
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (28)
    2019-11-12 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-15:05  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                      Jennie Wernäng (M) 

Kent Lagrell (M)                                   Anders Kjellgren (M) 
Ronnie Bryngelsson (S)                      Maria Brauer (S) 
Boel Lanne  (MP)                                  
 

Tjänstgörande ersättare         Vera Molin (L), Hans Wickstrand (KD), Isak Strömblad (KD)§253, Helene Berndtsson 
(M) §257  

Övriga närvarande         Isak Strömblad (KD), Martina Lindqvist (KD),  
                                                      Helene Berndtsson (M), Sandra Svensson (M), Ronald Caous (S),  
                                                      Annika  Andersson (V), Göran Billvall (V)                                    
 
JÄV                                              Henrik Karlsson (KD) §253, Jennie Wernäng (M) §257                                   
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 

Oskar Nilsson, Ekonomichef, §245, §247, §259 
Irene Berg, Ekonom, §245, §247, §259 
Christer Zandén, Kvalitetsutvecklare, §245, §247, §259 
Peter Eriksson, Räddningschef, §249 
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §250-254 
Rikard Sporre, Planarkitekt, §251 
Lisette Larsson, VA-chef, §252 
Veronica Tindvall, Etableringschef, §261-264 
 

Justerare  Ronnie Bryngelsson 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 245-270 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                          Ronnie Bryngelsson 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-11-12 

Datum för anslags 2019- Datum för anslags nedtagande 2019- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                         
Uppdrag/budget höst 2020 
 
Ärende 
Nämnderna har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2020 i en-
lighet med fullmäktiges budgetbeslut 2019-06-13. Beslut om kommunstyrel-
sens 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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019. 
Bilaga – Budget och uppdrag 2020. 
Yrkande Öckeröalliansen budget 2020 
Bilaga – Öckeröalliansens förslag höstprocess budget 2020 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att: 
Öckeröalliansens förslag till driftramar för år 2020 fastställs. 
Öckeröalliansens förslag till ekonomisk femårsplan för åren 2020-2024 fastställs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Öckeröalliansens förslag kan antas och finner att så 
sker.  

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner  

-förslag till uppdragshandling för Kommunstyrelsen 2020  

-Ärende med taxa för färdtjänst tas bort ifrån budgethandlingen 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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 

Deltar inte i beslutet 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) deltar inte i beslutet, till förmån 
för eget förslag. 

Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §246 Dnr 252/19  
   
Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 

 
Ärende 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande Öckeröalliansen Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 daterad den 22 
oktober 2019.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag på förslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Jan Utbults 
(KD) m.fl. förslag, dels Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer försla-
gen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med  Jan 
Utbult (KD) m.fl. förslag. 

Kommunstyrelsens 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 al-
ternativ genom konsumentverkets tjänst "Hallå konsument".  

5. Bidraget till Öckerö närradio för sändningar av kommunfullmäktige avslu-
tas.  
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Protokollsanteckning 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) får anteckna följande till proto-
kollet;  
I det yrkande som öckeröalliansen presenterat framgår endast det totala 
besparingsbeloppet, som ett genomförande av yrkandet förväntas resultera i. 
Vi saknar beräkningar för effekterna av de föreslagna åtgärderna. Utan sådana 
angivelser är det omöjligt att följa upp åtgärderna och en ledning och styrning 
av denna viktiga besparing blir därmed obefintlig. Hur ska vi, eller för den 
skull revisionen, kunna bedöma om effekterna är de förväntade? Flera av be-
sparingarna kommer att få konsekvenser för invånarna och det är viktigt att 
dessa minimeras. Genom att omöjliggöra en effektiv ledning och styrning ris-
kerar åtgärdspaketet att slå slumpmässigt och i värsta fall både fel och inte ge 
tillräckliga effekter. En förutsättning för att en budget ska vinna brett stöd är 
att den är transparent och att det är tydligt vad ett stöd till budgeten innebär 
och hur dess genomförande påverkar kommunens service och dess invånare. 
En sådan transparens är i själva verket en grundsten i ett demokratiskt sam-
hälle och vi ser att förslaget i det avseendet har brister. Socialdemokraterna har 
genom muntlig kommunikation inhämtat att öckeröalliansens yrkande inne-
håller besparingsåtgärder som får konsekvenser för såväl servicen till invånar-
na, konsekvenser för invånarnas dagliga livsföring samt, inte minst, kommu-
nens förmåga att leverera på budgetens mål och uppdrag. Detta innebär att en 
konsekvensanalys bör göras, innan planen genomförs.Vi anser att öckeröalli-
ansens yrkande för kommunstyrelsens budget ska vara så tydlig att det klart 
framgår vad invånarna har att förvänta sig om den antas, att den möjliggör 
styrning och ledning så att man slipper gissa sig till vilka besparingar respek-
tive åtgärd förväntas skapa, samt att den möjliggör revisionens uppdrag. 
 
