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Öckerö 2020-07-21 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Sanering av del av Öckerö 13:1 och Öckerö 2:499, Kärrsviks 
ÅVC 

Diarienummer: 0107/20   

Sanering av del av Öckerö 13:1 och Öckerö 
2:499, Kärrsviks ÅVC 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendet  
Bygg-och miljönämnden beslutade 2018-06-11 att förelägga kretsloppenheten att 
vidta saneringsåtgärder av massor som mellanlagrats på Kärrsviks ÅVC. 
Föreläggandet var förenat med ett vite på 500 tkr. Åtgärderna skall vara slutförda 
och redovisas våren 2020. 

Beredning 
Cowi AB har genomfört markundersökningar innan sanering för att kartlägga 
omfattningen av åtgärder samt graden av kontaminering. Hönö Schakt AB, 
upphandlad entreprenör, har därefter uppskattat att drygt 5 000 ton massor 
behöver borttransporteras för sanering och omhändertagande.    

Ekonomi 
Beräknad kostnad för saneringen beräknas till 2,6 mnkr. Tillkommer kostnader för 
provtagningar och analyser på ca 200 tkr. Kretsloppsenheten kommer att 
ianspråkta del av eget kapital för att täcka kostnaderna. Detta kommer att påverka 
kommunens resultat negativt i årsredovisningen.  

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller diskrimineringsgrunder. 

Barnperspektiv 
Ingen påverkan på barnperspektivet 



 
 

 

 
Beslutsbehörighet 
Bygg- och miljönämnden har beslutat i ärendet. Kommunstyrelsen delges ärendet 
som information.  
 
Bedömning 
Saneringen är beslutat av Bygg-och miljönämnden och var förenad med vite. 
Åtgärderna behövde genomföras i enlighet med detta beslut. 
 
Jämställdhetsperspektiv  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomi Öckerö kommun 
 
Bilagor 
- 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Johannes Wallgren 
T F Kommundirektör                                                           Samhällsbyggnadschef 
   
 
Datum  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2018-06-11 2 
   
   
BMN § 70 Dnr 2018-000073  
   
Föreläggande om åtgärder förenat med vite, Öckerö 13:1 

 
Vid den regelbundna miljötillsynen på Kärrsviks återvinningscentral har miljöenheten no-
terat att verksamheten lagt massor vid den kulle/upphöjning som ligger mitt på centralen. 
Det rör sig bland annat om massor med jord och inert avfall som placerats där under flera 
tillfällen. Vid jämförelse av flygbilder från 2009, 2012 och 2017 kan man tydligt se att kul-
len utökats. Massorna har förvarats längre än vad som är tillåtet för en mellanlagring och 
eftersom det saknas tillstånd för deponi går miljöenheten vidare för att se till att massorna 
bortskaffas. 
 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2018-05-28 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden förelägger med vite Kretsloppsenheten, Öckerö Kommun,  om att 
vidta nedanstående åtgärder  med anledning av massor som mellanlagras på Kärrsviks 
återvinningscentral. Föreläggandet förenas med ett vite på 500 000 kr.  
 

1. Senast 2020-03-01 ska massor som förvarats längre än 1 år innan bortskaffande el-
ler längre än 3 år innan återvinnig vara bortskaffade från markerat område på bifo-
gad beslutskarta. 
  

2. Senast 2020-03-14 ska kretsloppsenheten redovisa för miljöenheten hur massorna 
enligt första punkten omhändertagits.  

 
För detta ärende tas ut en timavgift. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 
2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och strålskydds-
lagen” är avgiften 900 kr för varje påbörjad timme handläggningstid. Med handläggnings-
tid avses enligt taxan den sammanlagda tid som en tjänsteman har använt för handlägg-
ningen av ärendet dvs. förberedning, besök på plats, rapportskrivning och andra administ-
rativa uppgifter. 
 
 
Upplysningar 
Bilagor som bifogas med beslutet: Besvärshänvisning och beslutskarta  
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Öckerö 2018-05-28 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Bygg- och miljönämnden 

 

Fastighetsbeteckning: Öckerö 13:1 

Beslutet avser: Föreläggande om åtgärder förenat med vite 

Handläggare: Linnéa Rösiö 

Diarienummer: 2018-000073 

Verksamhet: Kretsloppsenheten, Kärrsviks återvinningscentral 

Enhetens beslutsförslag till Bygg- och miljönämnden 

Miljöenheten föreslår Bygg- och miljönämnden att förelägga Kretsloppsenheten, Öckerö 
Kommun, om att vidta nedanstående åtgärder med anledning av massor som 
mellanlagras på Kärrsviks återvinningscentral. Föreläggandet förenas med ett vite på 
500 000 kr.  
 

1. Senast 2020-03-01 ska massor som förvarats längre än 1 år innan 
bortskaffande eller längre än 3 år innan återvinnig vara bortskaffade från 
markerat område på bifogad beslutskarta.  

 
2. Senast 2020-03-14 ska kretsloppsenheten redovisa för miljöenheten hur 

massorna enligt första punkten omhändertagits.  
 

 
Lagstöd 
Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 §, miljöbalken, med hänvisning till 1 kap 1 §, 2 kap 1-3 
§§, 15 kap 11 §, miljöbalken, samt 4 §, Avfallsförordningen (2011:927).  

 

Övriga Upplysningar 
Beslutet kan överklagas. Besvärshänvisning ska bifogas beslutstexten. 
Beslutskarta ska bifogas beslutet. 

Ärende 
Vi den regelbundna miljötillsynen på Kärrsviks återvinningscentral har miljöenheten 
noterat att verksamheten lagt massor vid den kulle/upphöjning som ligger mitt på 
centralen. Det rör sig bland annat om massor med jord och inert avfall som placerats 
där under flera tillfällen. Vid jämförelse av flygbilder från 2009, 2012 och 2017 kan man 
tydligt se att kullen utökats. Massorna har förvarats längre än vad som är tillåtet för en 
mellanlagring och eftersom det saknas tillstånd för deponi går miljöenheten vidare för 
att se till att massorna bortskaffas.  
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Bedömning 
I mitten av återvinningscentralens verksamhetsområde har man i omgångar lagt 
massor av jord och inert avfall så att en kulle betydligt utvidgats. Vid jämförelse av 
flygbilder från 2009, 2017 och 2017 kan man tydligt se att den yta som används för 
uppställning av containrar utökats, se Bilaga 1. Det finns ingen dokumentation om vad 
massorna i kullen består av och de har legat på platsen i flera år. Enligt 4 §, 
avfallsförordningen (2011:927), får avfall inte lagras i mer än 3 år innan det återvinns 
eller mer är 1 år innan det bortskaffas, om det inte ska klassas som deponering. En 
deponi kräver tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och omfattas av 
särskilda regler enligt förordningen om deponeringen av avfall (2001:512). Huvuddelen 
av massorna har förvarats mer än tre år. Eftersom den aktuella verksamheten inte har 
tillstånd för deponering kräver Bygg- och miljönämnden att de ska avlägsnas. Eftersom 
verksamheten påpekat att bortforslingen kommer att bli mycket kostsam ges en generös 
tidsfrist för att åtgärderna ska kunna betraktas som kostnadsmässigt rimliga. 

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande förenas med vite. Vitet ska enligt 3 § 
Lagen (1985:206) om viten fastställas till ett belopp som kan antas förmå den beslutet 
riktar sig mot att följa föreläggandet.  
 
Miljöenheten bedömer att kraven i detta beslut är rimliga i förhållande till kostnaden 
och att ovan nämnda åtgärder är nödvändiga för att verksamheten ska bedrivas i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Information 
Hantering av massor som ska avlägsnas från platsen ska ske i enlighet med 
miljöbalkens regler. Om massorna avses användas för anläggningsändamål ska de först 
provtas och en plan för provtagning lämnas till miljöenheten i god tid i förväg. 
Beroende på halterna av föroreningar i massorna kan ett användande för anläggning 
kräva anmälan eller tillstånd. 

Avgift 
För detta ärende tas ut en timavgift. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 
2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och 
strålskyddslagen” är avgiften 900 kr för varje påbörjad timme handläggningstid. Med 
handläggningstid avses enligt taxan den sammanlagda tid som en tjänsteman har 
använt för handläggningen av ärendet dvs. förberedning, besök på plats, 
rapportskrivning och andra administrativa uppgifter. 

 

 
 
Linnéa Rösiö 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Bifogas 
Beslutskarta 
Bilaga 1 
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Beslutskarta  

Röd markering visar avfall som förvarats under för lång tid och som ska forslas bort. 

 

 



Budget 2021 

Innehållsförteckning 

 

 Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper 

 Taxor och avgifter 

 Öckeröalliansens förslag till budget- och uppdragshandling, ekonomisk femårsplan, 

skattesats samt upplåning 

 Öckeröalliansens förslag till investeringsram 
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Öckerö 2020-08-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2021 

Diarienummer: 0275/19 

 
Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska 
styrprinciper 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta: 
 
1. God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs 

i enlighet med förslag 

2. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021 fastställs 

 
Ärende 
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: 
Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2021, god ekonomisk 
hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska 
styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021. Årsplan för ledning och styrning 
återkommer i höstprocessen. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de 
principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av 
kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden 
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

 
Expediering 
Kommunfullmäktige, Förvaltningschefer, Budgetekonom 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-08-24 
 



KF §       

Budget 2021   

God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga 

mål 

 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, 
på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en 
finansiell och en verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att 
varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin 
verksamhet ändamålsenligt. Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna i samband 
med budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange 
förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Öckerö kommun har ”god ekonomisk hushållning” när de finansiella målen är uppfyllda 
och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse.  
 

Finansiella mål  

 

 Den långfristiga betalningsberedskapen för såväl kommun som koncern 
(soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid  

 Den kortfristiga betalningsberedskapen mätt som kassalikviditet ska öka.  

 Årets resultat bör uppgå till 1,5% av budgeterat skattenetto sett över en period av 
fem år.  

 Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande 
verksamhet, skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och årets 
avskrivningar.  

 

Verksamhetsmässiga mål  

 

 Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ska öka.  

 Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka.  

 Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall 
uppgå till minst 60%.  

 Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka.  
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KF §       

       

Ekonomiska styrprinciper för budget- uppdrag och redovisningsår 

2021  

Öckerö kommuns budget och uppdrag för år 2021 samt plan för år 2022-2025 är fastställd av 
kommunfullmäktige. 
Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband 
med beslut om budget och uppdrag. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma 
principer som gäller för budget, uppdrag, redovisning, uppföljning och utvärdering av kom-
munens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rå-
det för Kommunal Redovisning (RKR). 
 

1. Budget 

1.1 Drift 

Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en driftbudget budget- och uppdragshandling som 
nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i juni september ska nämnderna: 

 Utforma förslag till uppdrag, baserad på beslutad budget (KF juni), som kommunfull-
mäktige skall besluta om i november. 

 Anpassa verksamheternas ramar och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut. 

Under hösten ska nämnderna göra en periodiserad detaljbudget per ansvar, konto och verk-
samhet enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast 
den 31 dec. 

Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning.  

Förvaltningarna tar fram verksamhetsplan på förvaltningsnivå och uppdrag/verksamhets-
plan för verksamhetsområden och enheter.  

 
1.1.1.  Kapitalkostnader 

Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram.  

Undantag: 

1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, 
budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost en post för kapitalkostnader. År ett tilldelas 
kapitalkostnader för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader 
för helår. 

2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige be-
slutat lokalprojekt, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för-
delningspost för detta. 

 

1.1.2. Strategisk reserv 

Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda 
kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen. 

 
1.2 Investering 

Fullmäktige fastställer i juni nämndernas ramar för skattefinansierade investeringar. Samti-
digt beslutar fullmäktige om investeringsbudget för avgiftsfinansierade verksamheter (Öck
erö Båttrafik, Kretsloppsenheten och VA enheten) var för sig, samt för skattefinansierade 
Gatuenheten gällande infrastruktur.  

För Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten fastställs en investeringsram som 
följer budgetens femårsplan. Enheternas investeringstakt tillåts årligen variera inom total be
slutad femårsram. Ramen för Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten ses årli-
gen över. Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som 
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ryms inom beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den 
kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens be-
slutade investeringsplan samt lokalstrategiplanen. Beslut om fördelning tas av kommunsty-
relsen eller enligt delegationsordning.  

 

Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en 
tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en 
tidplan.   

 
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering 

Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 
år.   

Undantag: 

 I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln 
frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. 

 I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investe-
ring om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjan-
deperiod (vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna 
direkt föras till driftredovisningen. 

 För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som 
driftkostnad. 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i 
förbrukning och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara 
väsentlig, skall tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 

 

1.2.2  Ej påbörjade investeringsprojekt 

Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av 
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. 

Av begäran skall framgå: 

 Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. 

 Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller.  

 

1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte 

För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra 
överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med 
årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad 
tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 

 

1.2.4 Inventering av anläggningsregistret 

Anläggningsregistret inventeras vartannat år varje ojämnt år och förvaltningschef ansvarar 
för sin förvaltning. 

 
1.3 Exploateringsverksamhet 

Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bo-
stads- och industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslut-
ning till området. Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. 

I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetbe-
redningen och godkännas av kommunfullmäktige.  

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 
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2. Driftredovisning 

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall 
ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 31 aug och bokslut per 31 dec. 

 

3. Investeringsredovisning 

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras 
(läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verk-
samheten) månaden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveri-
ges Kommuner och Landsting Regioner (SKR).  

Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige 
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan). 

Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning. 

Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekono-
miskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige. 

 

3.1 Exploateringsredovisning 

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av ekono-
mienheten efter beslut i kommunstyrelsen.  

Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. Rän-
tekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaff-
ningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tilläm-
pas lämnas i bokslut. 

 

4. Uppföljningar och utvärderingar under året 

Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 

 

4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning 

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter 
mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rap-
porteringen skall innehålla följande information: 

 Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå 
(lägst 3 positioner). 

 Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. 

 Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kom-
mentar till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 

 Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj 
och oktober. 

 
4. 2 Uppföljning av mål och mått 

Uppföljning av mål i uppdragshandling budget- och uppdragshandling skall meddelas till 
nämnd efter maj, augusti och december. Efter augusti och december skall dessutom avstäm-
ning av mått redovisas. 

 
 

 



 

Sidan 4 av 4 

5. Nämndens ansvar 

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budget-
mötet i juni september skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till 
kommunfullmäktige och begära tilläggsanslag.  

Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resur-
ser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om 
åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kom-
munfullmäktige i ett separat ärende för godkännande i det fall budget- och uppdragshand-
lingen påverkas. 

Underskott som tjänstepersoner själva kan genomföra åtgärder för skall räknas in i pågående 
prognos. Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet 
ska rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att 
åtgärda budgetavvikelser inom den egna verksamheten. För det som inte kan beslutas av 
tjänsteperson ansvarar verksamhetschef för att beslutsunderlag och rapport om avvikelser 
görs till förvaltningschef. Förvaltningschef ansvarar för att det som beslutas av den politiska 
ledningen blir verkställt.  

Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut 
skall hanteras, efter förslag från kommundirektören.  

Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut 
kan tas av kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommundirektören. 

Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i sam-
band med ekonomisk rapportering per augusti. 

 

6. Avgiftsfinansierade verksamheter 

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäkti-
ges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system 
och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) 
redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte på-
verka nämndens övriga verksamheter. 
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1 INLEDNING 
Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för 
kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på 
förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Kommunledningen har därefter 
i uppgift att sammanställa ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling. 

Dokumentet består av fem avsnitt: 

1. Beskrivning av det kommunövergripande uppdraget 
2. Sammanfattning av kommungemensamma budgetförutsättningar och särskilda inriktningar 

för kommande år 
3. Kommunledningen sammanfattar nämndernas svar på de kommungemensamma delarna i 

direktivet till verksamheterna samt ger en gemensam kommentar 
4. Kommunledningen sammanställer gemensamma förslag på förändringar 
5. Kommunledningen sammanfattar nya planeringsförutsättningar som uppdaterats efter det att 

budgetdirektiv erhållits  

Förslag på förändringar i uppdrag och budget för respektive nämnd bifogas och dessa dokument 
tillsammans ska ses som en helhet. 

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 

2.1 Syfte 
ÖCKERÖ 365 - EN LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM 
 
Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör 
Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där 
hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.   

2.2 Uppgift 

Ansvara för att på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköta de 
angelägenheter som anges i Kommunallag eller annan författning 

2.3 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt mål 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

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

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 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
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- Se över vårt lokala samverkansavtal 
- Genomföra heltidsresan 

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 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

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 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

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 

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 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- 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 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
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Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
Satsningar: 

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

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 
- 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 
- 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 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

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 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- 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 

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 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
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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 
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

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 

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 

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 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- 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 
- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 

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 
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- 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 

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 

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 
Budgetdirektivet ger en tilldelning av budgetram med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 
1,3% vilket innebär att nettotilldelningen blir 1,5%. 

Kommunledningsgruppen föreslår en något högre effektivisering med ytterligare 0,2% vilket ger 1,5% 
effektivisering i syfte att skapa utrymme för kommungemensam satsning och nettotilldelningen blir 
därmed 1,3% till respektive nämnd. 

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: 
ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation. 

