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KF § 83   
   
Förändring av ärendelistan 

 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att ärende 17, Svar på motion om att säkerställa fiberut-
byggnad genom tillfällig finansiering, utgår. Vidare meddelar ordförande att 
två ärenden läggs till i ärendelistan:  
 

- Anmälan av motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö 
- Anmälan av motion om Risk- och konsekvensanalyser 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ett ärende utgår och att två ärenden läggs till 
på listan. 
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KF § 84 Dnr KS 62/19  
   
Delårsbokslut och ekonomisk rapport - per 18-08-31 för Öckerö 
kommun, ÖFAB och ÖRAB 

 
Ärende 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö 
kommun totalt – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser 
såväl drift- som investeringsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-10-15, § 227 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019 
Delårsrapport med uppföljning efter augusti, Öckerö kommun 
Delårsrapport för koncernen Öckerö Fastigheter AB 
Delårsbokslut för Öckerö Rederi AB 
KPMG:s Översiktlig granskning delårsrapport 2019-08-31 
Revisorernas utlåtande gällande kommunens delårsrapport 
 
Dagens sammanträde 
Oskar Nilsson, ekonomichef, lämnar en redogörelse för ärendet.  
Hans Andreasson, VD ÖFAB, lämnar en redogörelse för den del av delårsbok-
slutet som berör ÖFAB.  
Annika Westh (L), ordförande ÖFAB, lämnar en redogörelse för den del av del-
årsbokslutet som berör ÖFAB.  
Christian Simonsson, ekonom, lämnar en redogörelse avseende ÖRAB.  
Paul Magnusson (S), kommunrevisionen, kommenterar delårsbokslutet och den 
skrivelse med bilagor som revisionen upprättat.    
Ordföranden tackar för föredragningen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Delårsbokslutet för Öckerö kommun, ÖFAB och ÖRAB godkänns. 
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KF § 85 Dnr KS 109/19  
   
Information om nämndernas åtgärdsplaner 

 
Ärende  
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har 
beslutat (SN §48-19 samt §58-19, BUN §37-19 och KS 164-19) om åtgärdsplan-
er för 2019.  
 
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets 
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-10-15, § 228 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 27 augusti, §164. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 14 augusti. 
Bilaga – åtgärdsplan kommunstyrelsen.  
Socialnämnden har behandlat ärendet 21 augusti, §48.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 12 augusti.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2 oktober, §58.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 25 september.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september, §37. . 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 18 september . 
Bilaga– åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 86 Dnr KS 210/19  
   
Omfördelning av budgeterad fördelningspost 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna 
för att finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa investeringar, som t.ex. 
LSS-boendet på Södra Sudda, kommer inte att vara färdigställda under 2019.  
Detta yrkande föreslår att sammantaget 2 000 tkr kronor omfördelas från för-
delningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Socialnämn-
den med anledning av den negativa prognos som redovisats avseende nämn-
den efter maj månad. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte 
ramhöjande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-10-15, § 229 
Yrkande Öckerö alliansen daterad 2 september 2019. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
2 000 tkr omfördelas från fördelningsposten LSS-boende till Socialnämnden 
för att täcka ökade kostnader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet 
på Södra Sudda färdigställs. 
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KF § 86 Dnr KS 169/18  
   
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 

 
Ärende 
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska ana-
lysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur 
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och det geografiska om-
rådet.  
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-10-15, § 232 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019. 
Bilaga - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Risk- och sårbarhetsanalys för Öckerö kommun antas.  
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KF § 88 Dnr KS 237/19  
   
Interpellation om bluffakturor 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en skrivelse, inkommen 6 oktober 2019, begärt att få 
ställa en interpellation till Jan Utbult (KD) angående bluff-fakturor och mut-
försök. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 6 oktober 2019 
Svar på interpellation, daterad 14 oktober 2019 
 
Dagens sammanträde 
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde. 