Boel Lanne (MP) får anteckna följande till protokollet;  
MP anser att man inte kan inte besluta om besparingar där vi varken har 
siffror eller tillgång till konsekvensanalys. Mp noterar att förslag 1 är det-
samma som MP föreslagit i flera år, med den stora skillnaden att MP  föreslagit 
att parkeringsdäck skall byggas på Burö så människor kan resa med färjan och 
inte behöver köa till nästa tur. MP sätter människan i centrum. 

 
 
Deltar inte i beslutet 
 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) deltar inte i beslutet och återkom-
mer senare i budgetprocessen.  
 
Reservation 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §247 Dnr 0241/19    
   
Förändrad styrmodell och budgetprocess på KS och KF 

 
Ärende 
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 bud-
getprocessen. Det övergripande syftet med förändrad budgetprocess och styr-
modell 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. Styr-
modellen behöver också tydliggöra den politiska rollen och tjänstepersons-
rollen. 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 tjänsteor-
ganisationens 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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019. 
Policy för styrning och ledning – styrmodell för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Policy för styrning och ledning antas.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §248 Dnr 245/19  
   
 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärende 
Fullmäktiges presidium har tagit upp frågan om revidering av arbetsordningen 
för kommunfullmäktige i Öckerö kommun. Det nya förslaget innebär en an-
passning 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. Detal-
jerna finns att studera i bilagan, förslag till arbetsordning för kommunfullmäk-
tige. 
 
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 upp-
daterats till 2018 års kommunallag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2019. 
Bilaga – kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) föreslår att ärendet återremitteras för komplettering av arbets-
ordningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremit-
teras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet åter-
remitteras.  

 

Kommunstyrelsens besluts 

Ärendet återremitteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS § 249 Dnr KS 253/19  
   
Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsterna i Göte-
borgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning 

 
Ärende 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjäns-
terna) verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande risk-
bild, vilket ställer stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna 
och organisera sig för att kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsstäl-
lande 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 räddnings-
insatser snabbt och effektivt samverkar med varandra för att möjliggöra sam-
ordnande och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Mot bakgrund av ett 
alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömse-
sidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt utnyttja varandras 
förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet 
som helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen har behandlat ärendet den 2 oktober 2019, §60. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2019.  
Bilaga 1: Avtal om larmning och övergripande ledning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige att godkänna Avtal om larmning och övergripande led-
ning vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Öckerö och Räddnings-
tjänsterna i Göteborgsregionen. 

 

 - Kommunfullmäktige att besluta att medge beslutsbehörighet för Räddnings-
tjänsten Storgöteborg i enlighet med Avtal om larmning och övergripande 
ledning. 

 - Kommunfullmäktige att uppdra åt firmatecknare att underteckna avtalen. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §250  Dnr 0254/19  
   
 

Politisk referensgrupp inom Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 155 Tors-
landa-Öckerö 
 
Ärende 
Trafikverket har ställt frågan till Öckerö kommun om att delta i en politisk re-
ferensgrupp. I detta är Öckerö kommun en självklar part. I övrigt kommer re-
presentation i referensgruppen från Göteborgs Stad och Västra Götalandsreg-
ionen 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår Maria Brauer (S) och Jan Utbult (KD) att ingå i re-
ferensgrupp inom ÅVS väg 155.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jennie Wernäng (M) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om att utse Maria Brauer (S) och Jan Utbult (KD) 
att ingå i referensgrupp inom ÅVS väg 155.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §251 Dnr SB 0134/19  
   
 

Beslut om planstart - Detaljplan för Hult 3:12, centrumverksamhet i 
Hönö Klåva 
 
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 end-
ast ett beslut beträffande föreslagen planläggning, men ett planärende anses 
inte ha påbörjats förrän ett formellt beslut om att inleda planläggning har fat-
tats. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.  
Områdeskarta  
Gällande plan  
Beslut om planbesked  
Platsfoton  

