Ligger på KSO 

 

6. FRITID- OCH KULTUR    

6.1 
Bidrag till föreningar och 
organisationer enligt 
fastställda normer 

  
Föreningsutvecklare 

 

6.2 
Beslut om särskild 
granskning av en 
organisations underlag för 
bidragsansökan 

  
Föreningsutvecklare 

 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

6.3 
Beviljande av 
ledarutbildningsbidrag samt 
riktat bidrag 

  
Föreningsutvecklare 

 

6.4 
Beviljande av simskolebidrag 

  
Assistent lokaluthyrning 

 

6.5 
Reklam-, serverings-, 
försäljnings- och 
arrendeavgifter inom fritid- 
och kulturverksamhetens 
anläggningar 

  
Verksamhetschef 

 

6.6 
Teckna avtal för reklam-, 
serverings- och 
försäljningsarrenden inom 
fritid- och 
kulturverksamhetens 
anläggningar 

  
Verksamhetschef 

 

6.7 
Abonnemangskontrakt för 
föreningars och enskildas 
nyttjande av anläggningar 
och lokaler 

  
Assistent lokaluthyrning 

 

6.8 
Upprättande av 
ordningsregler för nyttjande 
av anläggningar och lokaler 

  
Assistent lokaluthyrning 

 

6.9 
Subventioner av hyror för 
anläggningar och lokaler 

  
Assistent lokaluthyrning 

 

6.10 
Återkallande av rätt för 
hyresgäst att disponera 
anläggning eller lokal 

  
Assistent lokaluthyrning 

 

6.11 
Förändring/ombyggnad av 
inhyrda lokaler 

- upp till 1 basbelopp 

- upp till 2 basbelopp 

- över 2 basbelopp 

  
 
 

Assistent lokaluthyrning 

Verksamhetschef 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

 

 

Delegeras ej 

7. ETABLERING    

7.1 
Rätt att teckna hyresavtal för 
vidare uthyrning av bostad 
nyanlända 
 
Rätt att besluta om 
tilldelning av bostäder till 
nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd 

  
 
Enhetschef 
 
 
Etableringshandläggare 

 

Individ- och familjeomsorg - Placering barn/ungdom 

7.2   Ett beslut om att bereda 
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Beslut om att bevilja bistånd 
till barn, ungdom i form av 
placering i HVB-hem eller 
familjehem 

Dock vid avslag 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

 

 

Enhetschef 
etableringsenhet 

en underårig vård i ett 
visst familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 
6 §. Utredning av 
familjehemmet ska alltid 
ske. 

7.3 
Beslut att bevilja bistånd i 
form av vård i jourhem 

Tillfällig placering i 
familjehem för – barn och 
ungdom, högst tre månader 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst tre månader 

 
4 kap 1 § SoL 

 
6 kap 1 § SoL 

 
Enhetschef 
etableringsenhet 

Socialsekreterare 

 
 
Enhetschef 
etableringsenhet  

Vård i jourhem får pågå 
högst två månader efter 
det att socialtjänsten 
avslutat sin utredning om 
ingripande till barnets 
skydd eller stöd om ej 
särskilda skäl föreligger.  
Godkännande av 
jourhem ska beslutas av 
utskott. 

7.4 
Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

 
4 kap 1 § SoL 

 

 
Socialsekreterare 

 

 

 

7.5 
Beslut om uppföljning av 
barns behov efter avslutad 
placering i hem för vård och 
boende eller i familjehem 

 
11 kap 4b § SoL 

 
Enhetschef 
etableringsenhet 

Uppföljning ska formellt 
beslutas för viss tid och 
kan gälla en period av 
högst två månader 

Se 11 kap 4c § SoL  

7.6 
Medgivande och beslut om 
stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon 
annan som har vårdnaden 
om barnet 

 
6 kap 6 § SoL 

 
 
 
 
 

 
Individutskottet 

Ett beslut om att bereda 
en underårig vård i ett 
visst familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 
6 §. Utredning av 
familjehemmet skall 
alltid ske. 

7.7 
Godkännande av jourhem 

 
6 kap 6 § 2 och 3 st 
SoL 

 
Individutskottet 

 

7.8 
Övervägande om fortsatt 
vård samt hur vården ska 
inriktas och utformas 

  

 
6 kap 8 § SoL 

 
Individutskottet 

Övervägandet är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst var 6:e månad 
skall överväga om vården 
fortfarande behövs 
utifrån den rapport som 
socialsekreterare lämnar. 