Följande kommungemensamma budgetförutsättningar och särskilda inriktningar är: 

 Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet 

 Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen 

 Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård 

 Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå samordningsmöjligheter 

 Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan kommunen och dess bolag 

 Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

 Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra 

 Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

 Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom ram 

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL 
VERKSAMHETERNA 
Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå 
befolkningsmålet 

I Kommunstyrelsens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling listas följande punkter: 

 För få planarkitekter på plats på grund av stor personalomsättning 

 Planenheten är idag inte skattefinansierad vilket innebär att de inte kan arbeta med uppgifter 
som inte är direkt kopplade till en detaljplan. Det finns således inte möjlighet att arbeta med 
t.ex. utredning av redan planerade områden i kommunal ägo, strategiska frågor som 
översiktsplanering, fördjupad översiktsplanering och åtgärdsvalstudie väg 155 

 Målbilden med det planarbete som politiken uttrycker när plantillstånd beviljas genomförs 
inte 
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Följande åtgärder föreslås för att nå befolkningsmålet: 

 Utveckla och förädla områden och skapa markberedskap för att kunna reglera takten i 
befolkningsutvecklingen 

 Tilldela resurser för fortsatt arbete med FÖP Björkö 

 Reinvestera i mark i ungefär samma takt som försäljning av mark sker för att erhålla balans i 
kommunens markinnehav 

 Tidigt bjuda in till medskapande processer för att öka möjligheten till antagande av de planer 
som beslutats genomföras 

 Marknadsföra kommunens naturtillgångar, marina miljöer, tillgång till arbetsplatser, bra 
skolor, brett utbud av föreningsliv, god äldreomsorg och ett urval av boendeformer men även 
tillgängligheten till staden för att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till positiv 
befolkningsutveckling 

Kommunledningens kommentar: 

En mycket viktig strategisk fråga där vi måste hålla planerad takt i planarbetet för att möjliggöra 
planerad tillväxt. Vi ser att det är viktigt att bygga olika typer av boenden som riktar sig till alla åldrar. 
För att attrahera invånare till kommunen vill vi i samband med exploatering av nya områden 
marknadsföra vår kommun utifrån hur det är att leva i en trygg skärgårdsmiljö med moderna skolor, 
arbetstillfällen och fritidsaktiviteter runt hörnet och samtidigt ha närhet till stadens utbud. 

  

Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen 

I Kommunstyrelsens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling beskrivs att prioritering av 
digitaliseringssatsningar kommer göras utifrån nyttokalkyler som baseras på både kvalitativa och 
kvantitativa effekter. 

Kommunledningens kommentar: 

Digitaliseringsarbetet kommer genomföras i projektform där vi samlar kompetens kring verksamhet 
och teknik för att säkerställa att vi utvecklar delar där möjligheterna är som störst. 
Vi kommer att utgå ifrån äldreomsorgens behov eftersom det är den befolkningsgrupp som har störst 
tillväxt, men vi kommer också att säkerställa att de satsningar som görs beaktar hela kommunens 
perspektiv och därmed gynnar så många invånare som möjligt. Redan idag ser vi att det finns en 
överhängande risk att det i framtiden inte finns tillräckligt med personal att anställa om vi fortsätter 
arbeta med nuvarande arbetssätt. För att med tillförlit kunna övergå till mer digitaliserade lösningar i 
verksamhetsutövandet krävs att vi har en IT-infrastruktur som är uppdaterad och driftsäker. 
Satsningar på digitalisering behöver synkroniseras tillsammans med verksamhetens utveckling för att 
inte äventyra vårt uppdrag. 

  

Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård 

I Socialnämndens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling står att de kan avsätta tid för 
att utreda möjligheten att införa båttransporter för enklare och snabbare transport av personal inom 
hemtjänst och hemsjukvård till de öar som inte är sammanhängande. 

Kommunledningens kommentar: 

Vi ser att detta är en kommungemensam fråga som kan ge effekt på fler områden än hemtjänst och 
hemsjukvård. Ett gemensamt grepp kommer tas i frågan. 

Socialförvaltningen kommer att samordna utredningen. 

  

Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå samordningsmöjligheter 

Kommunledningens kommentar: 

Vi behöver fortsätta utveckla och kommunicera helhetstänket i organisationen för att kunna samordna 
resurser och processer. Möjliga områden att samverka kring internt och externt ska kartläggas för att 
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effektivisera organisationen och våra processer. Vi ser att värdegrundsarbetet kan utveckla och ha en 
stödjande roll för vår interna samverkan och bidra till stärkt vi-känsla mellan våra verksamheter.  

Vi behöver fokusera på det kommunala kärnuppdraget och utöver det utveckla samverkan med 
externa aktörer så som föreningar, företagare och civilsamhälle. 

  

Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan kommunen och dess 
bolag 

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på nytt ägardirektiv till kommunens bolag för att skapa 
styrning av aktiebolagen och möjliggöra samarbete som gagnar kommunen som helhet. 

Kommunledningens kommentar: 

För att kunna få effekt av det nya ägardirektivet behöver vi rusta organisationen för att kunna 
genomföra utökad intern styrning och kontroll exempelvis genom tydlig ansvarsfördelning och 
kompetensutveckling. 

Koncerntänk innebär för oss att vi bör föra en tät dialog tillsammans med bolagen för att hitta 
gemensamma lösningar där transparens, tillit och respektive verksamhets profession bidrar till att 
använda skattepengarna på bästa sätt. Den politiska styrningen kan stärkas via gemensamma mål. 

  

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

Inom samtliga nämnder pågår redan arbete med organisationsöversyn med syfte att nå en mer flexibel 
och kostnadseffektiv verksamhet för att kunna samordna resurser och få en hållbar verksamhet över 
tid. Inom Kommunstyrelseförvaltningen pågår organisationsöversyn av enheterna under 
verksamhetsområdet Fritid och kultur och Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter med den 
redan påbörjade översynen av förskole- och skolorganisationen. I Socialförvaltningens förslag på 
förändring i budget- och uppdragshandling står att de börjar med att se över resursutnyttjandet av 
förvaltningens tjänster för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver. 

Kommunledningens kommentar: 

För att vi ska nå ökad effektivitet är organisationsöversyn en metod som möjliggör att samordna 
interna resurser och processer. Organisationen behöver vara hållbar och ha flexibilitet för att kunna 
hantera förändrade förutsättningar. Det är också viktigt att stärka sambandet mellan 
ekonomistyrning, resursfördelning och uppdrag. 

I kommunledningen kommer vi även lyfta hur vi bäst arbetar med processer som är gemensamma för 
alla förvaltningar. 

En översyn av det kommunala uppdraget pågår för att i framtiden kunna fokusera på kommunens 
kärnuppdrag utifrån kommunens storlek och kapacitet. 

  

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra 

Redan idag arbetar förvaltningarna kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner, bl. a. inom 
GR. Det är ett arbete som kommer fokuseras på ytterligare under kommande år. De nyckeltal som 
särskilt sticker ut prioriteras och djupanalyseras. Gjorda genomlysningar kommer också vara 
utgångspunkt i arbetet. Detta är ett verktyg för att identifiera utvecklingsområden för att kunna 
säkerställa effektiv verksamhet. 

Kommunledningens kommentar: 

För att identifiera var möjligheterna till effektivisering är som störst är jämförelser med andra en bra 
start. Nyckeltalen säger dock inte allt utan vidare analys krävs där förutsättningar, riktlinjer och 
arbetssätt också behöver jämföras för att förstå skillnader och likheter. Vi har även ett antal 
genomförda genomlysningar, vilka är bra verktyg för att utvärdera vilka steg som tagits och som 
återstår. Vi behöver säkerställa att vi tar steget från analys till handling så väl tjänstepersonsmässigt 
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som politiskt. Vi ser ett behov av stöd i förändringsledning i organisationen. 

  

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

Långsiktighet i arbetet med styrning och ledning är ett perspektiv som är i fokus. Att hitta åtgärder 
som ger effekt på längre sikt tas med i budget- och uppdragsarbetet. Som direktivet visar, kan det 
finnas områden för särskild satsning, som ger positiv effekt på längre sikt. 

Kommunledningens kommentar: 

Detta är något vi inom organisationen arbetar med redan idag. Återkommande effektiviseringskrav 
minskar dock utrymmet för denna typ av satsningar. För ytterligare framgång i arbetet behöver vi 
skapa utrymme inom förvaltningarna eller kommuncentralt för att kunna rymma initiala satsningar 
där effekter först kan hämtas hem efterföljande år. 

Det finns exempel på kortsiktiga investeringssatsningar i utrustning som kommer bidra till minskad 
köpt verksamhet på sikt. Ett antal investeringar av detta slag är prioriterade inför 2021. 

  

Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom ram 

Kommunledningens kommentar: 

Med start från år 2020 har kommunens nya styrmodell implementerats och det första genomförande 
året är 2021. Vi ser redan en stor förändring i och med att arbetet med anpassningar till budget 
förlagts till våren och vi kommer stå mer redo för förändringsarbetet som krävs inför kommande år. 
Uthållighet och tillit till processen krävs från både tjänsteorganisation och politisk organisation för att 
få till förändring i arbetssätt och beteenden. Modellen ger förutsättningar för budgetföljsamhet men 
det är hur vi gör som avgör om vi når dit. Att våga se över och förändra kvalitet- och ambitionsnivåer 
samt genomförande är nödvändigt för att nå balans mellan resultat och budget. 

Processen hittills har varit intensiv och utmanande tidsmässigt. Utvärdering av den första 
budgetprocessen kommer ske under hösten 2020. 

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 

5.1 ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG 
Kommunledningens tillskapade utrymme med 0,2% 

Genom att höja effektiviseringsprocenten med 0,2% har vi skapat ett utrymme för gemensam satsning 
motsvarande 1,5 mkr. Vi har dock valt att avvakta formuleringen av den gemensamma satsningen i 
väntan på större kännedom om effekter i kommunens verksamheter utifrån rådande läge i samhället 
med pandemi (Covid-19). Kommunledningsgruppen har för avsikt att hantera dessa medel ograverat. 

5.2 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 
Kommunledningsgruppen har inga förslag på förändringar i grunduppdraget. 

5.3 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 
När mandatmålen arbetades fram under våren 2019 genomfördes ett arbete av kommunledningen. 
Det är dessa satsningar som förvaltning/nämnd har prioriterat bland och som finns föreslagna i 
respektive nämnds förslag på förändring i budget och uppdrag för 2021. Inga ytterligare 
kommungemensamma satsningar föreslås. 

Kommunledningen kommer inför och under 2021 likrikta förvaltningarnas arbetssätt med målen 
genom att formulera en arbetsmodell för planering, genomförande och uppföljning. 
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1 INLEDNING 
Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för 
kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på 
förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med 
plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar. 

Dokumentet består av fyra avsnitt: 

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag 
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda 

inriktningar för kommande år 
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna 
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar 

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 

2.1 Syfte 
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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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 

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

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Föräldrastöd 

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 

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 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Förbättrad integration för barn och familjer 

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 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
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- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

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 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

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

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 

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 

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 
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3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 
Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 
1,3% vilket innebär att den totala tilldelningen blir 1,5%. 

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa 
utrymme för kommungemensam budget. 

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: 
ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation. 

Särskilda direktiv för Kommunstyrelsens förvaltning är: 

 Se över taxor och avgifter 

 Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet 

 Utreda flytande bostäder 

 Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen 

 Nyttokalkylera digitaliseringssatsningar för att kunna prioritera 

 Stärkt styrning och kontroll över bolagen 

 Ta fram sammanställning på tänkbara samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bolagen 

 Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

 Utreda förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner 

 Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelse med andra kommuner 

 Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL 
VERKSAMHETERNA 
Kommunstyrelsen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från budgetdirektivet 
och verksamheterna har under budgetprocessen sett över befintliga arbetssätt och 
organisationsstrukturer. Arbetet har lett till att kommunstyrelsen kommer att genomföra flera 
förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de 
ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer det införas ett molnbaserat växelsystem 
och tidigare har det installerats solpaneler på ishallens tak vilket ger helårseffekt 2021. För tillfället 
finns två vakanta tjänster gällande byggnadsinspektör där endast den ena kommer återbesättas med 
anledning av att statistiken visar att det inkommer färre bygglovsansökningar. Totalt sett kommer 
effektiviseringar som inte kräver politiska beslut göras för 1 081 tkr. 

  

Analys kring varför befolkningsmålet inte nås 

Öckerö kommun når inte befolkningstillväxten främst på grund av tre faktorer. 

1. Antal planarkitekter. De senaste 10 åren har Öckerö kommun under 1 års tid haft 4 
planarkitekter på plats och ett genomsnitt på ca 2 planarkitekter. Till det har omsättningen av 
personal varit stor. Bedömningen är att minst 3 planarkitekter måste vara i tjänst för att nå 
utpekad befolkningstillväxt. 

2. Det finns i dag inga skattefinansierade medel på planenheten. Det medför att planenheten inte 
har möjlighet att arbeta med uppgifter som inte är direkt kopplade till en detaljplan. Exempel 
är utredning av redan planerade områden i kommunal ägo, strategiska frågor som 
översiktsplanering, fördjupad översiktsplanering och åtgärdsvalstudie väg 155. 

3. Planarbetet har inte mött politikens förväntningar och därmed läggs knappa resurser på 
planarbete som efter längre framskridet arbete pausas, förändras eller dras tillbaka. Som 
exempel arbetet med detaljplanerna Norra Brevik, Hjälvik och Öckerö nya centrum. Arbetet 
har de senaste fem åren kostat mycket personella resurser från planenheten. Bedömningen är 
att målbilden med det planarbete som politiken uttrycker när plantillstånd beviljas inte 
genomförs. Det vi måste ta med oss i framtiden. För att nå befolkningstillväxt behöver 



 2020-05-28 
 

11 
 

kommunen hitta arbetssätt som förebygger dilemman likt situationerna i dessa exempel, då 
det i dubbel bemärkelse äventyrar kommunens befolkningstillväxt. 

Uppsatta mål som finns med från kommunens översiktsplan uttrycker att kommunen ska växa med 80 
till 120 invånare per år. I översiktsplanen är Öckerö nya centrum och Hjälviksplanen tillsammans med 
detaljplan för Norra Brevik beräknade att antas mellan 2019 och 2020. Det är tillsammans ca 510 
bostadslägenheter. Utbyggnadstakten kan beräknas till en jämn spridning på 10 år med effekt på 
befolkningsstatistiken 2022. 

I dag ser bilden annorlunda ut. Enda planen, av ovan nämnda, som bearbetas av 
samhällsbyggnadsverksamheten är Hjälvik med reducerat antal bostäder till 25 från 58. Vi bedömer 
att planen kan antas i slutet av 2020 och därmed ge effekt på befolkningsstatistiken absolut tidigast 
2023 men troligt inte förrän 2024. 

Från att ett planarbete startar tar det ca 1,5-2 år innan planen är klar för antagande. Den perioden är 
avsedd att pröva markens lämplighet för ändamålet. Resultatet kan bli att marken inte är lämplig för 
sitt ändamål. Visar sig området vara lämpligt tas planen till politiken för antagande. Där genomgår 
planen den folkliga prövningen. Här ska vi vara tydliga med att det i det här skedet inte finns några 
tekniska hinder att genomföra planen. Dock kan planprocessen förändras för att ge så goda 
förutsättningar att gillas som möjligt. Efter att planen är antagen är det upp till exploatören, 
alternativt kommunen om kommunen äger marken, att begära att planen blir genomförd. Oftast sker 
det genom en bygglovsansökan. Det tar i snitt 1-2 år innan ansökan kommer in från att planen är 
antagen. Efter det ska området genomföras/byggas. Är det ett område med något fler bostäder är 
byggtiden i snitt 2-3 år. Slutsatsen blir att om allting går som planerat är tidsperioden från planstart 
till inflyttning 5-7 år. 

Ett sätt att korta tiden är att se över kommunens redan planlagda områden. Där krävs det då en 
markförsäljning, alternativt att kommunens bostadsbolag bebygger området. Tidshorisonten är då 2-3 
år. Här ska vi också vara medvetna om att externa aktörer tar vid efter försäljning och marknaden kan 
påverka tiden till inflyttningsbar bostad. 

Det finns en ytterligare en faktor som inte är berörd ovan och det handlar om vem som köper en 
bostad och i vilket syfte. Vi vet att det lämnades ca 40 slutbesked för nya bostadsenheter 2019. Enligt 
vår modell borde det generera ca 80 nya kommuninvånare. Med facit i hand kan vi konstatera att 
resultatet 2019 är -29 kommuninvånare. Här måste vi ställa frågan om det blir fler och fler 
ensamhushåll i vår kommun, handlar det om att andelen fritidshus ökar eller att vi har haft stora 
barnkullar som nu flyttar hemifrån och då ut ur vår kommun? Högst troligt är det en kombination och 
högst troligt är det många yttre faktorer som spelar in. Det gör frågan om hur många bostadsenheter 
per år som måste vara inflyttningsklara för att nå målet om befolkningstillväxt svår att svara på. 

  

Åtgärder för att nå befolkningsmålet 

Mycket går att tyda genom att läsa varför vi inte nått önskad befolkningstillväxt ovan. 