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att starta de-
taljplanearbete för Hult 3:12, centrumverksamhet i Hönö Klåva (Trubadu-
ren). 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §252 Dnr SB 215/18  
   
 

VA-taxa 2021 
 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av KS 2018-12-18 § 329 att se över lägen-
hetsavgiften 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram ny kon-
struktion 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. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §253 Dnr SB 0124/19  
   
Beslut om planstart Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl – Industriom-
råde 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 end-
ast ett beslut beträffande föreslagen planläggning, men ett planärende anses 
inte ha påbörjats förrän ett formellt beslut om att inleda planläggning har fat-
tats. 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 in-
riktning mot icke störande/lätt industri av mindre eller medelstor art. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2019.  
Tidigare beslut om planbesked 
Gällande detaljplan 
Lokaliseringskarta 
Platsfoton 
 
JÄV 
Henrik Karlsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om planstart för detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl, 
Industriområde Södra Långesand. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §254 Dnr SB 0191/15  
   
 

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust 
och Uddevalla 
 
Ärende 
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommel-
ser 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 över-
enskommelser 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 in-
komna synpunkter under remisstiden och har sedan godkänts av Göteborgsreg-
ionens styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, 2019-09-19, och förbundssty-
relsen, 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 Göte-
borgsregionen, Orust och Uddevalla”.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2019.  
Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen. September 2019 
Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla, 2019-10-18”. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §255  Dnr KS 0248/19  
   
Utredning om driftsform för båttrafiken 

 
Ärende 
Öckerö kommuns båttrafik kör, på uppdrag av Västtrafik, kollektivtrafik mel-
lan 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. 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 8 oktober 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att se över 
framtida driftsform och organisationstillhörighet för båttrafiken. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §256  Dnr KS 223/19  
   
 

Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 
 
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 samord-
ning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet är en myn-
dighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till 
egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och 
sjukvård samt kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2019. 
Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 
Styrelseprotokoll, § 49, Samordningsförbundet Älv & Kust 2019-09-20 
Skrivelse till samordningsförbundets medlemmar daterad 2019-09-25 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Öckerö kommun godkänner delårsrapporten för Samordningsförbundet Älv & 
Kust för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §257  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 Här-
ryda. Under mandatperioden 2019-2022 ingår Öckerö kommun i en gemen-
sam överförmyndarnämnd med dessa kommuner.  
 
Arvodesnivån för överförmyndaren behöver regleras för att motsvara arbetsin-
satsen. Som referenspunkt har överförmyndaren i Partille kommun ett påslag 
på 5% av kommunalråds arvode.  
 
Beslutsunderlag 
Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 19 september, §1.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019. 
 
JÄV 
Jennie Wernäng (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Arvodesnivån för överförmyndaren fastställs till 5% av kommunalråds ar-
vode. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §258  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”.  
 
Beslutsunderlag 
Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 19 september 2019, §2.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förslag till reviderat arvodesreglemente antas. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §259 Dnr 246/19  
   
 

Samråd budget Öckerö kommun 2020 – samordningsförbundet Älv 
och Kust 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019.  
Bilaga - Samråd budget Öckerö Kommun för år 2020 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §260 Dnr KS 105/19  
   
 

Svar på motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges möte den 7 mars 2019 redogjorde kommunens revi-
sorer för granskningen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande 
av verksamhetsfordon” som gjorts av bolaget. Granskningen fokuserar på in-
köp och nyttjande av bilar.  
 
I motionen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verk-
samhetsfordon” Dnr KS 105/19 föreslås att samtliga fordon som används inom 
kommunen ska ingå i åtgärdsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019.  
Motion daterad 25 april 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalls.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, del förvaltningens 
förslag, del Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med  förvaltning-
ens förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
 
Reservation 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot förslaget.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §261  Dnr 0200/19    
   
 

Organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenheten 
 
Ärende 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten ser ett behov av en organisatorisk 
flytt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa hanteringen av enhetens an-
svarsområden samt för att säkerställa en hanterbar arbetsmiljö för enhetens 
medarbetare.  
 