7.9 
Övervägande om skäl för att 
ansöka om 
vårdnadsöverflyttning 

 
6 kap 8 § 2 st SoL 

 
Individutskottet 

 

7.10 
Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande barn och ungdom 

  Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 
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- enligt norm och riktlinjer  Socialsekreterare  

- över norm och riktlinjer  Individutskottet 

-kostnad för särskilt 
kostnadskrävande 
utrustning till 
familjehemmet som krävs 
för vården av barnet 

 Individutskottet   

- kostnad för deltagande i 
familjehemsutbildning eller 
kontaktträffar som 
kommunen själv eller i 
samarbete med annan 
arrangerar 

 Socialsekreterare 

 

 

- familjehemsföräldrarnas 
kostnader för resor, mat och 
logi i samband med barnets 
återgång till 
föräldrahemmet, 
omplacering till annat 
familjehem eller institution 

 Socialsekreterare  

7.11 
Ekonomiskt bistånd åt barn 
och ungdom under och i 
samband placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem  eller hem 
för vård och boende 

   

- upp till 15 % av 
basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- över 15 % av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

7.12 
Kostnad för skador som 
barnet vållar under 
familjehemsplacering och 
som ej ersätts av hem- eller 
annan försäkring 

- upp till 5.000:- 

- över 5.000:- 

  
 
 
 
 
 

Enhetschef etablering 

Individutskottet 

 
 
 
 
 
 

Kommundirektör ersätter 
verksamhetschef 

Individ- och familjeomsorg - Placering av vuxna 

7.13 
Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (placering eller 
omplacering) i hem för vård 
eller boende eller 
familjehem 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst en månad 

-dock vid avslag 

 
4 kap 1 § SoL 

 
Individutskottet  

 

 

Enhetschef 
etableringsenheten 

Enhetschef 
etableringsenheten 
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7.14 
Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

 
4 kap 1 § SoL 

 

 
Socialsekreterare 

 

 

 

7.15 
Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande vuxna 

- enligt norm och riktlinjer 

- över norm och riktlinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

 

7.16 
Beslut om kostnader i 
samband med placeringen 

- upp till 10 % av 
basbeloppet 

- över 10 % av basbeloppet 

 
4 kap 1 § SoL 

 

 

 
 
Socialsekreterare 

Individutskottet 

Socialsekreterare skall 
samråda med 
verksamhetschef 

7.17 
Beslut om kostnader under 
placeringen 

-godtagbara kostnader enligt 
riksnorm 

- godtagbara kostnader 
enligt riksnorm + 6 % 

- godtagbara kostnader 
överstigande riksnorm + 6 % 

 
4 kap 1 § SoL 

 

 
 

 
Socialsekreterare 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 
Individutskottet  

 

Individ- och familjeomsorg - Öppenvårdsinsatser 

7.18 
Bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

 
4 kap 1 § SoL 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

7.19 
Upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson/-
familj 

 
4 kap 1 § SoL 

 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

Individ- och familjeomsorg - Övrigt 

7.20 
Beslut om 

   

- att utredning ska inledas 11 kap 1-2 §§ SoL Enhetschef 
etableringsenheten 

 

- att utredningen inte ska 
inledas och att inledd 
utredning ska läggas ned 
(barn och vuxna) 

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
etableringsenheten 

 

 

- att utredning inte ska 
föranleda åtgärd  

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
etableringsenheten 
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- förlängd utredningstid i 
ärenden som rör barn 

11 kap 2 § SoL Individutskottet  

-utredning avseende 
ekonomisk bistånd skall 
inledas, avslutas eller läggas 
ner 

 
11 kap 1 § SoL 

 
Socialsekreterare 

 

7.21 
Beslut om  

 
 

 
 

 

 

-ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Individutskottet Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 

-att inleda utredning av 
tilltänkt förordnad 
vårdnadshavare 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

-att ansöka om förordnad 
vårdnadshavare hos 
Tingsrätten 

 

10 kap 5§ SoL 

 

Individutskottet  

-ansökan om entledigande 
av SFV hos Tingsrätten 

6 kap 10 c § FB Individutskottet  

-ansökan om överflytt av  
förordnad vårdnadshavare 
till biologisk förälder 

6 kap 2 a § FB Individutskottet  

7.22 
Beslut om  

- att anmäla till 
överförmyndare om behov 
av godman/förvaltare 

-att behov av 
godman/förvaltare inte 
längre föreligger 

-att det föreligger sådana 
förhållanden som talar för 
att en förälder inte kommer 
att förvalta sitt underåriga 
barns egendom på ett 
betryggande sätt  