Ett sätt att förebygga att hamna i situationen med lägre befolkningstillväxt än önskat är att ha 
markberedskap. Även om det är praktiskt att låta exploatörer driva på bostadsutvecklingen är det 
riskabelt att låta det vara enda vägen. Kommunen behöver parallellt utveckla och förädla områden, 
dels för att styra vilken typ av bostäder som gynnar en långsiktig befolkningstillväxt och dels för att 
kunna reglera takten i befolkningsutvecklingen. Här är också det kommunala bostadsbolaget en viktig 
nyckel för att nå framgång. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är av betydande vikt för att nå befolkningstillväxt och 
markberedskap på sikt. Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens 
mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Som det ser 
ut kan inte FÖP Björkö tas fram i s.k. exploateringsprojekt på grund av att plankostnader för 
översiktsplanering måste kostnadsföras direkt enligt ekonomiska styrprinciper. I dagsläget finns det 
inga skattefinansierade medel på planenheten vilket omöjliggör ett fortsatt arbete med FÖP Björkö. 

På sikt är det också viktigt att kommunen har en balans i sitt markinnehav. Om vi tänker oss att Björkö 
är fullt utbyggt så finns det i stort sett ingen kommunal mark kvar som är utpekat som lämpligt 
bostadsändamål. För att undvika det är det viktigt att redan i dag tänka på att reinvestera i ungefär 



 2020-05-28 
 

12 
 

samma takt som försäljning av mark sker. 

Utöver det som nämnts är det viktigt att jobba med tidiga medskapande processer för att inte hamna i 
folkstormar efter långt skridet arbete. Det är viktigt att kommunen så omgående som möjligt skapar 
mer kraft på planenheten och utvecklar mark- och exploateringsarbetet. Kommunen behöver också 
tydligt beskriva vem vi bygger bostäder för. 

Marknadsföring av vad som gör kommunen attraktiv kan också bidra till en positiv 
befolkningsutveckling. Det handlar om att kommunicera naturtillgångar, marina miljön, tillgång till 
arbetsplatser, bra skolor, brett utbud av föreningsliv, god äldreomsorg och ett urval av boendeformer, 
men också tillgängligheten till staden. 

 För att nå uppsatta mål om befolkningstillväxt krävs en ytterligare planarkitekt. 
Bedömningen i nuläget är att den skulle till 50% kunna avgiftsfinansieras vilket ger 
ca 350 tkr skattefinansiering. Satsningen finansieras inom tilldelad budgetram.  

  

En utredning om flytande bostäder ska göras. 

En utredning om flytande bostäder ska göras. I ett första läge måste en marin botteninventering 
utföras. Därefter kan planenheten börja arbeta med frågan. Uppskattningsvis krävs cirka 30-40% av 
en tjänst under ett års tid men det kan också finnas andra alternativ som t. ex. ett samarbete med 
universitet/högskola. Under den fortsatta budgetprocessen kommer en fördjupad kostnadskalkyl att 
genomföras. Projektet finansieras inom tilldelad budgetram. 

  

Nyttokalkylera digitaliseringssatsningar för att kunna prioritera 

Alla digitaliseringsinitiativ/IT-satsningar kommer ha en nyttokalkyl som underlag. Beräkning görs 
utifrån kvalitativa och kvantitativa effekter. Utifrån underlag kommer olika behov och 
digitaliseringsönskemål ställas mot varandra – utifrån vad som ger mest effekt för pengarna. Och 
utifrån vad som är medel/hög/låg prioritet. Ibland kan det vara lagkrav som styr. Ibland säkerhet. 

  

Stärkt styrning och kontroll över bolagen 

Förslag på nytt ägardirektiv är framtaget. Det är även viktigt att utveckla bolagen på affärsmässiga 
grunder. 

  

Ta fram sammanställning på tänkbara samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bolagen 

Ett syfte med nya ägardirektiv är att skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett 
samarbete som gagnar kommunen som helhet. 

  

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

En utredning kring framtida organisation för enheterna under verksamhetsområde Fritid och kultur 
pågår. Syftet är att kostnadseffektivt samordna resurser samt nyttja synergier och skapa hållbarhet 
över tid. 

Arbetet med översyn av Öckerö kommuns organisation som helhet kommer att påbörjas tillsammans 
med ny kommundirektör. 

  

Utreda förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner 

Kommunen behöver skapa en långsiktig struktur för planering av likviditeten och eventuella lån. 
Genom att göra detta skapas en framförhållning som kan möjliggöra att medel kan avsättas för 
förvaltning i framtiden. Under 2020 kommer arbetet med att skapa en struktur för likviditet att 
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genomföras.  

  

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelse med andra kommuner 

Arbete har påbörjats att med utgångspunkt i nyckeltal, ex.nettokostnadsavvikelse, samt tidigare gjorda 
genomlysningar av verksamheter i kommunen, analysera och identifiera områden för att säkerställa 
effektiv verksamhet. 

  

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

Långsiktighet i arbetet med styrning och ledning är ett perspektiv som är i fokus. Att hitta åtgärder 
som ger effekt på längre sikt tas med i budget- och uppdragsarbetet. Som direktivet visar, kan det 
finnas områden för särskild satsning, som ger positiv effekt på längre sikt. 

  

Se över taxor och avgifter 

Översyn av taxor och avgifter pågår löpande. 

Ett arbete pågår kring hanteringen av uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar. Parallellt 
pågår ett arbete med föreningsstöd, så stödet till föreningar blir rättvist och tydligt. 

Utredning pågår om införande av avgifter i samband med utskick av påminnelser och krav. 
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1 INLEDNING 
Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för 
kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på 
förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med 
plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar. 

Dokumentet består av fyra avsnitt: 

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag 
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda 

inriktningar för kommande år 
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna 
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar 

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 

2.1 Syfte 
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 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: 
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Förslag på förändringar i budget och uppdrag 
samt taxor och avgifter för barnomsorg och 
skola 2021 
 
Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och 
uppdrag 2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner taxor och avgifter för barnomsorg 
och skola enligt bilaga, samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för 
vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och 
styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i 
budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt 
riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i 
verksamheterna och kommer att bifogas ärendet. 
 
Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för barnomsorg och skola 2021. 
 
 
Beredning 
Samverkan sker i FSG 2020-05-26. 
 
Bilagor 

- Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1 
- Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2 

 
Expediering av beslut 
Skolchef 
Verksamhetsutvecklare  



 
 

 

Förvaltningsekonom 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef/Skolchef 
2020-05-14 
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2.3 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt 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 

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&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. 

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 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022 
Satsningar: 

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

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 
Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 
1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%. 

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa 
utrymme för kommungemensam budget. 
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Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: 
ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation. 

Särskilda direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen är: 

• Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 
• Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner 
• Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola 
• Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 
• Se över kostnader köpta platser kontinuerligt 
• Se över taxor och avgifter 

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL 
VERKSAMHETERNA 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från 
budgetdirektivet. Vi har inför budget 2020 påbörjat en översyn av vår organisation och nämnden tog 
beslut om en förändrad organisation inför hösten 2020. Detta är utgångspunkt i vårt fortsatta arbete 
inför 2021 och framåt. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra några förändringar 
som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de ekonomiska 
förutsättningar som getts. Bland annat kommer vi att samarbeta områdesvis kring detaljbudgeten och 
se över köpta platser och skolskjutsar. 

Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör barn- och 
utbildningsförvaltningen: 

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 
Budgetdirektivet anger att vi kontinuerligt ska se över vår organisation för att skapa en 
kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar 
och lösningsorienterad. Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjade arbetet med att se över 
förskole- och skolorganisationen inför 2020. Arbetet fortsätter baserat på det barn- och elevunderlag 
som finns, med syfte att skapa en organisation som är hållbar över tid. 

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner 
Redan idag arbetar barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra 
kommuner, bl. a. inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. 
För att utveckla de jämförelser vi gör kommer vi att prioritera nyckeltal som särskilt sticker ut och 
djupanalysera dessa. 

Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola 
Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola för att underlätta den ekonomiska 
planeringen och undvika underskott. 

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt 
I arbetet med budget 2021 och framåt kommer vi att göra en översyn av Roses , verksamheter i årskurs 
7–9 (Lila gruppen och Studio 1 & 2) och Studiecentrum för att se hur vi kan samordna och utveckla 
verksamheten. också med fokus på att minska behovet av köpta platser. Arbetet kan också kopplas till 
vårt projekt kring närvaro som vi har iI samverkan med socialförvaltningen. 

Taxor och avgifter 
Vi kommer att göra en översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i den översynen 
också jämföra med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor 
för det. 

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 
För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument. 
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Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys 

Barn- och utbildningsnämnden 
2021 
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omsorg i enskild regi. 

2a. 
Hösten 2021 flyttar 
Kaprifolens förskola 
in på Hedens nya 
förskola. 

  Risk för oro i personalgrupp och hos 
vårdnadshavare. Risk för merarbete 
för medarbetare. 

Merarbete för personalen kan ge 
lägre kvalitet. 

B/M L God kommunikation.Tydligt 
ledarskap. Prioriteringar av 
uppgifter. 

3. 
Översyn av skolorna 
på Fotö och Hönö 

  *Elevunderlaget minskar och 
organisationen behöver ställas om. 
 
Förslag from läsåret:  
ÅkF-3 på Bergagård och Fotö. 
Åk4-6 på Heden  
 
*Lågt barnantal på Fotö är en  
utmaning. Risk för lägre pedagogisk 
kvalitet pga få elever i en 
åldersintegrerad grupp på Fotö. 

*Byte av chef för vissa medarbetare. 
 
*Åldersintegrerad klass på mindre 
skolor kräver bred lärarkompetens 
Om inte bred lärarkompetens finns i 
åldersintegrerad klass på Fotö skola 
finns risk för lägre kvalitet och lägre 
måluppfyllelse. 

B/M L *I en översyn genomförs 
ytterligare risk- och 
konsekvensanalys. 
 
*Årskurser grupperas efter 
antal elever på ett mer 
effektivt sätt, utifrån 
pedagogiska och 
ekonomiska perspektiv.  
 
*Samarbete mellan förskola 
och skola kommer att krävas 
på Fotö. Säkerställa 
kompetensen på Fotö skola. 

4. 
Översyn av skolorna 
på Björkö, Hälsö, 
Rörö och Öckerö 

       

4a. 
Björkö skola:Skola 
och förskola flyttar in 
i ny byggnad under 
2021. 

  Elevunderlaget minskar något och 
utmaningar i att få budget i balans 
med minskat elevunderlag. Läget 
geografiskt gör att det är svårt med 
samordning med andra enheter i 
kommunen. 

Att inte nå budget i balans. B/M L Tydligt ledarskap. Samordna 
resurser inom enhet. 

4b. 
Översyn av skolorna 
på Hälsö, Rörö och 
Öckerö 

  Brattebergsskolan – Kompassens 
skola F-6 
Brattebergskolanoch Kompassens 
skola ställer under en femårsperiod 
stegvist om till att 
Kompassen skola blir F-3 och 
Brattebergsskolan blir F-9.  
 
Hälsö skola V kande elevunderlag –
De elever som går på 4-6 nu 
avslutar sin skolgång på Hälsö. 

*Byte av chef för vissa medarbetare. 
 
*Åldersintegrerad klass på mindre 
skolor kräver bred 
lärarkompetens.Om inte bred 
lärarkompetens finns i 
åldersintegrerad klass på Rörö skola 
finns risk för lägre kvalitet och lägre 
måluppfyllelse. 

B/M L *I en översyn genomförs 
ytterligare risk- och 
konsekvensanalys. 
 
*Årskurser grupperas efter 
antal elever på ett mer 
effektivt sätt, utifrån 
pedagogiska och 
ekonomiska perspektiv.  
 
*Samarbete mellan förskola 
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Förslag på förändringar i budget och uppdrag 
samt taxor och avgifter för vård och omsorg 
2021 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 2021 
och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 

2. Socialnämnden godkänner taxor och avgifter för vård och omsorg enligt bilaga, 
samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för 
vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och 
styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i 
budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt 
riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i 
verksamheterna och kommer att bifogas ärendet.  
 
Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för vård och omsorg 2021. 
 
 
Beredning 
Samverkan sker i FSG 2020-05-26. 
 
Bilagor 

- Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1 
- Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2 
- Taxor och avgifter, bilaga 3 
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Förvaltningsekonom 
Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2020-05-14 
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2.3 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 

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: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022) 

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 

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 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
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- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

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 

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 

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 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Kommunens miljöpåverkan ska minska (2021 eller framåt) 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 
Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 
1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%. 

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa 
utrymme för kommungemensam budget. 
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Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: 
ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation. 

Särskilda direktiv för Socialförvaltningen är: 

 Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner 

 Se över kostnader köpta platser kontinuerligt 

 Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

 Se över taxor och avgifter 

 Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

 Utreda båttransporter för hemtjänst och hemsjukvård 

 
 

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL 
VERKSAMHETERNA 
Socialförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från 
budgetdirektivet och verksamheterna har under budgetprocessen sett över befintliga arbetssätt och 
organisationsstrukturer. Arbetet har lett till att socialförvaltningen kommer att genomföra flera 
förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de 
ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer Individ- och familjeomsorg samt 
funktionsstöd att arbeta för att minska konsulentstödda familjehem till förmån för interna familjehem, 
säkerställa en effektiv bemanning inom funktionsstöd, starta ett Skola-IFO team som ska arbeta med 
att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro samt minska antalet köpta platser. En 
förvaltningsövergripande insats kommer vara att se över resursutnyttjandet av alla lokaler inom 
socialförvaltningen. 
 
Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör 
socialförvaltningen: 
 
Båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård ska utredas 
Budgetdirektivet anger att vi ska utreda båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård för 
en enklare och snabbare transport av personal till de öar som inte är sammanhängande. 
Socialförvaltningen har idag befintliga tjänster som kan avsätta tid för att utreda möjligheterna att 
införa båttransporter. Utredningen kan påbörjas under 2020 och beräkningen är att en utredning kan 
vara klar till 2021 och där med ingå i 2022 års budgetprocess. 

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner 
Redan idag arbetar socialförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner inte 
minst inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. För att de 
jämförelser vi gör ska bli än bättre kommer vi att prioritera de nyckeltal som särskilt sticker ut och 
djupanalysera dessa genom att inte bara jämföra utfall och redovisning utan även arbetssätten bakom 
resultatet. Verksamheter inom LSS och hemtjänst är de områden som det just nu arbetas med inom 
socialförvaltningen för att säkerställa effektiv verksamhet. 
 

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt 
Varje månad träffas enhetschef för socialkontoret och etableringsenheten och förste socialsekreterare 
tillsammans med verksamhetschef IFO/FS, ekonom och administratör för att följa upp kostnaderna 
för köpta platser. En stor åtgärd för att skapa en budget i balans inför 2020 handlade om att minska 
köpta platser varpå ett intensivt arbete redan påbörjats. Arbetet kan också sammankopplas till flera 
andra satsningar som görs där bland annat hårdare biståndsbedömningar, fler hemtagningar till 
förmån för verksamhet i egen regi samt arbetet med skola-ifoteam som förväntas leda till minskade 
kostnader för köpt verksamhet. 
 

Taxor och avgifter 



 2020-05-20 

 

8 

 

Socialförvaltningen har under senare delen av 2019 påbörjat ett arbete med att se över taxor och 
avgifter och arbetet kommer att fortsätta under 2020. En stor omvärldsbevakning kring avgifterna har 
gjorts under hösten 2019 och vi har redan nu identifierat några avgifter som vi bedömer att vi kan 
justera med start från 2021, medan andra kräver en djupare utredning varpå de eventuella 
justeringarna kommer först till 2022. Den första mindre analysen säger att flera av våra avgifter ligger 
i nivå med andra kommuner men också att vi har olika sätt att räkna ut avgifter/taxor på i några fall. 
Vi kommer därför även se över hur vi räknar ut avgifter och taxor för att säkerställa att avgifterna och 
taxorna är nivå med andra kommuner. 
 

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 
Budgetdirektivet anger att vi ska kontinuerligt se över vår organisation för att skapa en 
kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar 
och lösningsorienterad. Det första steget för socialförvaltningen är att se över resursutnyttjandet av 
förvaltningens tjänster för att säkerställa att våra funktioner har tydliga uppdrag som går hand i hand 
med de områden vi behöver prioritera för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver. 
 

  

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 
För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument. 

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

1. Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse 
Normen för antalet dygn inom korttidsvistelse är 29 dygn/år. Om beviljade dygn skulle 
minska med ca 10% så motsvarar det 200 tkr. Behoven ska alltid bli tillgodosedda och skäliga 
alternativt goda (LSS) levnadsvillkor ska kunna uppfyllas även med den skärpta bedömningen. 
Bedömer därför inte att det är en risk för den enskilde. 
 

2. Läger som avlastning beviljas inte efter att individen gått ut gymnasiet 
I riktlinjerna för LSS, som beslutades av Socialnämnden april 2020, anges att Öckerö 
kommun i regel beviljar korttidsvistelse till barn och ungdomar tills det året de går ut 
gymnasiet och i särskilda fall ett år efter avslutade gymnasiestudier. Inför budget 2021 innebär 
det en kostnadsminskning med 1 080 tkr jämfört med om ungdomar blir beviljade 
korttidsvistelse i upp till två år efter avslutade gymnasiestudier, som var det som gällde innan 
de nya riktlinjerna. Beviljad ny nivå uppfyller fortsatt goda levnadsvillkor och avviker inte från 
många andra kommuners bedömningar. 
 

3. Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället erbjuda plats i kommunens 
egen daglig verksamhet 
För att ta hem brukare till vår egen verksamhet innebär det oftast en högre belastning i den 
egna verksamheten. Detta kan få en ökad personalkostnad till följd. Beräkningen är gjord på 
att en plats flyttas hem och verksamheten anställer 0,75 åa. Färdtjänst är inte medräknad i 
detta exempel som kan innebära ytterligare besparing inom Samhällsbyggnad. Noggrannare 
beräkning behöver göras innan hemtagning sker. En konsekvens av en hemtagning kan 
innebära en mindre möjlighet att fullt ut anpassa dagliga verksamheten utifrån individuella 
intresseområden. Dock går det att ändå uppnå goda levnadsvillkor. 
 

4. Inget verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria 
Öckerö kommun har tidigare år beviljat verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria. Ria 
fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan Ria. 
Målgruppen uppfattas i huvudsak vara vuxna personer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa. Risken finns att missbruket/ohälsan ökar utan Ria och annan vård måste till. 
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Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys 

Socialnämnden 
2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2021 

Diarienummer: 0275/19   

 

Taxor och avgifter för 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förändring i taxor för:  
 

- Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan 
- Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg 

 
Ärendet (sammanfattning) 
I enlighet med kommunens budgetprocessen skall verksamheterna årligen se över taxor och 
avgifter och anpassa dessa till kommande budgetår. 
 
Beredning 
Taxor och avgifter är beslutade i respektive nämnd. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef BUN och SN 
 
Bilagor 
Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan 
Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg 
 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-08-24 
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Handläggare: Tommy Tillander, Katarina Lindgren 

Ärende: Ändrad taxa för kulturskolan 

Diarienummer: BOU 36/20 

 

Ändrad taxa för kulturskolan 
 
Förslag till beslut 
Ny taxa (terminsavgift) för kulturskolan antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
En ny taxa föreslås införas i kulturskolan. En höjning från nuvarande 700:- till 
800:-. Syskonrabatt på 50% resp. ämnesrabatt på 50% föreslås finnas kvar. 
 
Barnperspektivet 
En höjning av avgifter kan innebära ett hinder ur ett barnperspektiv. En höjd avgift 
förväntas även vara en del i att kunna behålla en god kvalitet av kulturskolan.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget bedöms inte ge några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Ekonomi 
En höjning av kulturskoleavgiften med 100:- per termin beräknas ge en extra intäkt 
av 50.000:-/helår. 
 
Bilagor 
Taxa för kulturskolan 
 
Expediering av beslut 
Ekonomi: Ingela Andersson, Irene Berg.  
Hemsida: Louise Nordenberg Cena 
 
Underskrift               Katarina Lindgren 
                                         Skolchef 
 
2020-06-01 



  
 

 
 
Kulturskolan Öckerö kommun   
Tommy Tillander Kulturskolechef         
Tel. 031-976293  Mob. 0707-829915 
tommy.tillander@ockero.se  
www.kulturskolan net  

Underlag för beslut. Taxor Kulturskolan 

 
Taxa avser Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Avgift per termin 
Kulturskolan 

700 800 800 800 

 
Avgiften höjdes senast 2017 från 600:-/termin till 700:-/termin. 
Vi tillämpar syskonrabatt 50% samt ämnesrabatt 50%. Eftersom vi har många syskon inne i 
verksamheten och många elever går flera kurser så kostar flertalet kurser endast 350:-. 
Medelavgiften 2018 som är den senaste sammanställningen från Kulturskolerådet ligger på 650:- 
14 kommuner hade 2018 avgiftsfri Kulturskola. De högsta kursavgifterna i landet ligger på ca: 
1700:- Genom att höja avgifterna får vi mer intäkter till verksamheten och kan möta en del av ökade 
kostnader. 
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YRKANDE 
Kommunstyrelsen   

Budget 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta 

1. Öckeröalliansens förslag till budget och uppdragshandling, ekonomisk femårsplan, 
skattesats samt upplåning 
 

2. Öckeröalliansens förslag till investeringsram 

 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
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ÖCKERÖ KOMMUN BUDGET OCH UPPDRAG 

FÖR ÅR 2021 SAMT PLANÅR 2022–2025 
 

1. INLEDNING 

En levande skärgårdskommun med människan i centrum 

Öckerö är en kommun att vara stolt över. Vi har engagerade kommuninvånare, en fantastisk 

miljö, nöjda besökare och dessutom ett av Sveriges bästa företagsklimat. Även om mycket är 

bra finns det också saker som kan förbättras och göras på nya sätt. I budgetdirektivet 

definierades sex fokusområden: Ekonomi, befolkningsutveckling, processer och 

digitalisering, samverkan, organisation samt de kommunala bolagen. Tillsammans med 

vision, mandatmål och denna budget visar dessa på riktningen för kommunens fortsatta 

utveckling under 2021 och kommande år. 

Medarbetare 

En av kommunens största utmaningar de närmaste åren är att trygga den långsiktiga 

kompetensförsörjningen. Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir därför allt viktigare för att 

attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Detta för att kommunen ska kunna 

säkerställa sin service gentemot invånare, företagare och besökare.  

 

Kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalité spelar en viktig roll för alla yrkesgrupper i 

kommunen. Speciellt vill vi verka för att utveckla ledarskapet hos alla medarbetare med 

chefsbefattning. Den allt mer omfattande digitaliseringen spelar också en viktig roll där nya 

arbetssätt kan, och måste, ge goda effekter, både på kort och på lång sikt. 

 

När medarbetarna känner att de trivs, utvecklas, är delaktiga och har en god arbetsmiljö 

skapas de bästa förutsättningarna för en bra och effektiv kommunal verksamhet.  

Skola, barn och familj 

Vi vill att barn och unga ska må bra. Öckerö kommun har ofta bra resultat i mätningar av 

trygghet, men vi kan också se en ökande psykisk ohälsa. Några av förutsättningarna för ökat 

välbefinnande är god tillgänglighet till elevhälsa samt nolltolerans mot mobbing. En skola 

som präglas av ordning och reda bidrar till trygghet. Genom att erbjuda 

föräldrastödsprogram, familjerådgivning och annat stöd för barn och familjer vill vi på sikt 

förbättra välmående och hälsotillstånd hos barn och unga vuxna. God samverkan mellan 

skola, socialtjänst, ungdomsmottagning och psykiatri behövs för att vara ett effektivt stöd.  

Alla elever ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. 

Grundskola och gymnasieskola ska göra elever väl förberedda för framtida studier och 



 

 

attraktiva på arbetsmarknaden. Studiero är viktigt för ett gott resultat. Läxhjälp och lovskola 

kan vara en god hjälp för många.  

 

Vi vill att alla ska nå målen, men även utvecklas optimalt utifrån sin förmåga. Det är viktigt 

att sätta in tidiga insatser när problem upptäcks, men också stimulans för att utvecklas 

ytterligare. Kompetent personal, där lärare ges förutsättningar att vara lärare, är en 

grundförutsättning för att elever ska nå goda resultat.  

 

Under 2021 fortsätter satsningen på nya ändamålsenliga lokaler inom förskola och skola. Nya 

Björkö skola invigs vid årsskiftet och Hedens fyra nya förskoleavdelningar beräknas att stå 

klara inför höstterminen.  

Äldre 

Vi är stolta över vår äldreomsorg som har hög nöjdhet hos de äldre. Äldreomsorgen ska 

präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att möjligheten till 

inflytande och valfrihet bör vara stor. Varje enskild individs behov måste alltid stå i fokus och 

bemötandet vara värdigt och respektfullt. Det skall finnas möjlighet för de äldre att ha 

inflytande över vad som skall utföras.  

 

Användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, behöver 

utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 

självbestämmande. Kvalitet och valfrihet ska prägla kosten inom äldreomsorgen.  

Funktionsnedsättning och tillgänglighet 

Den med funktionsnedsättning ska erbjudas ett liv som upplevs vara meningsfullt, begripligt 

och hanterbart utifrån individens förutsättningar. Det kan handla om tillgänglighet till 

offentliga miljöer, lokaler, bostäder och arbete. Familjen och andra anhöriga har en central 

plats i det stöd som behövs.  

 

För etablering på arbetsmarknaden bör kommunen vara ett föredöme i att anställa fler 

personer med funktionsnedsättning. Vi ser även att praktik, lärlingsplatser och ordinarie 

arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet. 

 

Under våren kommer en ny gruppbostad enligt LSS att stå klar för inflyttning. 

Gruppbostaden består av sex bostäder och gemensamma utrymmen och är belägen på 

Hässlavägen, Hönö. 

 

Integration och arbetsmarknad 

Delaktighet, tillit och ansvarstagande är väsentliga delar för ett gott samhälle, och för en god 

integration. Att nyanlända snabbt lär sig språket, når egen försörjning och får en förståelse 

för samhällets grundläggande värderingar är avgörande för en god integration.  

För att nå självförsörjning kan praktikplatser och mentorsprogram både inom det lokala 

näringslivet och offentlig sektor bidra. Föreningar och enskilda som arbetar aktivt med att 

inkludera nyanlända i samhället spelar en viktig roll och skall aktivt stöttas av kommunen. 



 

 

Kultur och fritid 

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott 

att leva, något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. 

Civilsamhället; föreningar, studieförbund, samfund och andra organisationer har en 

betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet i Öckerö kommun. Det är viktigt att 

kommunen ger ett bra stöd till föreningar så att de kan fortsätta erbjuda våra barn och 

ungdomar en miljö där man lär sig laganda och goda värderingar. 

Miljö 

Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka ytterligare 

temperaturökning på jorden. Kommunen har en roll i att bygga ett samhälle för kommande 

generationer där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnybar, trafiksystemen är 

hållbara, bostadsmiljöer är hållbara och energismarta och där naturresurser tas tillvara i ett 

kretslopp. Havet runt våra öar har stor betydelse för kommunen. Havet är också en utmaning 

inom miljöområdet på grund av nedskräpning, där mikroplaster är ett specifikt problem vi 

vill arbeta med. 

Näringsliv 

Möjligheten för kommunen att skapa arbetstillfällen inom den privata sektorn är begränsad.  

Däremot kan kommunen verka för en god utveckling av det lokala näringslivet och bidra till 

att det blir lättare att driva företag. Yrkesfiske, marin och maritim verksamhet samt företag 

med koppling till besöksnäring är viktiga näringsgrenar i kommunen och vi vill att 

kommunen verkar för att stötta utvecklingen av dessa.  

 

En del i utvecklingen av det lokala näringslivet tror vi är att satsa på entreprenörskap i 

grundskola och gymnasieskola, exempelvis med stöd av Ung Företagsamhet. Genom 

samverkan mellan företag, föreningar och kommunen vill vi utveckla besöksnäringen, 

exempelvis med event och att tydligare marknadsföra det utbud som erbjuds.  

 

Våren 2020 antogs ett näringslivsstrategiskt program för Öckerö kommun. Syftet med 

programmet är att tydliggöra och stärka Öckerö kommuns samlade arbete gentemot 

näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.  

Kommunikationer och bostadsbyggande 

För att få en bra demografi och en balanserad befolkningstillväxt behöver Öckerö kommun 

en ökad bostadsbebyggelse. Goda möjligheter för pendling till Göteborg är en av de viktigaste 

faktorerna för att få en större andel invånare i arbetsför ålder. Kommunikationerna mellan 

Öckerö kommun och Göteborg är därför en avgörande faktor för kommunens utveckling 

både på kort och lång sikt. 

 

Kommunikationen inom och mellan öarna är också viktig, med inriktning på en hållbar och 

fossilfri trafik. Uppstarten av den nya ringlinjen på de sammanbyggda öarna är ett exempel, 

upphandlingen av färjetrafiken mellan Grötö, Kalvsund, Björkö och Öckerö ett annat. 

 

Väg 155 har, enligt Trafikverket, nått sitt kapacitetstak och Trafikverket har därför av Västra 

Götalandsregionen (VGR) fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 

155 delen Torslanda–Öckerö. Åtgärdsvalstudien startade under 2018 och beräknas vara klar 

under 2021.  



 

 

Ekonomiska förutsättningar 2021–2025 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till 

följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen 

kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl 

verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 

verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra 

världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår. 

 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till 

följd av pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både 

sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar 

ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika 

bedömare. I Öckerö kommun, liksom i övriga kommuner, måste vi därför ha en beredskap 

för att situationen snabbt kan förändras under hösten 2020. 

 

De stora satsningar på nya verksamhetslokaler i Öckerö kommun under åren 2017 - 2021 

innebär att vi kommer att stå väl rustade i många år framöver med bra och ändamålsenliga 

lokaler för framför allt äldreboende, skola och förskola. Men de ökade lokalkostnaderna 

medför också en betydande påverkan på kommunens ekonomi. Framför oss har vi också 

stora investeringsbehov i både en ny kretsloppspark och en utökad kapacitet på 

avloppsrening. En långsiktig investerings- och underhållsplan, utifrån ett 10-årsperspektiv, 

behövs därför i alla verksamheter för att möta framtidens behov och utmaningar. 

 

För att klara de ekonomiska utmaningarna i framtiden måste vi därför se på möjligheterna 

att tänka nytt. Samtidigt som ekonomistyrningen stärks behöver vi fokusera på uppdrag och 

uppföljning. Kommunens systematiska kvalitetsarbete ska prioriteras och utvecklas. Ökad 

digitalisering, ökad samverkan och långsiktighet är andra förutsättningar för att vi ska kunna 

klara framtidens ekonomiska utmaningar.  

 

Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M) och Göran Ohlsson (L) 

 

  



 

 

2. STYRNING OCH LEDNING 

Styrmodell 

Styrmodellen i Öckerö kommun utgår från att politiken 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.  

Vision 

”Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens 

utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en 

kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar 

samhällsutvecklingen.”  

 

Så inleds visionen för Öckerö kommun. Visionen beskriver en önskad framtidsbild av 

kommunen. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och 

utveckling. Visionen består av en huvudrubrik – ”Öckerö 365 – en levande 

skärgårdskommun med människan i centrum” samt fem fokusområden som visar riktning: 

"Den trygga kommunen", "Den lärande kommunen", "Den nära kommunen", "Den hållbart 

växande kommunen" och "Den engagerade kommunen". 

Mål för mandatperioden 

Inför varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om ett antal mål som kommunen 

skall arbeta mot under de nästkommande fyra åren. Inför innevarande mandatperiod är 16 

mål definierade.   

Budgetprocessen 

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. Inför budget 2021 är kommunens 

budgetprocess reviderad.  

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. 

 



 

 

Budgetdirektiv 

Ett budgetdirektiv, som beskriver budgetförutsättningar och särskilda inriktningar tas fram 

av politiken och beslutas av kommunstyrelsen. 

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. 

Ledningsgruppens förslag 

Kommundirektörens ledningsgrupp 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 

(detta dokument) för nästkommande år beslutas av kommunstyrelsen och av 

kommunfullmäktige. 

 

  



 

 

3. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Tilldelning 

Den totala budgetramen, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2021 är uppräknad enligt 

SKR:s rekommendation med 2,0%. Denna kompensationsnivå avser prognos för 

kostnadsökningar mellan åren 2020 och 2021 och innefattar ökade lönekostnader, 

hyresökningar och övriga ökningar. Effektiviseringar skall genomföras med 1,3% vilket 

innebär att den totala uppräkningen blir 0,7%.  

Skattesats 

För att klara framtida likviditet och soliditet utan att verksamheten drabbas i allt för hög grad 

behöver kommunens intäkter öka. Förändringar i kostnadsutjämningssystemet drabbar 

Öckerö med totalt ca 14 mkr under åren 2020–2024. Redan beslutade åtaganden som Björkö 

skola, LSS-boende, förskoleavdelningar Heden mm innebär ökade kostnader med ca 13 mkr 

2021 och ytterligare ca 5 mkr från och med 2022. Pensionskostnaderna ökar med totalt ca 23 

mkr 2019–2025. Målgruppsförändringar innebär ca 30 mkr fram till 2025. Därför föreslås en 

förändrad skattesats med 0,50 kr, från 21,21 kr till 21,71 kr inför 2021. 

Upplåning 

Förslag till upplåning för år 2021 är 50 mkr. 

Centrala poster 

Ekonomienheten har sett över de centrala posterna och justerat i budgetmatrisen. Det gäller 

pensionsutbetalningar, försäkringskostnader, borgensavgifter, medlemsavgifter samt övriga 

förändringar såsom personalomkostnader, semesterlöneskuld osv. Ekonomienheten gör även 

en kapitalkostnadsberäkning inför kommande budgetår och har justerat även dessa i 

budgetmatrisen. För 2021 skall budget för kapitalkostnader fördelas till 

samhällsbyggnadsverksamhetens gatuenhet för infrastrukturprojekt med 1 000 tkr samt till 

socialnämnden med 400 tkr för de nybyggnationer som gjorts inom äldreomsorg och LSS, 

enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. Tilldelningen är justerad i budgetmatrisen. 

Sjöräddningen 

Sjöräddningen tilldelas 50 tkr i stöd som tidigare år. Beslutet gäller tills vidare och tas inte 

per automatik upp för behandling i kommande budgetprocesser. 

Utdelning kommunala bolag 

Utdelning från ÖFAB på 5 mkr/år kvarstår även 2021. Efterföljande år är utdelningen inte 

inräknad i 5-årsplanen. 