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

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande. 
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KF § 89 Dnr KS 85/18  
   
Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på 
Öckerö seglande gymnasieskola 

 
Ärende 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öck-
erö seglande gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 187 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 9 maj 2019, §25 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Helene Berntsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar bifall till motionen. 
Kent Lagrell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordförande ställer för-
slagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

 

Reservation 
Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 90 Dnr KS 170/16  
   
Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 

 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-
11-24 föreslagit: att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens 
offentliga miljöer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-09-24, § 210 
Motion daterad 2016-11-24 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017, §14 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Isak Strömblad (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Ronnie Bryngelsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Ronnie Bryngelssons (S) förslag. Ordförande ställer för-
slagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 91 Dnr KS 222/18  
   
Motion om boendegaranti för äldre 

 
Ärende 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en mot-
ion om boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och 
mer aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och själv-
ständigt, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och in-
tegritet. Äldre ska kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. 
Ibland uppkommer situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller an-
nat lämpligt boende. Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa 
boendegaranti för de som är 85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 
månader. Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuva-
rande lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara gene-
rösare än vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande 
lagstiftning gällande bistånds-bedömning för en ansökan om ett särskilt boende 
bör fortsätta att gälla. Då det gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ing-
en biståndsbedömning, det är den enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett 
sådant boende. Biståndsbedömningen gäller enbart det särskilda boendet och 
förvaltningen anser att det även fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd in-
sats.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 188 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 
Bilaga 2: Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
Bilaga 3: KF § 118/18 
Bilaga 4: KS § 35/19 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 24 april 2019, § 26.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Jan-Åke Simonsson (S) yrkar bifall till motionen 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Jan-Åke Simonsson (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
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Reservationer 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och ledamöterna i Vänsterpartiet reserve-
rar sig mot beslutet 
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KF § 92 Dnr KS 5/18  
   
Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

 
Ärende 
2018 inkom ett medborgarförslag från privatperson . 
Medborgarförslaget syftar till att skapa 70+ boende i den sydligaste delen av 
Sudda som gränsar mot Öckerövägen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 190 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 9. 
Bilaga 1: Medborgarförslag, inkommet 2018-01-05 
Bilaga 2: Förtydligande av medborgarförslag, daterat 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 maj.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
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KF § 93 Dnr KS 239/18  
   
Svar på motion om trafikundervisning 
 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 185 
Motion om trafikundervisning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-19, § 36. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 19 juni, §31. 
 
 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Vera Molin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Ronnie Bryngelsson (S) yrkar bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Ronnie Bryngelsson (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

 

Reservati0n 
Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 94 Dnr KS 39/18  
   
Svar på motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 
 

 
Ärende 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 
föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i 
kommunal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa 
hos äldre och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 186 
Bilaga 1: Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet, 2018-02-27 
Bilaga 2: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12 
Bilaga 3: SN § 53/18 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 26 mars 2019, §60.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Ronnie Bryngelsson (S) yrkar bifall till motionen 
Göran Billvall (V) yrkar bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Ronnie Bryngelssons (S) och Göran Billvalls (V) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och ledamöterna i Vänsterpartiet reserve-
rar sig mot beslutet. 
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KF § 95 Dnr KS 225/18  
   
Svar på motion om att likställa Färdtjänst med övrig kollektivtrafik 
 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2018-11-
22 tagit upp att det finns orättvisor i kommunens betalningssystem för färd-
tjänståkare. Förslagsställarna anser att det inte tycks föreligga några förslag 
om att jämställa färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafik i kommunen. Det 
finns inte någon vilja från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
De högre kostnaderna drabbar också de som har lägre inkomster än genom-
snittliga befolkningen och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras 
livsbetingelser. Det finns också stora skillnader mellan kommunerna. Kostna-
den för en göteborgare med färdtjänst att resa till Öckerö är lägre än vad det 
kostar för en av kommunens invånare att åka till Göteborg.   
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänst, 2006 och 2012. 
Vänsterpartiet yrkar nu på: 
 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik. 
Att kostnaderna för resorna är lika. 
Att månadskort införs. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 189 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §121. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari 2019, §34. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2019. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Göran Billvall (V) yrkar bifall till motionen 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Göran Billvalls (V) förslag. Ordförande ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 

 
 

, 
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Kommunfullfullmäktiges beslut 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik avslås. 