 
5 kap 3 § SoF, 15 § 
3 punkt LSS 

 

 
Socialsekreterare 

 

 
Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare 

Ansökan om 
överflyttande av 
vårdnaden ska beslutas 
av socialnämnden 

 

 

7.23 
Framställan till domstol om 
behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

 
5 kap 2 § SoF 

 
Socialsekreterare 

 

 

 

Lag med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU)  
Beslut som endast kan delegeras till utskott 

7.24 
Ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU 

 
4 § LVU 

 
Individutskottet 
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7.25 
Omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 

 
6 § 1 st. LVU 

 
Individutskottet 

 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 2:18 

7.26 
Beslut om hur vården skall 
anordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 

 
11 § 1 st. LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 2:18  

7.27 
Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

 
11 § 2 st LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 2:19 

7.28 
Övervägande om vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs 

 
13 § 1 och 2 st LVU 

 
Individutskottet 

Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
fortfarande behövs 
utifrån den rapport som 
socialsekreterare lämnar 

7.29 
Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU skall 
upphöra 

 
13 § 1 och 3 st LVU 

 
Individutskottet  

 

7.30 
Övervägande om beslut om 
ungänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 
. och 2. fortfarande behövs 

 
14 § 3 st LVU 

 Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 3:dje 
månad är skyldig att 
överväga om beslut om 
umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort fortfarande 
behövs. 

7.31 
Beslut om att vården skall 
upphöra  

 

 
21 § 1 st LVU 

 
Individutskottet  

Beträffande kvarstående 
ansvar för kommunen se 
socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88 

7.32 
Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

 
22 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.33 
Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 

 
22 § 3 st LVU 

 
Individutskottet 

Var 6:e månad skall 
prövas om insatsen 
fortfarande behövs 

7.34 
Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra 

 
22 § 3 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.35 
Ansökan hos 

 
24 § LVU 

 
Individutskottet 

Jmf 25 § LVU 
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förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

7.36 
Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

 
26 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
fortfarande behövs. 

7.37 
Beslut om att 
flyttningsförbud skall 
upphöra 

 
26 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.38 
Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

 
27 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
2:20 

7.39 
Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

 
43 § 1 . LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 2:21 

7.40 
Beslut om begäran om 
biträde av polis för att beslut 
om vård eller 
omhändertagande enligt 
LVU skall kunna genomföras 

 
43 § 2 st. LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 2:22 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVM 
Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

7.41 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 

 
6 § 1 och 2 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

7.42 
Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 

 
11 § 1 och 3 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

 

7.43 
Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

 
11 § 1 och 3 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

7.44 
Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

 
27 § 2 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 
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7.45 
Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

 
43 § 1. LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

7.46 
Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU 

 
43 § 2. LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Beslutanderätten får 
endast användas när 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 
Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVM 
Beslut som ej omfattas av delegationsförbud 

7.48 
Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i 
den mån beslutet ej är att 
hänföra till 11 § 1 o 2 st LVU 

 
11 § 4 st LVU 

 
Socialsekreterare 

T.ex. kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
eller boende 

7.49 
Beslut om hur rätten till 
umgänge med den unge 
skall utövas 

-när överenskommelse inte 
kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

-när överenskommelse inte 
kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan 
på utskottets beslut 

 
14 § 2 st 1 . LVU 

 

 
 
 
Individutskottet 

 
 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

7.50 
Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldrar eller 
vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets 
beslut 

 
14 § 2 st 2. LVU 

 
Individutskottet  

 

 

Enhetschef 
etableringsenhet 

Kommundirektör 

Jourpersonal 

 

7.51 
Beslut om 
läkarundersökning, 
utseende av läkare samt 
bestämmande av plats för 
läkarundersökning 

 
32 § 1 st LVU 

 
Socialsekreterare 

 

 

7.52 
Beslut om den unges 
umgänge med förälder eller 
annan vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt 
flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan 
nås 

 
31 § LVU 

 
Individutskottet  
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7.53 
Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

 
8 § LVU 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

7.54 
Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § 
LVU skall upphöra 

 
9 § 3 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 
delegation att fatta 
beslut om omedelbara 
omhändertagande enligt 
6 § LVU 

7.55 
Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra 

 
30 § 2 st LVU 

 
Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 
delegation att fatta beslut 
om tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 
§ LVU 

Överklaganden, yttrande samt Lex Sarah 

7.56 
Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

 
10 kap 2 § SoL 

 
Kommundirektör 

 

7.57 
Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 

 
10 kap 2 § SoL 

 
Kommundirektör 

 

7.58 
Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegaten samt 
avgivande av yttrande i SoL-  
och LVU-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

 
10 kap 1-2§§ SoL, 
3 kap 10 §, 6 kap 
33 § och 34 § 3 KL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärenden av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 
(jmf RÅ 1994, ref 67). 