Strategisk reserv 

Den strategiska reserven ska innehålla 0,5 mkr 2021 och inte vara predestinerad till några 

speciella kostnader. Kostnader som vi vet kommer men som inte får helårseffekt ska föras på 

separat konto och användas då den nya verksamheten startar.  

Målgruppsförändringar 

Målgruppsförändringarna som beslutades i budgetdirektivet ligger kvar. 



 

 

Taxor 

Socialnämndens förslag på justering av taxor och avgifter gällande vård och omsorg antas. 

Justering av kulturskoleavgiften antas enligt förslag från Barn- och utbildningsnämnden.  

Övriga taxor och avgifter återkommer i höstprocessen.  



 

 

4. FÖRÄNDRINGAR I BUDGET OCH UPPDRAG  

Nämnder och förvaltningar har utifrån budgetdirektivet tagit fram förslag på förändringar i 

budget och uppdrag. Man har jobbat med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa 

utrymme för egna satsningar. Detta har resulterat i de nämndbehandlade förslag på 

förändring i budget- och uppdragshandling som bifogas till detta dokument. 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp har sedan sammanställt förslagen från 

nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling. 

Förslaget har presenterats i kommunstyrelsen där också en dialog förts. Efter detta har 

partigrupperna diskuterat och justerat ledningsgruppens förslag till ett eget förslag på 

budget- och uppdragshandling (detta dokument). 

 

Nedan anges de förändringar som Öckeröalliansen föreslår i förhållande till nämndernas 

samt ledningsgruppens förslag. Här förtydligas även tillkommande rader i budgetmatrisen. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE 

Öckerö kommuns nämnder får en tilldelning med 2,0% enligt rekommendation från SKR 

samt en effektivisering med -1,3%.  

 

Kommundirektörens ledningsgrupps förslag godkänns 

 Ytterligare effektivisering med -0,2% till gemensam satsning 

 Målgruppsförändringarna ligger kvar enligt beslutat budgetdirektiv 

 Kommundirektören får i uppdrag att se över modellen för målgruppsberäkningar 

 

Kommundirektörens ledningsgrupps budgetpost på 1 515 tkr används i samråd med, och 

redovisas till, kommunstyrelsen. 

Revisionens budget 

Revisionen tilldelas 150 tkr till ökad kostnad för administration. Ärendet är berett av 

kommunfullmäktiges presidium. 

Digitaliseringssatsning 

1 000 tkr satsas varje år under tre år (2021–2023) på ökad digitalisering för att på sikt ge 

möjlighet till minskade kostnader och ökad effektivisering. Satsningen är ej ramhöjande. De 

demografiska utmaningarna finns främst inom äldreomsorgen och där behöver därför de 

största satsningarna göras. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Förändringar utifrån nämndbehandlat förslag 

Kommunstyrelsen genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag 

med följande ändringar: 

Budget dagvatten, gata 

I samband med att den nya VA-taxan antas förväntas kommunens kostnader för hantering av 

dagvatten öka med 750 tkr. 



 

 

Flexlinjen och Nordöleden 

Flexlinjen kommer inför 2021 att ersättas av en ringlinje som helt bekostas av Västtrafik. 

Kommunens kostnad kommer därför att utgå under året. Budget för flexlinjen är 2 900 tkr. 

Avtalet med Färjerederiet kring tillköpta turer på Nordöleden avslutas vilket innebär 

minskade kostnader med 500 tkr. Båda dessa poster justeras i kommunstyrelsens ram och 

ger effekt på kommunens resultat. 

Ökad kostnad färdtjänst 

När Flexlinjen ersätts förväntas kostnaden för färdtjänst öka. I budgeten uppskattas den 

ökade kostnaden till 600 tkr. 

Hela människan, Ria 

Öckerö kommun har tidigare år beviljat verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria. Ria 

fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan 

Ria. Målgruppen är vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Kostnaden för 

verksamhetsbidraget flyttas inför 2021 från socialnämnden till kommunstyrelsen som 

tilldelas 300 tkr i budget. 

Hyra Kaprifolen och Solhagen 

Kaprifolen och Solhagen är två förskolelokaler som tomställs i samband med att nya lokaler 

invigs. Om inte nya hyresgäster eller användningsområden hittas delas den uteblivna hyran 

lika mellan ÖFAB och kommunen. I budgeten är därför angivit halva den beräknade 

hyreskostnaden.  

Effektivisering 

Utöver ledningsgruppens förslag justeras budgetramen ytterligare med -1 000 tkr. 

Förstärkning av planavdelningen och utredning flytande bostäder 

För att nå uppsatta mål om befolkningstillväxt krävs en ytterligare planarkitekt. 

Bedömningen i nuläget är att den skulle till 50% kunna avgiftsfinansieras vilket ger ca 350 

tkr skattefinansiering. En utredning kring flytande bostäder genomförs med en beräknad 

kostnad på ca 150 tkr. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Förändringar utifrån nämndbehandlat förslag 

Inga förändringar föreslås. Bygg- och miljönämnden genomför nämndbehandlat förslag på 

förändring i budget och uppdrag. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Satsningar utifrån nämndbehandlat förslag 

Barn- och utbildningsnämnden genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget 

och uppdrag med följande ändringar: 

 



 

 

Extra tilldelning små skolor 

För att klara uppdraget på de små skolorna tilldelas ytterligare 1 000 tkr till Barn- och 

utbildningsnämndens ram att användas utöver barn- och elevpengen på dessa skolor. 

 

SOCIALNÄMNDEN 

Satsningar utifrån nämndbehandlat förslag 

Socialnämnden genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag med 

följande ändringar: 

Ferietjänster 

Nämnden tilldelas ytterligare 300 tkr till ferietjänster för att dessa skall finnas kvar i 

kommunen.  

Moduler nyanlända 

Nämnden tilldelas årshyran för de tillfälliga modulerna på Spindeln-området, 1 160 tkr. 

Tilldelningen är ej ramhöjande. 

 

  





Barn- och utbildningsnämnd 328 194 0 3 401 -4 923 5 237 332 909
Ram 328 194 0 0 0 0 328 194
Årlig tilldelning 2,0% 0 0 6 564 0 0 6 564
Justering av årlig tilldelning -1,3% 0 0 -4 267 0 -4 267
Målgruppsförändringar 0 0 -3 163 0 0 -3 163
Extra tilldelning små skolor 0 0 0 0 0 1 000
Björkö skola ny hyra 0 0 0 0 8 003 8 003
Björkö skola avgående hyror 0 0 0 0 -3 387 -3 387
Hedens förskola augusti 0 0 0 0 888 888
Avgående Kaprifolen augusti 0 0 0 0 -266 -266
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% 0 0 0 -656 0 -656

Socialnämnd 291 306 0 9 879 -4 370 7 239 305 915
Ram 291 306 0 0 0 0 291 306
Årlig tilldelning 2,0% 0 0 5 826 0 0 5 826
Justering av årlig tilldelning -1,3% 0 0 0 -3 787 0 -3 787
Målgruppsförändringar 0 0 4 053 0 0 4 053
Hyra LSS Hult april 0 0 0 0 1 418 1 418
Drift LSS Hult april 0 0 0 0 5 821 5 821
Moduler nyanlända, ej ramhöjande 0 0 0 0 0 1 160
Feriearbete 0 0 0 0 0 300
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2% 0 0 0 -583 0 -583
Kapitalkostnader nya projekt 0 0 0 0 0 400

Centrala poster 15 157 0 955 1 232 0 17 344
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 18 000 0 955 0 0 18 955
Försäkringar 840 0 0 160 0 1 000
Medlemsagvifter inkl bidrag 1 440 0 0 60 0 1 500
Borgensavgifter -2 546 0 0 -130 0 -2 676
Förändring semesterlöneskuld 2 000 0 0 0 0 2 000
ÖFAB - Utdelning -5 000 0 0 0 0 -5 000
Prel förändring PO 373 0 0 -373 0 0
Kommundirektörens ledningsgrupp 0,2% 1 515 1 515
Sjöräddningen ramhöjande 50 0 0 0 0 50

Fördelningsposter ramhöjande 213 0 0 -213 0 0



8 100 6 000 500 0 -13 100 1 500

Nettokostnader 780 896 6 000 17 494 -10 342 795 654

Beräknade avskrivn. o internränta -31 019 -3 008 -34 027

Beräknade intern intäkt avskr o ränta 2 072 148 2 220

Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr. -751,9 -763,8
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr 1,3 0,3 1,6
Beräknade avskrivningar -26,0 -3,3 -29,3
Nettokostnad -776,6 -791,6
Skattenetto 784,7 22,2 806,9
Välfärdstjänster, prel statsbidrag 2,0 0,0 0,0
Finansnetto -1,6 -1,4 -3,0
Beräknat resultat 8,4 12,3

Kommunens strategiska reserv



5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025

Extern Resultaträkning 0,7% 0,5% 1,3% 1,5% 1,5%

1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2019

Bud 

2020
Bud 2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

VHT nettokostnader före avskrivningar -703,8 -699,0 -710,2 -718,1 -731,3 -747,8 -765,9

Pensionskostnader inkl. löneskatt -39,3 -52,8 -51,2 -51,9 -57,5 -60,4 -63,0

Avskrivningar -23,0 -26,0 -29,3 -30,0 -31,0 -32,0 -33,0

Målgruppsförändringar -7,0 1,2 -0,9 -5,8 -6,4 -7,8 -10,3

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -773,1 -776,6 -791,6 -805,8 -826,2 -848,0 -872,3

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

Skattenetto * 773,0 784,7 806,9 822,8 840,4 862,5 887,4

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

Ny strategisk reserv -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Digitaliseringssatsning 2021 -1,0 -1,0 -1,0

ÅRETS RESULTAT 4,5 8,4 12,3 12,0 9,2 10,5 11,2

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 21,8 30,8 27,00 28,0 28,5 29,5 31,5

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2019-2020 3,4 9,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 27,8 11,3 10,00 11,0 12,5 12,5 12,5

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2019-2020 1,1 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 0,00 5,0 5,0 5,0 5,0

Skattesats 21,21 21,21 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71

Upplåning 25,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

* SKR cirkulär 20:8, 200217 - Skattenetto egen 

befolkn.beräkn.

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2019-12-31

Planerad befolkningsmängd 1/11 föregående år: 12905 12939 12963 12983 13039 13098



 

 

6. INVESTERINGSBUDGET 

Budget 2021 – plan 2022–2025   

Kommundirektörens ledningsgrupp tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms 
inom årlig beslutad budgetram gällande reinvesteringar. Kommunledningen prioriterar investeringar 
inom den kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens 
beslutade investeringsplan samt lokalstrategiplanen. Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram rutiner 
kring hur exploateringar och nyetablering skall hanteras. 
 

(tkr)  Budget Plan Plan Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 2025 

  avgiftsfinansierad vht         

 -VA-enheten  9 000 10 000 11 000 11 000 11 000 

  -Kretsloppsenheten 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 

 -Öckerö Båttrafik -     

S:a   10 000 11 000 12 500 12 500 12 500 

         

  skattefinansierad vht      

 -KS/SB/gatuenheten* 9 000 10 000 11 000 11 000 11 000 

  -KS/SB/övrigt** 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 

  -KS/FK/SS+enheter*** 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

  -BUN 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

  -SN 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

S:a   
12 000 15 000 16 500 16 500 16 500 

 
Kommungemensam 
investeringsbudget 
inkl. reserv 

15 000 8 000 7 000 8 000 10 000 

       

 
Strategiska 

fastighetsförvärv 

 5 000 5 000 5 000 5 000 

         

Totalt   37 000 39 000 41 000 42000 44000 

varav: Skattefinansierad vht 27 000 28 000 28 500 29 500 31 500 

 





AGENDA
• Inledning

• Nämndernas förlag på förändring i budget och uppdrag (ej KS)
− BUN

− SN

− BMN

• Kommunledningens förslag presenteras

• Nya förutsättningar
− skatteprognos

− befolkningsprognos

− målgruppsförändringar

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



INLEDNING

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Ny process 

• Utvärdering







BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUN-

LEDNINGENS RAMFÖRDELNING

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Budgetdirektiv: Tilldelning 2,8 % Enligt SKL PKV

Effektivisering -1,3 %

Kommunledningens förslag: Ytterligare effektivisering -0,2% För att skapa utrymme 

för gemensam satsning

Summa: Total tilldelning 1,3%





SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR BARN- OCH 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt 

verksamhetsutövande

• Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med 

andra kommuner

• Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola

• Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

• Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt

• Se över taxor och avgifter



Nr Uppgift Förändring

Nuvarande 

budget

Beräknad 

kostnad Förändring

1 Översyn av organisation ht 

2020

Ger halv effekt 2020 och resterande del 

2021

2 300 0 -2 300

2 Översyn av förskolorna Införa pedagogisk omsorg i enskild regi på 

Rörö, knappt 2 tjänster?

3 Översyn av skolorna på Fotö 

och Hönö

Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?

4 Översyn av skolorna på Björkö, 

Hälsö, Rörö och Öckerö

Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?

5 Översyn av årskurs 7 - 9 From ht 2024, 3 tjänster?

6 Nytt system för barn- och 

elevpeng

Extra tilldelning till små skolor tas bort 1 500 0 -1 500

7 Taxor och avgifter Barnomsorg, kulturskola och lokaler 200 0 -200

Summa 4 000 0 -4 000

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

1. Översynen av organisation ht 2020

• Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021

• Flytta årskurs 3-6 från Fotö skola till Bergagårdsskolan

• En förskoleklass på Bergagårdsskolan i stället för två

• Ta bort modulen på Bergagårdsskolan

• Inte starta en förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö 

skola, utan eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en 

åldersintegrerad klass på Hälsö

• Roses (särskild undervisningsgrupp) placeras inom område 

Fotö/Hönö

• Effektivisering av Öckerö seglande gymnasieskola



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

2. Översyn av förskolan - Bakgrund

Födda barn 2015-2024 (2020-2024 prognos)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Björkö 15 15 17 8 12

Fotö 12 3 3 5 1

Grötö 0 1 0 0 0

Hälsö 5 5 1 5 4

Hyppeln 1 0 2 1 1

Hönö 57 63 60 50 56

Kalvsund 1 1 1 3 1

Knippla 1 1 1 0 1

Rörö 4 2 1 3 0

Öckerö 39 42 30 30 34

Summa 135 133 116 105 110 108 109 109 111 112



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

3. Översyn av skolorna på Fotö och Hönö - Bakgrund

Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Fotö och Hönö

Ö/Födda 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fotö 6 5 8 2 6 8 8 12 3 3 5

Hönö 85 71 82 66 60 77 56 57 63 60 50

Summa 91 76 90 68 66 85 64 69 66 63 55



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

4. Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö - Bakgrund

Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Ö/Födda 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Björkö 17 18 22 22 16 10 20 15 15 17 8

Grötö 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Hyppeln 1 3 1 0 1 0 1 1 0 2 1

Hälsö 6 2 11 4 3 6 3 5 5 1 5

Kalvsund 2 1 4 1 2 2 3 1 1 1 3

Knippla 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0

Rörö 1 0 1 4 1 3 1 4 2 1 3

Öckerö 56 50 42 41 43 33 40 39 42 30 30

Summa 84 79 83 69 66 52 69 66 67 53 50



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

5. Översynen av årskurs 7-9 - Bakgrund

Elever i årskurs 7-9, ht 2020 - ht 2024

Ö/Födda 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hönö 70 70 63 74 60 72 62 56 75 45

Öckerö 92 78 77 83 77 78 69 64 58 60

Summa 162 148 140 157 137 150 131 120 133 105

Enskild regi 11 20 20 20 20 19 9 11 8 15

Totalt 173 168 160 177 157 169 140 131 141 120



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

6. Nytt system för barn- och elevpeng

• Se över modellen med barn- och elevpeng

• I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de 

små skolorna bort. Påverkar även barn- och elevpengen till de 

fristående enheterna.



FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

7. Taxor och avgifter

• Översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i 

översynen ingår jämförelse med andra kommuner

• I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för 

det



SAMMANFATTNING DRIFT

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Driftbudget (tkr) Ram

Ram 2020 328 194

Tilldelning 9 189

Effektivisering -4 923

Målgruppsförändringar -3 163

Satsning Björkö skola 5 000

Satsning Förskola Heden 791

Ram 2021 335 088



En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Mål Förslag på satsningar

Andelen arbetad tid som utförs av 

tillsvidareanställda skall öka

Förändring 2021: 

Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra 

Heltidsresan, samt se över samverkansmöjligheter

Tidigare:

Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare 

skall öka

Förändring 2021:

Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister med 

fokus på central utvecklingsgrupp

Se över organisationen för att möjliggöra samverkanseffekter

Heltidsresan

Tidigare: 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

Förändring 2021: 

Fortsatt översyn av organisationen tillsammans med ÖMC och ÖRAB

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2021

Tidigare:

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att 

kunna minska kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL



FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Mål Förslag på satsningar

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

2021/2022

Oförändrat:

Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Barn och elever får det stöd de behöver av 

kommunen för ett ökat välbefinnande 2020-2024

Oförändrat:

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-6år

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta 

studier 2020-2024

Oförändrat:

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

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 

2020-2022

Oförändrat:

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och 

fritidsaktiviteter ska öka 2021

Förändring 2021:

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

Tidigare:

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet 

där alla känner sig välkomna

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras Oförändrat:

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet





SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser 

med andra kommuner

• Se över kostnader köpta platser kontinuerligt

• Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

• Se över taxor och avgifter

• Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt 

verksamhetsutövande

• Utreda båttransporter för hemtjänst och hemsjukvård



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård ska 

utredas

Utreda båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård för en enklare och 

snabbare transport av personal till de öar som inte är sammanhängande

Socialförvaltningen har idag befintliga tjänster som kan avsätta tid för att utreda 

möjligheterna att införa båttransporter

Utredningen kan påbörjas under 2020 och beräkningen är att en utredning kan vara 

klar till 2021 och där med ingå i 2022 års budgetprocess



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra 

kommuner

Prioritera de nyckeltal som särskilt sticker ut

Djupanalysera dessa genom att inte bara jämföra utfall och redovisning utan även 

arbetssätten bakom resultatet.