Att kostnaderna för resorna är lika avslås. 

Att månadskort införs avslås.  

 

Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 96 Dnr KS 44/19  
   
Svar på Motion från Vänsterpartiet om brister i tillgänglighet och 
anpassning i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Vänsterpartiet föreslår att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de 
anpassningsåtgärder som behövs i trafiken och i våra friluftsområden för de 
med funktionsnedsättning. Att anpassningsåtgärderna planeras och utförs i 
samråd med de funktionshindrades organisationer.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 183 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 juni. 
Motion daterad 19 februari 2019. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Annika Andersson (V) yrkar bifall till motionen. 
Anna Skrapste (MP) yrkar återremiss. 
Annika Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
Staffan Dahlbäck (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Göran Billvall (V) yrkar återremiss. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde.  

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för återremiss.  
 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster mot 12 nej-röster och ingen som avstår finner ordförande att 
fullmäktige ska avgöra ärendet idag. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

Beslutsgång, fortsättning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Annika Anderssons (V) m fl förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullfullmäktiges beslut 
Att motionens första attsats avslås med hänvisning till att Gatuenheten och 
Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt med anpassningsåtgärder för personer 
med funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden. 

Att motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till att Gatuenhet-
en och Kultur och fritid samverkar med Pensionär och handikapprådet och 
med Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i anpassningsåtgärder för per-
soner med funktionsnedsättning. 

 

Reservationer 
Ledamöterna i Socialdemokraterna, ledamöterna i Miljöpartiet och ledamö-
terna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 
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KF § 97 Dnr KS 223/18  
   
Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
 
Ärende 
Socialdemokraterna anmälde 2018-11-22, genom Ronnie Bryngelsson och Ma-
ria Brauer, en motion yrkandes på att införa en uppföljningsrutin där genom-
förandet av bifallna motioner och medborgarförslag rapporteras till fullmäk-
tige. Motionärerna menar att det i dagsläget finns en fungerande rutin avse-
ende beredningen av motioner och medborgarförslag i kommunen, men att 
rutinerna brister när det därefter kommer till återrapporteringen av hur det 
har gått med genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Soci-
aldemokraterna anser att det är av yttersta vikt för den kommunala demokra-
tin att bifallna motioner blir genomförda, och att detta kan verka för att främja 
transparensen. 
 
Yrkandet är formulerat enligt nedan. 
 

- Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner 
och medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporte-
ringen ska ske minst en gång om året.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 184 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 juli 2019. 
Motion daterad 22 november 2018.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Ronnie Bryngelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 
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KF § 98 Dnr KS 140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rapportering 
till fullmäktige  

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunre-
visionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. 
Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter. 

Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Tre ären-
den som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad 
för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit och inga ären-
den har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019 

 

ÄO. Ärendet gäller permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende 
har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-09-24, § 208 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2019. 
Bilaga 2: IVO Utveckling över tid, 2019-07-22 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, §47. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KF § 99 Dnr KS 249/19  
   
Anmälan av motion om att påskynda 
klimatåtgärder i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion, in-
kommen 2019-10-24, föreslagit att: 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av klimatåtgärderna 
i rapporten ”Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” som är relevanta för 
Öckerö kommun. 
 
2. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag på prioritering för 
genomförande av relevanta klimatåtgärder. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-10-24 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 100 Dnr KS 250/19  
   
Anmälan av motion om risk- och konsekvensanalyser 
 
 
Ärende 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Anna Skrapste (MP) har i en motion, in-
kommen 2019-10-24, föreslagit att: 
 
- Att Öckerö kommun tar fram en nya mall för åtgärdsplaner och redovisning 
av risk och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar/medborgar, barnperspektiv samt koncernperspektiv 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-10-24 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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