7.59 
Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätten och 
kammarrätt i SoL, LVU- 
ärenden 

 
10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 36 § KL 

 
Kommundirektör 

Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas.  

7.60 
Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS-ärenden 

 
27 § LSS, 6 kap 36 
§ KL 

 
Kommundirektör 

Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. 

7.61 
Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbesluten fattats av 
delegat 

 
27 § FL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

7.62 
Avvisande av ombud 

 
9 § FL 

 
Individutskottet 

 

7.63    
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Yttrande till domstol i 
brottsmål avseende 
ungdomsvård 

32 kap 5 § BrB Enhetschef 
etableringsenheten 

7.64 
Yttrande till allmän domstol 
när den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för 
LVM-vård 

 
31 kap 2 §  BrB 

 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

 

 

7.65 
Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

 
46 § LVM 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

7.66 
Yttrande till 
åklagarmyndigheten 

 
11 § Lag med 
särskilda beställ-
elser om unga 
lagöverträdare 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

 

7.67 
Anmälan om behov av  
offentligt biträde 

 
3 § lagen om 
offentligt biträde 

 
Socialsekreterare 

 

7.68 
Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

 
3 § lagen om 
offentligt biträde 
och 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde 

 
Enhetschef 
etableringsenheten 

 

7.69 
Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år 

 
11 kap 16 § 2 st FB 

 
Socialsekreterare 

 

7.70 
Yttrande till 
tillsynsmyndighet 

 
3 kap 2 § SoL 

 
Individutskottet 

Tillsynsmyndighet är 
socialstyrelsen, 
länsstyrelsen, JO och JK. I 
fösta hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella 
betydelse. 

7.71 
Anmälan till socialstyrelsen 
om missförhållanden i 
enskild verksamhet 
 
 

 
13 kap 5 § SoL 

 

 
Individutskottet 

 

 

Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd  

7.72 Beslut om 
försörjningsstöd 

 

   

- enligt riksnorm 

- enligt riksnorm + 6 % av 
prisbasbeloppet 

- utöver riksnorm + 6 % av 
prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef  
etableringsenheten 

Individutskottet 
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- boendekostnad inom 
ramen för högsta 
godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Individutskottet 
fastställer högsta 
godtagbara 
boendekostnad 

- boendekostnad 
överstigande högsta 
godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Individutskottet 
fastställer högsta 
godtagbara 
boendekostnad 

- arbetsresor – månadskort 
för kollektivtrafiken 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Som arbetsresor räknas 
även nödvändiga resor 
för att söka arbete eller 
delta i av 
arbetsförmedlingen 
anvisade aktiviteter 

- arbetsresor med bil vid 
styrkt behov av sociala 
och/eller medicinska skäl i 
högst två månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kostnad beräknas med 
bensinpris samt löpande 
kostnader (skatt, 
försäkring, bilbesiktning, 
reparation). Reparation 
får ej överstiga 1.000 
kr/år. 

- arbetsresor med bil vid 
styrkt behov av sociala 
och/eller medicinska skäl 
utöver två månader 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

- övriga resor av 
social/rehabiliterande 
karaktär upp till 100 
kr/månad per betalande 
hushållsmedlem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

- godkännande av bilinnehav 
då sökande har styrkt behov 
av sociala och/eller 
medicinska skäl avseende 
bil med värde understigande 
57 % av basbeloppet under 
maximalt två månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kostnad beräknas 
med bensinpris samt 
löpande kostnader 
såsom skatt, 
försäkring, 
bilbesiktning och 
reparationer. 
Reparationskostnader 
får ej överstiga 1.000 
kr/år. 

- godkännande av bilinnehav 
då sökande ej har styrkt 
behov av sociala och/eller 
medicinska skäl avseende 
bil med värde upp t.o.m. 20 
% av basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst 
under 
en period om max två 
månader. Undantag om 
bilinnehavet finansierats 
inom 
socialbidragsnorm. 