Verksamheter inom LSS och hemtjänst är de områden som det just nu arbetas med 

inom socialförvaltningen för att säkerställa effektiv verksamhet.



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt

Minska kostnader för köpa av platser var en åtgärd för att skapa en budget i balans 

redan inför 2020

Arbetet kan också sammankopplas till flera andra satsningar som förväntas leda 

till minskade kostnader för köpt verksamhet så som hårdare biståndsbedömningar, 

fler hemtagningar till förmån för verksamhet i egen regi, arbetet med skola-ifoteam



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Se över taxor och avgifter

• 2019 påbörjat ett arbete med att se över taxor och avgifter

• En stor omvärldsbevakning kring avgifterna har gjorts under hösten 

2019  

• Justering av några avgifter med start från 2021

• Våra avgifter ligger i nivå med andra kommuner men vi har olika 

sätt att räkna ut avgifter/taxor 

• Se över hur vi räknar ut avgifter och taxor för att säkerställa att 

avgifterna och taxorna är nivå med andra kommuner



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt 

verksamhetsutövande

Budgetdirektivet anger att vi ska kontinuerligt se över vår organisation för att skapa 

en kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer 

flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad. 

Se över resursutnyttjandet av förvaltningens tjänster för att säkerställa att våra 

funktioner har tydliga uppdrag som går hand i hand med de områden vi behöver 

prioritera för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver.



Nr Uppgift Förändring
Nuvarande 

budget

Beräknad 

kostnad
Förändring

1 LSS riktlinjer Minska antalet beviljade dygn inom 

korttidsvistelse

2 635 2 435 -200

2 LSS riktlinjer Läger som avlastning beviljas inte efter att 

individen gått ut gymnasiet.

1 600 520 -1 080

3 LSS riktlinjer Minska köpt plats för daglig verksamhet och 

istället erbjuda plats i kommunens egen Daglig 

verksamhet.

450 410 -40

4 Verksamhetsbidrag till 

Hela människa RIA

Inte bevilja något verksamhetsbidrag till Hela 

människan RIA för 2021

300 0 -300

5 Kommunalt 

bostadstillägg

Införa en gräns för egen förmögenhet som ett 

kriterium för att vara berättigad till kommunalt 

bostadstillägg

166 0 -166

6 Ferietjänster Avskaffa kommunens ferietjänster 560 0 -560

Summa 5 711 3 365 -2 436

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL 

POLITISKA MÅL

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Fortsätta arbetet med satsningar från 2020

Två nya mandatmål för 2021:

Trafiksäkerheten i kommunen ska öka 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring 

trafiksäkerhet

Kommunens miljöpåverkan ska minska
- Minskad energianvändning i kommunens lokaler

- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och 

hushållsfett



SAMMANFATTNING DRIFT

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Driftbudget (tkr) Ram

Ram 2020 291 306

Tilldelning 8 157

Effektivisering -4 370

Målgruppsförändring 4 053

Tilldelning LSS Hult hyra 1 400

Tilldelning LSS Hult drift 5 821

Ram 2021 306 367



FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Socialnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021.

Konsekvenser till följd av investeringsplanen:

Då Socialnämnden endast har fått en ram på 500 tkr för 2021 så 

måste två stora investeringar prioriteras bort. Det är en ny brandbil till 

Björkö vars kostnad uppgår till 3 600 tkr samt ombyggnation av 

badrum inom gruppbostäder LSS som beräknas kosta 500 tkr. 

• Dagens brandbil är från 1987 och reservdelar går inte att få tag på längre. Om brandbilen 

går sönder kan inte räddningstjänsten följa det handlingsprogram som fullmäktige har 

fattat beslut om som säger att livräddning med stegar ska kunna ske på Björkö med upp 

till 11 meter. Leveranstiden på en ny brandbil ligger på cirka 1 år.

• Badrummen inom gruppbostäderna är för små enligt arbetsmiljöverket. Om inte Öckerö 

kommun åtgärdar det kan vite behöva erläggas. Dessutom är badrummen äldre och risk 

för mögel och ohälsa är stor. 



SAMMANFATTNING INVESTERINGSRAM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Område Investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

SN Socialnämnden re-investeringar 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Under hösten kommer en detaljerad lista på de re-investeringar 

som socialnämnden prioriterar inom den tilldelade ramen. 





En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Nämnden får tilldelning med 2,8% utefter SKR:s rekommendation 
och ett effektiviseringskrav motsvarande 1,5%. 

Ram 2020 Tilldelning 2,8%
Effektivisering -

1,5%

Målgrupps-

förändring
Satsning 2021 Ram 2021

835 23 -13 0 0 845

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS 
RAM 2021



SVAR PÅ DIREKTIV OM

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med 

andra kommuner

• Preera har gjort den jämförelsen för oss hösten 2018 (genomlysning) resultatet 

är att byggenheten är extremt slimmad, med i särklass lägst resurser i 

förhållande till antal ärenden jämte jämförda kommuner. Miljöverksamheten är 

enligt genomlysningen svår att jämföra på grund av de många processer öppnar 

för att mäta statistik och effektivitet på väldigt olika sätt från kommun till 

kommun. 

Se över taxor och avgifter

• Plan- och bygglovstaxan bör ses över så snart som möjligt. 

Miljö- och Hälsoskydd tillsammans med livsmedeltaxa reviderades 2019. 

Små justeringar kan komma att göras efter in klassning 2020/2021 



Nr Uppgift Förändring

Nuvarande 

budget

Beräknad 

kostnad Förändring

1 Plan, bygg och miljö Omställning av tj. Byggnadsinspektör 0 0 0

Summa 0 0 0

(Ingår i Kommunstyrelsens effektiviseringsåtgärder)

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG



En levande skärgårdskommun med människan i centrum

1. Risk och konsekvensanalys

• Minskning av en byggnadsinspektör

Risk: Risk för något längre handläggningstider.

En ökad sårbarhet på enheten. Tillsyn inom plan- och bygglagstiftning utförs inte i 

samma utsträckning.

Konsekvens: Längre handläggningstid och mindre tillsyn innebär att 

kommuninvånare kommer behöva ett större tålamod då processerna blir längre. Det 

i sig genererar fler samtal och en större press på varje medarbetare. Åtgärden 

medför också att bygg blir mer sårbart mot personalbortfall.

Riskminimering: Redundans finns i en tjänst som ligger under samhällsbyggnads 

centralt där det tanken är att öka tiden på bygg när behov finns.

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I 

GRUNDUPPDRAG



FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL 

POLITISKA MÅL

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

• Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och 

privatpersoner

Kommunens miljöpåverkan ska minska

• Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan



SAMMANFATTNING DRIFT

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Driftbudget (tkr) Ram

Ram 2020 835

Tilldelning 23

Effektivisering -13

Ram 2021 845



FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Inga investeringar som berör Bygg- och Miljönämnden 2021







SYFTE MED KOMMUNLEDNINGENS 

FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Kommunledningen har enats om ett gemensamt förslag på 

förändring i budget och uppdrag som svar på budgetdirektivet





KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för 

att nå befolkningsmålet

• Viktig strategiska fråga

• Hålla planerad takt i planarbetet

• Olika typer av boenden – för alla åldrar

• Marknadsföra kommunen i samband med exploatering av nya områden 

– en trygg skärgårdsmiljö med moderna skolor, arbetstillfällen, 

fritidsaktiviteter runt hörnet och samtidigt närhet till stadens utbud



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen

• Driva i projektform

• Utgå ifrån äldreomsorgens behov – befolkningsgrupp med störst tillväxt

• Hela kommunens perspektiv

• Kommer sakna tillräckligt med personal med nuvarande arbetssätt

• IT-infrastruktur

• Synkronisera digitalisering med verksamhetens utveckling



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård

• Kommungemensam fråga – kan ge effekt på fler områden

• Socialförvaltningen samordnar



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå 

samordningsmöjligheter

• Utveckla och kommunicera helhetstänk

• Kartlägga möjliga områden – effektivisera organisation och processer

• Värdegrundsarbetet – vi-känsla

• Fokusera på kärnuppdraget – samverka med andra aktörer utöver det



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan 

kommunen och dess bolag

• Rusta organisationen – tydlig ansvarsfördelning och kompetensutveckling

• Dialog med bolagen – transparens, tillit och använda respektive 

verksamhets profession

• Politisk styrning via gemensamma mål



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande

• Metod som möjliggör att samordna resurser och processer

• Hållbar och flexibel organisation

• Stärka sambandet mellan ekonomistyrning, resursfördelning och uppdrag

• Fokusera på kommunens kärnuppdrag utifrån storlek och kapacitet



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra

• Identifiera var möjligheterna till effektivisering är som störst

• Vidare analys krävs

• Från analys till handling

• Förändringsledning



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

• Arbetar med redan idag

• Skapa utrymme för att kunna inrymma initiala satsningar – hämta hem 

effekter efterföljande år

• Finns prioriterade investeringssatsningar inför 2021



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom 

ram

• Ny styrmodell

• Står mer redo för förändringsarbetet

• Uthållighet och tillit till processen

• Ger förutsättningar för budgetföljsamhet – hur vi gör avgör om vi når dit 

• Våga se över och förändra kvalitets- och ambitionsnivåer





KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

BUDGET OCH UPPDRAG

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Prioritering av ej finansierade investeringar 2021

Prio Investering Belopp

1 Brandbil på Björkö 3 600

2 Underhållsarbete på VA:s ledningsnät 500

3 Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd 500

4 Arbetsmiljöåtgärder inom Kost och Lokalvård 622

5 Systemuppdatering av skoladministrationssystem 1 000

6 Åtgärder avseende belysning, brandposter och trafiksäkerhet 790

7 Åtgärder på byggnadskonstruktioner och trafikbuller 1 000





OMVÄRLDSFAKTORER

• BNP

• Brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning

• Arbetade timmar sjunker drastiskt

• Arbetslösheten stiger

• Vård-, skol- och omsorgsskuld 

• Behöver besked om statsbidrag för 2021

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



SKRs TIPS TILL STATEN

• Öka statsbidragen med ytterligare 8 mdr 

• Stötta med investeringsstöd

• Generella istället för riktade statsbidrag - som tidigare

• Förbättra arbetsmarknadsområdet

• Höstbudget eller beredskap för stora förändringar i höst

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



NULÄGE

• Corona viruset innebär stora ekonomiska osäkerheter, både intäkter och 

kostnader

• Demografiska utmaningar

- Sammantagen befolkningsutveckling

- Ökad andel äldre

- Minskat antal barn och unga

• Omfattande projekt/investeringar kvarstår med VA-anläggningar, 

kretsloppspark mm

• Låga investeringsnivåer

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



RISK/OSÄKERHETER

• Det som nu inträffar påvisar vikten av buffertar och en diskussion 

om vad som är en kommunrisk och vad som är nämndsrisker.

• Vi har risker avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter, 

försörjningsstödskostnader och andra kostnader

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



SKRs SKATTEBERÄKNING APRIL

• Scenario – ingen prognos i vanlig bemärkelse

• Konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp

• Beskriver en tänkbar utveckling

• Drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt – därmed också 

skatteunderlaget

• Återhämtning redan i höst – fullt återställt 2023

• En relativt positiv prognos

• Stor osäkerhet råder

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



HUR PÅVERKAR DET ÖCKERÖ?
2020

• nedgång med 27 mkr

• Riksdagen har aviserat om extra tillskott till kommuner 22,5 mdr

• ger Öckerö 26 mkr

• nettoeffekt -1 mkr

2021

• Riksdagen – extra tillskott 12,5 mdr

• Justerat PKV* från 2,8% till 2,0%

Nästa prognos kommer 24 augusti
*PKV = prisindex för kommunal verksamhet

En levande skärgårdskommun med människan i centrum



FEMÅRSPLAN BUDGETDIREKTIV

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025
Extern Resultaträkning 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2019
Bud 
2020

Bud 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

ÅRETS RESULTAT 4,5 8,4 12,2 9,6 9,1 13,1 17,0

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025
Extern Resultaträkning 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2019
Bud 
2020

Bud 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

ÅRETS RESULTAT 4,5 8,4 3,8 -1,9 -8,1 -8,6 -9,6



FEMÅRSPLAN 2,0%

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025
Extern Resultaträkning 0,7% 0,5% 1,3% 1,5% 1,5%

1 2 3 4 5 6 7
Bok 

2019
Bud 
2020

Bud 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

ÅRETS RESULTAT 4,5 8,4 9,9 11,4 6,9 6,6 5,9

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2019 2020 2021 2022 2023

Arbetskraftskostnader* 2,6 2,1 2,2 1,7 2,7

Övrig förbrukning 2,8 1,4 1,5 2,1 2,3

Prisförändring, % 2,6 1,9 2,0 1,8 2,6

*inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering



BEFOLKNINGSPROGNOS PER 

2019-12-31

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Baseras på SCB-statistik 2021-2022 därefter på kommunens egna 

byggplaner



ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Påverkas mycket av för positiva befolkningsprognoser 

• Mått som styr resursfördelningen till Äldreomsorgen tappar i 

förklaringsgrad till kostnadsökningarna

• Modellen exkluderar andra starkt volympåverkade verksamheter

Mått 2021 2022 2023 2024 2025

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 4 053 9 173 9 599 10 666 13 652

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 1 851 4 189 4 384 4 871 6 235

Differens 2 202 4 984 5 215 5 795 7 417



ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Målgruppsförändringar 2021 Förändr +50 Förändr Mix

Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år -31 -535 -38 -656

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år -5 -559 -34 -3 803

Kostnad grundskola F-9, kr/inv 6-15 år -32 -2 712 -30 -2 542

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år 8 643 18 1 448

Summa BUN - -3 163 - -5 554 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 19 4 053 30 6 399

Summa total - 890 - 846



ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

Målgruppsförändringar 2021 Förändr +50 Förändr Mix

Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år -31 -535 -38 -656

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år -5 -559 -34 -3 803

Kostnad grundskola F-9, kr/inv 6-15 år -32 -2 712 -30 -2 542

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år 8 643 18 1 448

Summa BUN - -3163 - -5 554 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 19 4 053 30 6 399

Summa total - 890 - 846

Förslag på nytt mått: Förändr +50 Förändr Mix

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 19 1 851 30 2 923



KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ 

HANTERING AV NYA 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• PKV ändras till 2,0%

• Ta höjd för eventuellt lägre befolkningsutveckling än planerat

• Målgruppsförändring ligger kvar enligt budgetdirektivet

• Uppdrag om översyn av resursfördelningsmodellen





FÖRSLAG BUDGET OCH UPPDRAG 

2021-2025

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

• Politikens arbete framåt

• Beredning inför KS, 18 aug

• Utskick inför KS, 25 aug

• KS, 1 sep

• KF, 10 sep

• Förslag på skrift mailas ut

• Boka tider
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Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2020 
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Uppföljning per maj - kommuntotal 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per maj samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Förvaltningschefer 
 
 
 
Anna Dannje-Brocker 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Projekt för heltidsresan är uppstartat på enheter inom socialförvaltningen. Arbetet har gett resultat, 
men det finns risk för negativ ekonomisk påverkan. Arbetet är viktigt för att kunna hantera 
kompetensförsörjningen framåt. 

En utvärdering av förvaltningarnas handlingsplaner kommer att göras efter sommaren. En viktig del i 
handlingsplanerna är att minska behovet av timanställda vikarier. 

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 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 
- Genomföra heltidsresan 

 
Kommentar 

Vi ser viss ökning av sjukfrånvaron hittills i år jämfört med samma period förra året. Mycket beroende 
på Covid-19. 

Ett antal aktiviteter är på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med 
företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato. Förvaltningarna 
har bland annat arbetat med administrativt stöd och hållbara scheman. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras under hösten 
2020. 

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 
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Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 
Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat enligt planering. På grund av för få sökande startar inte 
ekonomiprogrammet ht 2020, vilket är en del av att stärka självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan. Programmet kommer att erbjudas inför 2021. 

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 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 
Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer pågår. 

En uttalad organisationskultur eller värdegrund som genomsyrar organisationen gör att människor 
söker sig till kommunen som arbetsgivare men också vill stanna kvar. Arbetet med värdegrunden har 
nu pausats och kommer att återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en 
chefsprofil har ännu inte påbörjats, då den ska baseras på gemensam värdegrund. 

Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Ny externwebb togs 
fram 2019 och är nu inne i en förvaltningsfas. Uppdateringar görs dagligen med relevanta nyheter. 
Tillgänglighet håller på att ses över. Bedömningen är att kommunens webb håller hög nivå. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av Covid-19 
har dock vissa delar i arbetet satts på paus, men ska återupptas när situationen tillåter. 
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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 

 
Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
var planerad att genomföras i april 2020. På grund av rådande pandemi som medfört ökad 
arbetsbelastning för många av kommunens medarbetare och chefer kommer enkäten istället att 
skickas ut i början av hösten 2020. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett förslag till nytt samverkansavtal är framtaget och diskuteras nu med de fackliga organisationerna. 

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 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- 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 

 
Kommentar 

Arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet pågår genom ex. trygghetsteam, Knuten - för elever 
som har svårt med sociala kontakter, I love internet för åk 5 och Skilda världar - för barn med skilda 
föräldrar. Mycket arbete sker också ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på 
närvaro. 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Familjecentralen har på kort tid 
lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. 

Barn- och ungdomsgruppen är ett forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och 
ungdomsfrågor. Uppdragsbeskrivning för Barn- och ungdomsgruppen 2020 är upprättad. Ett av 
målen där är att undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett 
familjehus med ett tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. Ett samarbete 
pågår med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
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möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Utvecklingen av arbetet med skola/arbetsliv sker genom samverkansgruppen FOKUS Öckerö. 

Organisationen i skolan ses över för att frigöra tid för lärarna. 

Undervisningen utvecklas genom bland annat läxhjälp samt lov- och sommarskola. 

Samordning kring de nyanlända har förbättrats genom specialpedagog för detta, utvecklad 
studiehandledning och modersmålsundervisning samt samverkan med etableringsenheten. 

Satsningar pågår enligt plan med att skapa förbättrade förutsättningar för fortsatta studier. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Arbete pågår med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare är ej genomfört. 

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 
- 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 
- 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 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 
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Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. Införandet av Life Care pågår och möjliggör användandet av digital teknik i större 
utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas 
som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

I Juni 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt 
var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och 
marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för 
samma möjligheter. Utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet pågår. Indikationerna är att 
det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller seniorbostäder. 

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 

 
Kommentar 

Nöjdheten på matkvalitén inom äldreomsorgen har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än 
rikssnittet (74%). 

Utbildningsinsatser för personal inom kost samt äldreomsorg är genomförd. Ett fokus är perspektivet 
på den totala måltidsmiljön genom arbetssättet "Från gryta till bord" där man kan följa den lagade 
maten från kök till brukare och tydliggöra överlämningen mellan kostpersonal och omsorgspersonal. 
Detta arbete pågår men med viss påverkan p.g.a. Covid-19. Rutiner finns för anpassning av menyer 
med lyhördhet för äldres önskemål. Definition av vad som är helpension finns, och utredning pågår 
om alternativ till helpension är möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun 

  

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- 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 

 
Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad. ÖFAB har pågående produktion. Revidering av 
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bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan. Daglig verksamhet har fått nya och renoverade 
lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad 
inflytt andra kvartalet 2021. 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet och samarbete är påbörjat 
med olika aktörer för etablering på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer. 

En satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation är genomförd. SIP-utbildning till 
handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och 
anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), har genomförts 
under 2019 och kommande implementering under 2020 går enligt plan. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. 

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 

 
Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända. Nya familjer 
introduceras för verksamheterna i Navet under fritid och kultur. 

Föreningslivet är en viktig del i ett inkluderande samhälle och för en god integration. Mycket gott för 
integration och gjort och görs i kommunens föreningar. Nya bidragsregler för föreningar håller på att 
tas fram, där inkluderande förhållningssätt kommer att vara en del. 

Delaktighet i sociala sammanhang, ex. föreningar och andra kultur- och fritidsaktiviteter kan ha ett 
stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den pågående pandemin i 
Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i sociala sammanhang. 
Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända, något vi bör ta i beaktande och arbeta 
mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

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 
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känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

 
Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. 

Bibliotek och kultur och fritidsgård har stärkt närvaron på webb och sociala medier. Situationen med 
Covid-19 har också bidragit till att utveckla det digitala arbetet, ex. genomfördes en föreläsning 
digitalt, med många tittare. 

Under våren och sommaren pågår renovering av fastigheten Navet. Nya skyltar med Navet-loggan 
kommer att sättas upp. Parallellt pågår ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna 
och evenemangen i Navet. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingsrum, ska 
vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök som skulle 
kunna användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Besökssiffrorna för fritidsgården har ökat markant den senaste månaden, efter tidigare sviktande 
siffror under året. Under våren har fritidsgården och kulturskolan prövat att bedriva gratis "prova på"-
verksamhet. 

Ett arbete pågår med framtagande av nya bidragsregler samt med rutin för uthyrning målet ett rättvist 
och enkelt system. 

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 

 
Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området för FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst 
möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. 

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och inväntar klartecken att 
lyftas för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är inför uppstart där första läget handlar om att inventera havsbotten i 
de delar som kan vara möjliga placeringar för flytande bostäder. Först därefter ska ett program arbetas 
fram som beskriver hur flytande bostäder ska utföras och utformas i Öckerö kommun. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på gatuenheten. Interna underhållsrutiner av vägnätet pågår. Potthålsrutiner finns. 
Beläggningsprogram finns upprättat. 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019. 
Vid sista mötet 2019 beslutades att årligen genomföra två dialogmöten. På o:net kan berörda politiker 
ta del av genomförda, planerade och kommande projekt. 

  

Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan och samarbete med polisen 
genomförs för att öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring 
trafiksäkerhet. 

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 

 
Kommentar 

Förstudie för trafikupphandling 2023 har startats. Ett första möte har genomförts där politiken fick 
komma med inspel och önskemål från kommunens sida. I syftet att öka det kollektiva resandet är detta 
ett viktigt forum för oss. 

Inför ny trafikstart december 2020 kommer Västtrafik, Connect Bus och kommunen ha 
kommunikationsinsatser under hösten. I november startar den nya zonindelningen där Öckerö tillhör 
Göteborg. Det innebär att det är samma taxa att resa inom Öckerö och Göteborg. 

Kollektivtrafiken har i hög grad påverkats av Covid-19. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- 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 
- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 
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Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. Arbetet förväntas starta upp under sommaren 2020. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare" och Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra 
förskolor, genomförs under året i samarbete med andra kommuner och aktörer. Daglig verksamhet 
bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning åt kommunens 
verksamheter. I augusti genomförs en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med 
deltagande från flera av kommunens verksamheter. 

Idag görs trafikmätningar på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till kommunen. 
När mätningen är klar skickas resultatet till Miljö för analys. Utifrån analysen görs en bedömning på 
åtgärder. En bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsplan har fått skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling till minskad 
miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

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 

 
Kommentar 

Samtliga satsningar har hög aktivitet men begränsas tillfälligt av Covid 19 situationen, mot bakgrund 
av att satsningarna är långsiktiga påverkas strategin för densamma ännu inte. 

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 
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Kommentar 

Förra årets resultat indikerar på ett gott företagsklimat i Öckerö. Arbetet med årets satsningar är 
aktiva med tillfälliga brister p.g.a. Covid 19 situationen. 

2 SAMMANFATTNING 
Resultat 

Kommunens utfall efter fem månaders verksamhet är negativt med -7 127 tkr exklusive reavinster. 
Budgeten för perioden uppgår till -9 905 tkr, avvikelse mot utfall innebär en positiv avvikelse med 
2 778 tkr. 

Budgetavstämning - utfall maj 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 42%. Nämnderna, inklusive kommuncentrala 
poster, har förbrukat 43% tom maj. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 5 821 tkr, här ingår reavinster med 
3 330 tkr. Dessutom ingår ökade kostnader för Socialnämnden avseende Covid-19 med ca 5 000 tkr 
samt saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC med ca 2 800 tkr. Avseende kostnaderna för Covid-19 så 
har staten lovat att dessa ska täckas. Dock är inga beslut fattade ännu. Saneringskostnaderna för 
Kärrsviks ÅVC avses att täckas av tidigare upparbetat eget kapital för Kretsloppsenheten och kommer 
att hanteras i ett eget ärende. 

Det budgeterade resultatet uppgår till 8 385 tkr, det innebär en negativ avvikelse med -2 564 tkr i 
jämförelse med årsbudget. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli positivt med 2 491 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive kommuncentrala poster) prognostiseras att bli negativ med 
-8 401 tkr. Beräknat underskott inom KS ( -2,1 mkr) avser främst kostnader för sanering av Kärrsvik. 
Ärende ska till KS i september gällande reglering mot eget kapital för kretslopp. 

Arbete med åtgärder pågår inom socialnämnden och underskottet kommer delvis att justeras innan 
årets slut. 

Prognosen för slutavräkning avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka kommunens resultat 
negativt med -1 095 tkr, här ingår tillfälliga bidrag med 28 241 tkr. 

Finansnetto visar ett underskott med -207 tkr pga lägre utdelning från Kommuninvest. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

• Ersättning och kostnader i samband med Covid-19 
• Nämndernas resultat och effekter av åtgärdsplaner 
• Avräkning skatt år 2019 och 2020, dessa är extra osäkra pga pågående pandemi 
• Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag. Stora pensionskostnader kan 

förväntas i samband nyrekryteringar av chefer med höga löner 
• Exploateringsprojekt 
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3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen  

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -2 094 tkr (prog e mars 173 tkr). Det är en försämring 
mot föregående prognos med -2 267 tkr. Försämringen avser främst saneringskostnader för Kärrsviks 
återvinningscentral på ca 2 800 tkr. Frågan kommer upp som ett eget ärende till kommunstyrelsen 
och förslaget är att kostnaderna tas av uppbyggt eget kapital för Kretsloppsenheten. Ytterligare 
förklaring till avvikelser redovisas nedan. 

• Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, inom 
samsyn barn- och ungdom samt samordningsförbundet som inte kommer nyttjas fullt ut 
under året och ger överskott på 544 tkr 

• Styr och stöd visar överskott på 346 tkr vilket beror på, för tillfället, minskade lönekostnader 
då tf. ersättare för verksamhetschef endast skett i liten omfattning.  

• Fritid och kultur, överskott 673 tkr 
• Samhällsbyggnadsverksamheten -3 656 tkr, varav Kärrsviks ÅVC står för 2 800 tkr 

Fritid och kultur har förbättrat majprognosen mot föregående prognos med 330 tkr. Förändringen 
förklaras av: 

• Lägre kostnader är beräknat på anläggningar, framförallt gällande energikostnader 
• Högre överskott avseende personal på fritidsgården 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef 
• Sjukskrivningar som inte ersatts på fritidsgården p.g.a. lågt besöksantal 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Totalt sett prognostiserar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -3 656 tkr jämfört med 
budget, vilket redovisas nedan. En stor del avser saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC, ca 2 800 tkr. 

Skattefinansierad: 

Prognosen efter maj månad visar på ett resultat på -1 039 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -699 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• SB centralt -356 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla lönekostnader SB chef kom 
tidigare än beräknat) -100 tkr och MEX (sanering knippla och BMSS boende) -300 tkr. 
Vindkraftverk -100 tkr 

• Plan-, bygg- och miljöenheten -316 tkr vilket beror på kostnader kopplade till rådande 
pandemi 

• Gatuenheten -275 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av självrisker och 
överskriden utbildningsbudget med anledning av nyanställd personal på enheten. Minskade 
intäkter vinterskötsel samt div reparationer och uppdatering av kostnadsanalys av 
Björnhuvudkajen genererar ytterligare underskott mot föregående prognos 

• Båttrafiken skatt -53 tkr på grund av konsultkostnader för Kalvsunds färjeläge för framtida 
åtgärder inom femårsplanen 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

Efter tredje uppföljningen har inga åtgärdsplaner upprättats. 

Avgiftsfinansierad: 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -2 617 tkr jämfört med budget. Det är en försämring 
mot fg prognos med -2 227 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, ca 2 800 tkr 
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VA-enheten 

Prognos för VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att 
verksamheten lämnar en prognos som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i 
samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den 
ekonomiska kommentaren kommer vi att i text redovisa över- och underskott för verksamheten. 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på - 825 tkr att jämföra med budgeterat underskott på -1 
893 tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 220 tkr. 

Förändringen förklaras av: 

• Personal som meddelat pensionsavgång från augusti 
• Hög, ej arbetsrelaterad, frånvaro 
• Lägre intäkt pga. för högt debiterad brukningsavgift år 2019 som korrigerats innevarande år 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Lägre personalkostnader 
• Högre anslutningsavgifter 
• Ökade kostnader för underhåll av reningsverk nordöarna 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott. 
 
Osäkerheter: 

• Fortfarande återstår osäkerhet kring redovisade brukningsgifter. Analys fortsätter 

VA-enheten ansvarar även för en skattefinansierad verksamhet, verksamhet 22013, Reningsverk 
Björnhuvudet. Kommunen har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen pga höga utsläpp av 
processvatten från verksamhet på Björnhuvudet. Utredning pågår. Kostnader kan tillkomma. 

Kretsloppsenheten 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten. Den kommunala renhållningsskyldigheten följer självkostnadsbegreppet 
innebärande att ett eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt alternativt om ett underskott 
redovisas så bokförs detta mot föregående års överskott i samband med bokslut. 

Hitintills i år redovisas underskott på -324 tkr för "Den kommunala renhållningsskyldigheten" 
avseende: 

• Underskottet på -103 tkr beror på restvärde på försäljning av bil under 2019 
• Lägre intäkter på skrotförsäljning då världsmarknadspriset har rasat 

 
Avseende uppdragsverksamheten prognostiseras ett underskott på -2 874 tkr jämfört med budget. 
Underskottet avser främst Sanering Kärrsvik ÅVC 2 800 tkr. Frågan kommer att hanteras som ett eget 
ärende på kommunstyrelsen i september då dessa kostnader föreslås att justeras mot tidigare års 
överuttag i form av eget kapital. Utöver kostnaderna för Kärrsvik så prognostiseras lägre intäkter för 
uthyrning av containrar än vad som budgeterats. 

  

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen efter maj månad visar på ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 1 880 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Arbete med organisation inför ht 2020 
• Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden under april och maj p.g.a. 

Covid-19 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Fritidshem 588 tkr 
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Beror bl. a. på samordning kring öppning och stängning mellan fritids och förskola. 
• Förskolan -1 909 tkr 

Kostnader för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. Kostnader för förskolan under 
våren innan minskningen av två avdelningar 

• Förskoleklass -183 tkr 
Små grupper på några skolor 

• Grundskolan -3 024 tkr 
Flera skolor har svårt att klara budget: 
F--6 på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö 
Båda våra 7 - 9 skolor 

• Gymnasiesärskola 511 tkr 
Två platser som upphör 

• Gemensamt BOU 4 260 tkr 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

• Minska med två avdelningar på förskolan 
• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 3 - 6 från Fotö 

skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen 
• Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020 

  

Socialnämnden 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på - 6 455 tkr jämfört med budget. Det är en försämring 
mot föregående prognos med -5 422 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Ökade kostnader i samband med pandemin 
• Ökade kostnader för införande av heltidsresan 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras 
ner motsvarande då det är stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar 
orsakar mycket vikarier och övertid 

• Övertid och vikarier inom funktionsstöd har ökat i april och maj och kommer att fortsätta 
orsaka underskott under sommaren 

• Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och 
kommer att fortsätta orsaka underskott under sommaren 

• Under sommarsemestrarna behöver bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitas för att klara 
av bemanningen och prognostiseras orsaka ett underskott 

• Hyra för moduler inom Etableringsenheten. En kostnad om 872 tkr för moduler inom 
Etableringsenheten finns inte med i budgeten och kommer att orsaka ett underskott. Detta 
underskott kommer att finansieras av KS och tillförs i slutet av året. Ingen åtgärdsplan 
kommer att läggas på dessa 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

• En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår 

• En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av rekryteringssvårigheter 
och beräknas inte öppna förrän 1 september. Detta kan dock komma att ändras om 
förutsättningarna blir annorlunda 

• Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till 500 tkr 

• Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar 
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4 INVESTERINGAR 
Kommunstyrelsen 

Total prognos för kommunstyrelsen visar överskott på 11 226 tkr. Den största delen gäller 
avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och transformatorstation. Denna budget 
kommer att begäras reserverad. 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur samt till en bil inom natur/anläggning/park. Resterande 1 124 tkr beräknas i 
dagsläget inte nyttjas. 

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Lokalvård- och kostenheten: 

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året. Viss omprioritering har gjorts till förmån för 
ett ombygge av akut grad. Lokalvårdens maskiner till Solhöjden är genomförda. 

Gatuenheten: 

Nödvändiga omprioriteringar gör att investeringsbudgeten är i balans. 

Avvikelsen mot planerade investeringar förklaras av: 

• Eftersläpande fakturor på slutbesiktningar och från entreprenörer på gamla investeringar 
• Kostnader för schaktåterställning av belysning på Hyppeln 
• Extra projekteringskostnader för pågående projekt 
• Utrednings- och projekteringskostnader till medfinansieringsansökan för investeringar med 

byggnationsstart -21 
• Projekteringskostnader för infrastrukturutbyggnad i detaljplaner 

Omprioriteringar inom investeringsbudgeten samt följande åtgärder görs under året: 

• Arbeta vidare med att identifiera äldre investeringar som kommer att belasta enheten 
• Arbeta vidare med avrapportering och uppföljningsarbetet internt och med entreprenörer 
• Investering  Laddstolpar för elbilsparkering utgår och avsatt budget för investeringen 

omfördelas på övriga investeringar 

Plan- bygg- och miljöenheten: 

Följer budget och förväntas förbrukade under hösten. 