Förslaget innebär en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknads-
enheten i sin helhet till socialnämnden. En samsyn till förslaget finns hos verk-
samhetschefer inom berörda förvaltningar; kommunstyrelsen och socialför-
valtningen. Facklig samverkan rörande förslaget har skett inom båda förvalt-
ningarna samt på central nivå.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenhet-
en från kommunstyrelsen till socialnämnden godkänns och träder i kraft 
2020-01-01 

2. Socialnämnden får i uppdrag att inom ramen för socialnämndens reg-
lemente slutföra arbetet med utformning av detaljorganisation. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §262  Dnr 0215/19    
   
 

Avveckling av KSIU, flytt myndighetsutövning till socialnämnden 
 
Ärende 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om organisatorisk 
flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till 
socialnämnden föreslås ytterligare nödvändiga beslut för att fullfölja omorga-
nisationen.  
Myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen som skett i kommunstyrelsens 
individutskott behöver flyttas över till socialnämnden och därmed behöver 
kommunstyrelsens individutskott avvecklas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Kommunstyrelsens individut-
skott.  

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 omor-

ganisation rörande etablering- och arbetsmarknadsenheten. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §263 Dnr 0216/19    
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente i samband med orga-
nisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 

 
Ärende 
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 revide-
ring av kommunstyrelsens reglemente.  
 
Föreslagen förändring planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
Kommunstyrelsens reglemente 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande tilläggsförslag;  
Beslut om revidering av Kommunstyrelsens reglemente även medför en flytt av 
etablerings och arbetsmarknadsenhetens uppdrag till socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
Ordföranden frågar sedan om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft 2020-

01-01 
3. Beslut om revidering av Kommunstyrelsens reglemente även medför en 

flytt av etablerings och arbetsmarknadsenhetens uppdrag till social-
nämnden 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §264 Dnr 0217/19  
   
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning i samband 
med organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenhet-
en 
 
Ärende 
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 revide-
ring av kommunstyrelsens delegationsordning.   
 
Föreslagen förändring planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019. 
Kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Beslut om delegationsordning för Kommunstyrelsen revideras och fast-
ställs enligt förslag. 

2. Den reviderade delegationsordningen träder i kraft 2020-01-01  
3. Beslutet i punkt 1 och 2 är förbehållet att Kommunfullmäktige fattar be-

slut om omorganisation och revidering av Kommunstyrelsens regle-
mente som träder i kraft 2020-01-01.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  
   
   
KS §265 Dnr 0270/19  
   
 

Revidering av socialnämndens reglemente i samband med or-
ganisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
 
Ärende 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att genom-
föra en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommun-
styrelsen till socialnämnden krävs, som ett led i detta, en revidering av socialnämn-
dens reglemente, så att erforderliga ansvarsområden förs över till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §64.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019.  
Socialnämndens reglemente.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om revidering av socialnämndens reglemente 
genom införande av nedanstående. 
 
” - Särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av 
kommunens särskilda insatser inom detta område. 

- Mottagande av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyan-
lända 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 mot-
tagande av asylsökande m.fl. 

- Lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475).” 

Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente ska träda i kraft 2020-01-01 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS § 266 Dnr KS 0019/19  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning. 
Förrättningsunderlag efter deltagande lämnas till kommunsekreterare. 
 

• Politikerlunch den 5 december 2019. Varje parti i Kommunfullmäktige kan 
utse en person från valfri nämnd som partiet anmäler till politikerlunchen. 

• ÖFAB-dagen den 18 november 2019 kl. 14.00-16:00. Kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare beviljas arvode.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  

   
   
KS §267   
   
Kommundirektören informerar  

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef 
• Föreläsning i härskarteknik 
• Öckerö nya centrum 
• E-tjänstplattform 
• Innemiljön kommunhuset 
• Juridik- och kanslienhetens ansvarsområden 

 
 

 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12                                                                                                      

    
    
KS §268    
    
Rapporter från nämnderna  

 
Ärende 
 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om händelser på Hedens skola. Martina informerar om nämndens budget 
2020.  
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om ärenden 
som har behandlats på senast nämndsmötet.  
 
Hans Wickstrand (KD) informerar från Bygg- och miljönämndens senaste 
sammanträde.  
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12                                                                                                              

   
   
KS §269   
   
Rapporter  

 
Ärende 
 
 
Kent Lagrell (M) informerar från styrgruppen social välfärd.  

 
Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12  

   
   
KS § 270 Dnr 0035/19  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Beslut fattade på delegation under oktober 2019 redovisades för Kommunsty-
relsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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