 
- godkännande av bilinnehav 
i övriga fall 
 
 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst under 

- hemutrustning upp till 20 
% av prisbasbeloppet 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- upp till 1 prisbasbelopp  Enhetschef  
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  socialkontoret  
- därutöver  Individutskottet  

- glasögon upp till 10 % av 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
basbeloppet   Socialstyrelsens allmänna 

   råd om ekonomiskt 
   bistånd 

- glasögon överstigande 10 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
% av basbeloppet   Socialstyrelsens allmänna 

   råd om ekonomiskt 
 
 
 
 
 

  bistånd 

- spädbarnsutrustning- upp 4 kap 1 § SoL Soc sek  
till 10 % av prisbasbeloppet   
- spädbarnsutrustning upp  Enhetschef 
till 1 prisbasbelopp  socialkontoret 
- spädbarnsutrustning-  Individutskottet 
kostnader därutöver   

- flyttkostnader upp till 10 % 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
av prisbasbeloppet   Socialstyrelsens allmänna 

-flyttkostnader upp till 50 % 
av prisbasbeloppet 

 Enhetschef råd om ekonomiskt 
bistånd samt 
riktlinjer 

-därutöver  Individutskottet  

- fickpengar upp till 40 % av 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
prisbasbeloppet   Socialstyrelsens allmänna 

   råd om ekonomiskt 
   bistånd 

- fickpengar överstigande 40 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
% av prisbasbeloppet   Socialstyrelsens allmänna 

   råd om ekonomiskt 
   bistånd 

- Akut/nödvändig tandvård  Socialsekreterare Vid beslut om ekonomiskt 
upp till 10 % av 1  bistånd till nödvändig 
prisbasbelopp  tandvård över 10 % av 

- Akut/nödvändig tandvård 

 

Enhetschef prisbasbeloppet ska 

över 10 % av  Etableringsenheten bedömning ha gjorts av 
prisbasbeloppet dock högst  förtroendetandläkare 
25 % av 1 prisbasbelopp  innan beslut 

- Därutöver Individutskottet  

- försörjningsstöd med villkor 
om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare Beloppsgränser inom 
ovannämnda 
delegationer skall hållas 

- avslag av eller nedsättning 
av fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL Enhetschef  

Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Hyresskulder mer än tre 
månader 

4 kap 2 § SoL Individutskottet  
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Skuldsanering 4 kap 2 § SoL Individutskottet  

Borgensåtagande 4 kap 2 § SoL Individutskottet  

Hyresgaranti till hyresvärd 4 kap 1 § SoL   

- inom nivån för högsta 
godtagbara boendekostnad 
för hushållet 

  
Enhetschef 

 

- utöver nivån för högsta 
godtagbara boendekostnad 

 Individutskottet  

för hushållet    

Beslut om ekonomiskt 4 kap 2 § SoL  Se SOSFS 2003:5, 
bistånd till   Socialstyrelsens allmänna 
begravningskostnader och   råd om ekonomiskt 
utgifter i omedelbar   bistånd samt Vägledning 
anslutning till dödsfallet   för ekonomiskt bistånd 

-upp till 50 % av 
prisbasbeloppet 

 Socialsekreterare Bistånd kan beviljas med 
maximalt 36 % av 

   prisbasbeloppet avseende 
   begravningen och 
   14 % av prisbasbeloppet 
   avser kostnad för 
   gravsten, transport, 
   förtäring och 
   blomdekoration. 

Beslut om att återkräva 9 kap 1-2 §§ 2 Enhetschef Om någon genom oriktiga 
ekonomiskt bistånd st SoL  uppgifter eller 

   underlåtelse förorsakat ett 
   ekonomiskt bistånd 
   beviljats med stöd av 4 
   kap 1 § 
   Bistånd beviljat med stöd 
   av 4 kap 2 § Sol får 
   endast återkrävas om 
   biståndet getts under 

villkor om återbetalning. 

Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Individutskottet Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och 
de nya 
vårdnadshavarna 

Beslut om att 

- anmäla till överförmyndare 
om behov av 
godman/förvaltare 

-att behov av 
godman/förvaltare inte 
längre föreligger 

-att det föreligger sådana 
förhållanden som talar för 
att en förälder inte kommer 
att förvalta sitt underåriga 
barns egendom på ett 
betryggande sätt 

5 kap 3 § SoF, 
15 § 3 punkt 
LSS 

 
 

Socialsekreterare 
 
 

Socialsekreterare 
 
 

Socialsekreterare 

Ansökan om 
överflyttande av 
vårdnaden skall beslutas 
av socialnämnden 
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Övrigt 

7.73 
Beslut om att föra talan om 
återkrav  

 
9 kap 1 § SoL 

 
Enhetschef 

 

7.74 

Beslut om att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten om 
återkrav enligt 9 kap 1 §, 9 
kap 2 § och 8 kap 1 § 

 
9 kap 3 § st SoL 

 
Individutskott 

 

7.75  
Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 
9 kap 2 § kap 1 och 8 kap 1 
§ 

 

 
9 kap 4 § SoL 

 
Individutskott  

Beslut om eftergift får 
inte fattas av delegat i 
ursprungsbeslutet. I de 
fall utskottet har fattat 
ursprungsbeslutet fattar 
utskottet även beslut om 
eftergift. 

7.76 
Beslut om  

 

-framställning om 
överflyttning av ärenden till 
nämnden i annan kommun 
samt beslut i fråga om 
mottagande av ärenden 
 
-framställning om 
överflyttning av ärenden till 
nämnd i annan kommun 
genom inspektionen för 
vård och omsorg 

 
 
 
 
 
2 kap 10 § SoL 

 

 

2 kap 11 § SoL 

 

 

 

Individutskottet 

 

 

Individutskottet 

 

8. ARKIVMYNDIGHETEN 
8.1 
Utlån från centralarkivet av 
arkivhandling i pappersform 

9 och 16 §§ AL Kommunarkivarien 10 § arkivreglementet 

8.2 
Åtkomst till centralarkivet för 
anställd inom kommunen 

9 och 16 §§ AL Kommunarkivarien   

8.3 
Omhändertagande av arkiv 
mot arkivbildarens vilja 

9 § AL Kommunarkivarien  8.1 § arkivreglementet 

8.4  
Beslut om föreläggande 
 

16 § AL Kommunarkivarien 3, 4.1 och 4.2 §§ 
arkivreglementet 
 
Arkivmyndigheten får i 
samband med sin tillsyn 
förelägga den granskade 
myndigheten/bolaget att 
åtgärda ev. brister i sin 
arkivvård. 

Framställan till domstol om 
behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare  
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8.5 
Beslut om att åtgärda brister 
i arkivvården hos myndighet/ 
bolag 

16 § AL Kommunarkivarien 4.1 § arkivreglementet 
 
Arkivmyndigheten får 
besluta om att själv gå in 
och åtgärda brister i 
arkivvården hos 
myndighet/bolag, som 
trots föreläggande inte har 
vidtagit åtgärder. 

8.6 
Uttag av avgifter från 
myndighet/bolag för arbets-
insatser som sträcker sig 
utanför arkivmyndighetens 
ansvarsområden 

16 § AL 
17 § AvgF 

Kommunarkivarien 4.1 § arkivreglementet 
 
Avgiftsuttag för att: 
– Ta emot ej överens-
komna arkivleveranser. 
– Ordna upp felaktigt 
ordnade leveranser. 
– Iordningsställa arkiv-
handlingar som övertagits 
efter ensidigt beslut från 
arkivmyndighetens sida. 
– Åtgärda brister i arkiv-
vården hos myndighet/ 
bolag enligt 8.5 ovan. 

8.7 
Stopp för leveranser av arkiv-
handlingar till centralarkivet 

16 § AL Kommunarkivarien  4.2 § arkivreglementet 

8.8 
Häva leveransstopp 

16 § AL Kommunarkivarien  4.2 § arkivreglementet 

8.9 
Yttrande till myndighet/bolag 
under samråd i viktigare 
frågor som påverkar 
myndighetens/bolagets 
arkivbildning och arkivvård 

16 § AL 
6 § ArkF 

Kommunarkivarien 11 § arkivreglementet 
 
Samråd med arkivmyndig-
heten är viktigt t.ex. vid:  
– Omorganisationer.  

 – Inköp/avveckling av 
verksamhetssystem. 

 – Ombyggnad av 
arkivlokaler/utformning 
av nya arkivlokaler. 

 – Inför beslut om gallring. 
 – Upprättande och 

revidering av dokument-
hanteringsplan, arkiv-
beskrivning och arkiv-
förteckning. 

8.10 
Beslut om riktlinjer för den 
kommunala arkivvården 

16 § AL Kommunstyrelsen 3 § arkivreglementet 
 
Delegeras ej 

8.11 
Revidering av bilagorna till 
kommunens 
arkivreglemente 

16 § AL Kommunarkivarien Till arkivreglementet hör 
två bilagor, med 
information om 
arkivlagstiftning samt 
viktiga arkivrelaterade 
begrepp. Ifall t.ex. 
befintliga lagar inom 
området ändras eller om 
nya lagar tillkommer, så 
behöver bilagorna 
uppdateras utan att 
reglementet återigen 
måste behandlas politiskt. 



 

När? 5 december, 11.00 – 13.30 

Plats? Öckerö fritidsgård, Björnhuvudsvägen 54 

Inbjudna: 7 politiker, en person per parti, inbjuds att delta samt 28 högstadie- 

och gymnasieelever. 

 

Denna gång diskuteras välmående. Ett ämne som bestämts enligt önskemål 

från kommunstyrelsen. Ämnet introduceras och därefter följer en diskussion i 

fem grupper under ledning av er politiker.  

_________________________________________________________________ 

Vi kommer att be skolorna förbereda eleverna på temat och följande underteman.  
- Psykisk hälsa, stress, oro, sömnproblem 
- Fysisk hälsa och fritidsaktiviteter 
- Studiero och studiemotivation 
- Relationer till familj 
- Kompisar, mobbning och ensamhet 

________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: I januari 2019 beslutade Kommunstyrelsen att tre politikerluncher ska 

genomföras under 2019 där politiker från alla nämnder bjuds in att delta. Under våren har 

även ett Valstugetorg med anledning av EU-valet genomförts.  

 

 

Anmälan till eivor.johnsson@ockero.se senast måndag 25 november. 

Ange ev. specialkost vid anmälan, vi kommer anlita catering.  

Välkomna! 

Tora Wilhelmsson  vik. folkhälsoutvecklare 

Eivor Johnsson Enhetschef ungdom 

 

 

POLITIKERLUNCH  5/12 

mailto:eivor.johnsson@ockero.se

	1.Kallelse kommunstyrelsen 2019-11-12
	2a.Budget_uppdrag_höstprocess 2020
	TU Uppdrag/budget 2020
	Uppdragshandlingar 2020
	Kommunstyrelsen
	Bygg- och miljönämnden
	Barn- och utbildningsnämnden
	Socialnämnden

	Årsplan för ledning och styrning
	Taxor
	VA-taxa
	Miljötaxa
	Taxa färdtjänst
	Taxa båttrafik


	2b.Yrkande Öckeröalliansen budget 2020
	2c.Öckeröalliansens förslag höstprocess budget 2020
	3.Yrkande åtgärder budget 2020
	4aTjänsteskrivelse förändrad budgetprocess och styrmodell
	4b.Policy för ledning och styrning
	5a.TU Revidering av arbetsordning
	5b.Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
	Antalet ledamöter
	Valberedning
	Sammanträdet
	Tid och plats för sammanträdena
	Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
	Ärenden och handlingar till sammanträdena
	Placeringsordning
	Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
	Upprop
	Protokolljusterare (5 kap. 69 61 § KL)
	Turordning för handläggning av ärendena
	Yrkanden
	Deltagande i beslut
	Omröstningar
	Reservation
	Hur ärenden väcks
	Motioner
	Medborgarförslag
	Yttranderätt
	Interpellationer
	Frågor
	Talartid och ordning
	ÖVRIGT
	Återredovisning från nämnderna
	Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
	Justering av protokollet

	6a. SN 60-19 Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning
	6b. TU Avtal om larming och övergripande ledning
	6c. Avtal om larmning och övergripande ledning GR 20190918 Öckerö
	1. Bakgrund
	2. Utgångspunkter för detta avtal
	3. Benämningar och förkortningar
	4. Principiella utgångspunkter för ledning
	4.1 ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH ATT INLEDA RÄDDNINGSINSATSER
	4.2 RÄDDNINGSCHEF (RCH) – RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB)
	4.3 RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) – RÄDDNINGSLEDARE (RL)

	5. Syfte
	6. Avtalets omfattning
	6.1 NYTTJANDE AV LEDNINGSFUNKTIONER
	6.2 REGLERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR GEMENSAMT LEDNINGSYSTEM
	6.3 BESLUTANDERÄTT FÖR LEDNINGSSYSTEMET
	6.4 LARMNING OCH LEDNING I INLEDNINGSSKEDE

	7. Behandling av personuppgifter
	8. Avtalets handlingar och fullständighet
	9. Parternas åtaganden
	9.1 GEMENSAMMA ÅTAGANDEN
	9.2 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS ÅTAGANDE
	9.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖCKERÖ KOMMUNS ÅTAGANDE

	10. Ansvar
	10.1 FÖRSÄKRING
	10.2 UTRUSTNING
	10.3 ARBETSMILJÖ
	10.4 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS
	10.5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

	11. Ekonomi
	11.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING
	11.2 INDEXREGLERING
	11.3 FAKTURERING
	11.4 BETALNING

	12. Övrigt
	12.1 DOKUMENTATION
	12.2 SEKRETESS

	13. Förhinder
	14. Överlåtelse av avtalet
	15. Gällande rätt
	16. Tvistelösning
	17. Undertecknande

	7.Tjänsteskrivelse Politisk referensgrupp inom Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 155 Torslanda-Öckerö 
	8.Tjänsteskrivelse - Beslut om planstart detaljplan för Hult 3_12, centrumverksamhet i Hönö Klåva
	9.Tjänsteskrivelse va-taxa 2021
	10.Tjänsteskrivelse beslut om planstart
	11a.Tjänsteskrivelse kustzon
	11b.Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen. September 2019
	11c.Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla. 2019-xx-xx
	12.Yrkande utredning båttrafiken
	13a.Tjänsteskrivelse delårsrapport samordningsförbundet öckerö
	13b.Skrivelse till  Samordningsförbundets medlemmar Delårsrapport 20190101-20190831
	Datum: 2019-09-25 Dnr:

	13c.§ 49 Delårsrapport Älv & Kust 2019-01-01 - 2019-08-31
	13d.Delårsrapport Älv & Kust 2019-01-01 - 2019-08-31
	14.a 1-19 Revidering av Arvodesreglemente - ny arvodesnivå för överförmyndaren
	14b. TU Revidering av Arvodesreglemente - Överförmyndarens arvodenivå
	15a.2-19 Revidering av Arvodesreglemente - Revidering av Arvodesreglemente ändrade bestämmelser för förlorad arbetsinkomst
	15b.Arvodesreglemente
	Ersättningar till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker samt hel- och deltidsarvoderade politiker i Öckerö kommun
	§3. Förtroendevalda fritidspolitiker
	§4. Månadsarvoden
	§5. Sammanträden och sammanträdesarvoden
	§ 6. Förrättning och förrättningsarvoden
	§ 7. Förlorad arbetsinkomst
	§ 8. Förlorad semesterförmån
	§ 9. Pensionsregler
	§ 10. Frånvaro
	§ 13. Särskilda arbetsförhållanden m m
	§ 14. Gemensamma bestämmelser för ersättning
	§15. Tolkning och tillämpning

	16a.TU sammanträdesplan 2020
	16b.Tidsplan KS och KF 2020
	17a.Tjänsteskrivelse samråd budget Öckerö kommun 2020 samordningförbundet Älv och kust
	17b.Samråd budget Öckerö Kommun för år 2020
	18a.Tjänsteskrivelse Svar på motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verksamhetsfordon”
	18b.motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verksamhetsfordo
	18c.KS 151-19 Motion angående ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verksamhetsfordo
	19.TU Dnr 0200-19 Organisatorisk flytt av etablerings och arbetsmarknadsenheten
	20.TU KS Avveckling av KSIU samt flytt av myndighetsutövning till Socialnämnden
	21a.Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente
	21b.KS reglemente
	22a.TU  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
	22b.Revidering Delegationsordning KS 2020-01-01
	Beslut i brådskande ärenden
	Anmälan av delegationsbeslut
	HSL  Hälso och sjukvårdslagen LOU  Lagen om offentlig upphandling
	LVU  Lagen om vård av unga
	SoL  Socialtjänstlagen
	Enhetschef
	Förhandlingsutskottet
	Förvaltningschef/verksamhetschef
	Förhandlingsutskottet

	Förvaltningschef/Verksamhetschef
	Enhetschef
	Enhetschef
	4. ORGANISATION
	5. SAMHÄLLSBYGGNAD
	6. FRITID- OCH KULTUR
	7. ETABLERING
	7.7Godkännande av jourhem
	7.8Övervägande om fortsatt vård samt hur vården ska inriktas och utformas
	7.9Övervägande om skäl för att ansöka om vårdnadsöverflyttning
	Individ- och familjeomsorg - Placering av vuxna
	Individ- och familjeomsorg - Öppenvårdsinsatser
	Individ- och familjeomsorg - Övrigt
	Lag med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU) Beslut som endast kan delegeras till utskott

	7.32Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former
	Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVMBeslut som ej omfattas av delegationsförbud


	23.Inbjudan politiker till politikerlunch 5 december