VA-enheten: 

Projekt Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Samordnar projektering med utbyggnaden av 
reningsverket. 

Projekt Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021. 

Projekt Brunnslock: Följer Gatuenhetens beläggningsprogram. Är klart. 

Projekt Kapacitetsökning Pinans avloppsreningsverk: Prognosen gäller preliminära kostnader för 
processutredning och underlag för tillståndsansökan. Avvikelsen mot föregående prognos beror på 
tillkommande undersökningar, bl a bottenfaunaundersökning, på begäran av Länsstyrelsen. Trolig 
byggstart kvartal 4 år 2022. 

VA-enheten har äskat om utökad investeringsbudget med 3,5 mkr för detaljplan Björkö. 

Kretsloppsenheten: 

Leasing av 2-facksbil genererar överskott i investeringsbudgeten som läggs på andra tidigare 
bortprioriterade men högst nödvändiga investeringar, resten omfördelas inom SB. 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

Projekt för heltidsresan är uppstartat på enheter inom socialförvaltningen. Arbetet har gett resultat, 
men finns en negativ ekonomisk påverkan. Arbetet är viktigt för att kunna hantera 
kompetensförsörjningen framåt. En utvärdering av förvaltningarnas handlingsplaner kommer att 
göras efter sommaren. 

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 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron hittills i år jämfört med samma period förra året. Mycket beroende på 
Covid-19. 

Ett antal aktiviteter är på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med 
företagshälsovården samt personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

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 

 

Kommentar 

Enheten för etablering och arbetsmarknad, som är ansvarig för målet, är flyttad till 
socialförvaltningen. 
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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 

 

Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av 
rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Om situationen tillåter kommer utbildningarna att 
återupptas under hösten. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här 
har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi. Kompetensförsörjningsprocessen är 
riskbedömd och uppdaterad med dokument. 

En uttalad organisationskultur eller värdegrund som genomsyrar organisationen gör att människor 
söker sig till kommunen som arbetsgivare men också vill stanna kvar. Arbetet med värdegrunden har 
nu pausats och kommer att återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en 
chefsprofil har ännu inte påbörjats, då den ska baseras på gemensam värdegrund. 

Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Ny externwebb togs 
fram 2019 och är nu inne i en förvaltningsfas. Uppdateringar görs dagligen med relevanta nyheter. 
Tillgänglighet håller på att ses över. Bedömningen är att kommunens webb håller hög nivå. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av Covid-19 
har dock vissa delar i arbetet satts på paus, men ska återupptas när situationen tillåter. 

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 

 

Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
var planerad att genomföras i april 2020. På grund av rådande pandemi som medfört ökad 
arbetsbelastning för många av kommunens medarbetare och chefer kommer enkäten istället att 
skickas ut i början av hösten 2020. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett förslag till nytt samverkansavtal är framtaget och diskuteras nu med de fackliga organisationerna. 
När avtalet är påskrivet och klart kommer vi ta fram en partsgemensam utbildning i samverkan för 
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samtliga samverkansgrupper inom kommunen. 

En genomlysning av verksamheten under samhällsbyggnad gjordes under slutet av 2018 och kan 
utgöra en grund för att stärka organisationen så att välbefinnande ökar. Rapporten anger bland annat 
att arbetet med administrativa stödresurser i form av personal som ändamålsenliga systemstöd och 
systematiska arbetssätt behöver stärkas. Verksamheten har i viss mån påbörjat arbetet, men vägen är 
lång till att uppnå förväntad effekt. Ny chef har under 2020 initierat ett arbete med att skapa en tydlig 
och effektiv organisation.  

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

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid 0 kultur/skola/socialtjänst 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

 

Kommentar 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Barn- och ungdomsgruppen är ett 
forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och ungdomsfrågor. Uppdragsbeskrivning för 
Barn- och ungdomsgruppen 2020 är upprättad. Ett av målen är att undersöka möjligheterna att 
vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med ett tvärsektoriellt team som 
erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

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 detaljplaner som ska genomföras 

 

Kommentar 

Möjligheten Plan- bygg- och miljöenheten har att påverka valfriheten inom äldreomsorgen är att skapa 
utbudet av boendeformer. 

I juni 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt 
var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och 
marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Plan- bygg- och miljöenheten kan inte längre 
påverka vad som byggs men då området fortfarande inte är planerat kvarstår möjligheten för 
kommunen även i maj 2020. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter. 
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Enheten är utöver arbete med detaljplaner även involverad i utredningen av trygghetsboende på 
Näståsområdet. Bedömningen är att vår del av målet är på god väg att uppnås. 

Här ska vi poängtera att det inte frigörs tillräckligt med bostadslägenheter i kommunen. Målet i sig 
riskerar att förvärra vår demografiska situation och riskerar att gå stick i stäv med intentionen som en 
levande skärgårdskommun. 

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 

 

Kommentar 

Två utbildningsinsatser – en för kostens personal inom äldreomsorgen och en tillsammans med 
äldreomsorgens personal är genomförd. 

Vi har fortsatt följa maten till avdelningarna som tidigare, för att kunna följa den lagade maten från 
kök till brukare och tydliggöra överlämningen mellan kostpersonal och omsorgspersonal. Sen Covid-19 
dök upp så har vi inte kunnat följa på samma sätt pga av att vi inte vill röra oss på avdelningen. Vi 
försöker vara delaktiga men vi vill inte riskera något. Istället för fysisk närvaro har vi erbjudit 
avdelningar att genom dokument och blanketter inkomma med önskemål gällande kvällsmaten. Dessa 
har sedan följts upp på kostmöten. 

Kostmöten har genomförts med 30-45% deltagande av avdelningarna på äldreboenden. 

Rutiner finns för anpassning av menyer med lyhördhet för äldres önskemål. Idag får vi önskemålen 
genom kostombuden och försöker möta deras önskemål utefter det. Utveckling av rutiner sker 
kontinuerligt. 

Definition av vad som är helpension finns. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 

Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad. ÖFAB har pågående produktion. 

Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan. 

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 
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Kommentar 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända, ex. böcker på andra 
språk, lästräningsböcker, webbaserad flerspråkig tjänst med tidningar och tidskrifter, datorer och 
digital hjälp samt möjlighet till personlig service för att hitta information. Bibliotek, familjecentral och 
utställningshall är delar i Navet, som ska vara en mötesplats för alla invånare. 

Dialog finns med etablering- och arbetsmarknadsenheten kring stöd för nyanlända. Nya familjer 
kommer att introduceras för verksamheterna under fritid och kultur. 

Föreningslivet är en viktig del i ett inkluderande samhälle och för en god integration. Mycket gott för 
integration är gjort och görs i kommunens föreningar. Nya bidragsregler för föreningar håller på att 
tas fram, där inkluderande förhållningssätt kommer att vara en del. Analys sker hur andra kommuner 
och RF utformat. 

Etablering- och arbetsmarknad har flyttats till socialförvaltningen och svarar på riktade satsningar 
där. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningen 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 

 

Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. 

Bibliotek och kultur och fritidsgård har stärkt närvaron på webb och sociala medier. Situationen med 
Covid-19 har också bidragit till att utveckla det digitala arbetet, ex. genomfördes en föreläsning 
digitalt, med många tittare. 

Under våren och sommaren pågår renovering av fastigheten Navet. Nya skyltar med Navet-loggan 
kommer att sättas upp. Parallellt pågår ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna 
och evenemangen i Navet. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingsrum, ska 
vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök som skulle 
kunna användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Besökssiffrorna för fritidsgården har ökat markant den senaste månaden, efter tidigare sviktande 
siffror under året. Under våren har fritidsgården och kulturskolan prövat att bedriva gratis "prova på"-
verksamhet. 

Ett arbete pågår med framtagande av nya bidragsregler. Parallellt pågår ett arbete tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen med hanteringen av uthyrning av kommunens lokaler med målet 
ett rättvist och enkelt system. 
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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 

 

Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området som FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst 
möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. I uppdragshandling inför 2021 förväntas 
planenheten få i uppdrag av politiken att återuppta arbetet. 

I dagsläget anses från samhällsbyggnadsverksamheten detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt 
vara klar och inväntar endast på att få klartecken att lyfta planen för antagande. Öckerö nya centrum 
bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är inför uppstart där samhällsbyggnad i första läget är tvungna att 
inventera havsbotten i de delar som kan vara möjliga placeringar för flytande bostäder. Först därefter 
ska ett program arbetas fram som beskriver hur flytande bostäder ska utföras och utformas i Öckerö 
kommun. 

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 

 

Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på gatuenheten. Handlingsplanen är ett levande dokument och med hjälp av inkommande önskemål 
och synpunkter från allmänheten görs en prioritering och årlig handlingsplan utifrån tilldelade medel 
enligt budget. 

Interna underhållsrutiner av vägnätet pågår. 

 Potthålsrutiner finns 

 Beläggningsprogram finns upprättat. Kommande års beläggningsprogram skickas ut till 
berörda verksamheter över de vägar som gatuenheten planerar att belägga. Verksamheterna 
får komplettera med sina planerade åtgärder så att en eventuell samverkan kan ske eller om 
någon väg måste utgå 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019. 
Vid sista mötet 2019 beslutades att vi årligen skulle genomföra två dialogmöten. En på våren och en på 
hösten. En gemensam grupp är skapad i O:net där berörda politiker kan gå in och se de genomförda, 
planerade och kommande projekten. Sidan uppdateras löpande av trafikplaneraren. 
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Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Båttrafiken annonserade i Torslandatidningen februari-mars om trafiken med linje 296 till öarna i 
Öckerö kommun. Annonseringen var i samråd med VT som är den egentliga avsändaren. Covid-19 har 
dock slagit även på vår verksamhet och kapaciteten för "full färja" har minskats från 148 till 75 
passagerare för att minska risken för smittspridning. Att välkomna resenärer i lagom mängd är dock 
en utmaning! 

Förstudie för trafikupphandling 2023 har startats. Ett första möte har genomförts där politiken fick 
komma med inspel och önskemål från kommunens sida. I syftet att öka det kollektiva resandet är detta 
ett viktigt forum för oss. 

Inför ny trafikstart december 2020 kommer Västtrafik, Connect Bus och kommunen ha 
kommunikationsinsatser under hösten. I november startar den nya zonindelningen där Öckerö tillhör 
Göteborg. Det innebär att det är samma taxa att resa inom Öckerö och Göteborg. 

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 

 

Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. Under våren har även bidrag erhållits för att utöka grönstrukturplanen att omfatta även 
Nordöarna och Hälsö. Arbetet förväntas starta upp under sommaren 2020. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR 
kommuner, Avfall Sverige och Region Syd. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder 
sig till våra förskolor har genomförts under våren. Det är ett lekfullt sätt att lära barnen om 
återvinning. Alla förskolor har fått del av detta. 

I augusti genomförs en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med deltagande från 
flera av kommunens verksamheter. 

Burö är testfartyg för en AI-modell framtagen av Volvo Pentas fältprojekts avdelning, med målet om 
minskad bränsleförbrukning. 

Idag gör Gatuenheten trafikmätningar på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till 
kommunen. När mätningen är klar skickas resultatet till Miljö för analys. Utifrån analysen görs en 
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bedömning på åtgärder. En bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsplan kräver personella 
resurser som i dagsläget inte finns, varvid den planerade uppstarten ihop med Miljöenheten har fått 
skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling till minskad 
miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

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 

 

Kommentar 

Samtliga satsningar har hög aktivitet men begränsas tillfälligt av Covid 19 situationen, mot bakgrund 
av att satsningarna är långsiktiga påverkas strategin för densamma ännu inte. 

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 

 

Kommentar 

Förra årets resultat indikerar på ett gott företagsklimat i Öckerö. Arbetet med årets satsningar är 
aktiva med tillfälliga brister p.g.a. Covid 19 situationen. 

  



 2020-06-30 
 

11 
 

2 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen  

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -2 094 tkr. Det är en försämring mot föregående 
prognos med -2 267 tkr. Försämringen avser främst saneringskostnader för Kärrsviks 
återvinningscentral på ca 2 800 tkr. Frågan kommer upp som ett eget ärende till kommunstyrelsen 
och förslaget är att kostnaderna tas av uppbyggt eget kapital för Kretsloppsenheten. Ytterligare 
förklaring till avvikelser redovisas nedan. 

 Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, inom 
samsyn barn- och ungdom samt samordningsförbundet som inte kommer nyttjas fullt ut 
under året och ger överskott på 544 tkr 

 Styr och stöd visar överskott på 346 tkr vilket beror på lönekostnader för tillfälligt ej ersatt 
verksamhetschef 

 Fritid och kultur, överskott 673 tkr 

 Samhällsbyggnadsverksamheten -3 656 tkr, varav Kärrsviks ÅVC står för 2 800 tkr 

Fritid och kultur har förbättrat majprognosen mot föregående prognos med 330 tkr. Förändringen 
förklaras av: 

 Lägre kostnader är beräknat på anläggningar, framförallt gällande energikostnader 

 Högre överskott avseende personal på fritidsgården 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef 

 Sjukskrivningar som inte ersatts på fritidsgården p.g.a. lågt besöksantal 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Totalt sett prognostiserar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -3 656 tkr jämfört med 
budget, vilket redovisas nedan. En stor del avser saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC, ca 2 800 tkr. 

Skattefinansierad: 

Prognosen efter maj månad visar på ett resultat på -1 039 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -699 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt -356 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla lönekostnader SB chef kom 
tidigare än beräknat) -100 tkr och MEX (sanering knippla och BMSS boende) -300 tkr. 
Vindkraftverk -100 tkr 

 Plan-, bygg- och miljöenheten -316 tkr vilket beror på kostnader kopplade till rådande 
pandemi 

 Gatuenheten  -275 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av självrisker och 
överskriden utbildningsbudget med anledning av nyanställd personal på enheten. Minskade 
intäkter vinterskötsel samt div reparationer och uppdatering av kostnadsanalys av 
Björnhuvudkajen genererar ytterligare underskott mot föregående prognos 

 Båttrafiken skatt -53 tkr på grund av konsultkostnader för Kalvsunds färjeläge för framtida 
åtgärder inom femårsplanen 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

Efter tredje uppföljningen har inga åtgärdsplaner upprättats. 

Avgiftsfinansierad: 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -2 617 tkr jämfört med budget. Det är en försämring 
mot fg prognos med -2 227 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, ca 2 800 tkr 
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VA-enheten 

Prognos för VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att 
verksamheten lämnar en prognos som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i 
samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den 
ekonomiska kommentaren kommer vi att i text redovisa över- och underskott för verksamheten. 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på - 825 tkr att jämföra med budgeterat underskott på      
-1 893 tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 220 tkr. 

Förändringen förklaras av: 

 Personal som meddelat pensionsavgång från augusti 

 Hög, ej arbetsrelaterad, frånvaro 

 Lägre intäkt pga. för högt debiterad brukningsavgift år 2019 som korrigerats innevarande år 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader 

 Högre anslutningsavgifter 

 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk nordöarna 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott 
 
Osäkerheter: 

 Fortfarande återstår osäkerhet kring redovisade brukningsgifter. Analys fortsätter 

 
VA-enheten ansvarar även för en skattefinansierad verksamhet, verksamhet 22013, Reningsverk 
Björnhuvudet. Kommunen har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen pga höga utsläpp av 
processvatten från verksamhet på Björnhuvudet. Utredning pågår. Kostnader kan tillkomma. 

Kretsloppsenheten 

Prognosen efter maj månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten. Den kommunala renhållningsskyldigheten följer självkostnadsbegreppet 
innebärande att ett eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt alternativt om ett underskott 
redovisas så bokförs detta mot föregående års överskott i samband med bokslut. 

Hitintills i år redovisas underskott på -324 tkr för "Den kommunala renhållningsskyldigheten" 
avseende: 

 Underskottet på 103 tkr beror på restvärde på försäljning av bil under 2019 

 Lägre intäkter på skrotförsäljning då världsmarknadspriset har rasat 

 
Avseende uppdragsverksamheten prognostiseras ett underskott på -2 874 tkr jämfört med budget. 
Underskottet avser främst Sanering Kärrsvik ÅVC 2 800 tkr. Frågan kommer att hanteras som ett eget 
ärende på kommunstyrelsen i september då dessa kostnader föreslås att justeras mot tidigare års 
överuttag i form av eget kapital. Utöver kostnaderna för Kärrsvik så prognostiseras lägre intäkter för 
uthyrning av containrar än vad som budgeterats. 
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3 INVESTERINGAR 
Kommunstyrelsen: 

Total prognos för kommunstyrelsen visar överskott på 11 226 tkr. Den största delen gäller 
avgiftsfinansierad verksamhets projekt gällande biobädd och transformatorstation. Denna budget 
kommer att begäras reserverad. 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur samt till en bil inom natur/anläggning/park. Resterande 1 124 tkr beräknas i 
dagsläget inte nyttjas. 

Styr och Stöd: 

Nytt ärendehanteringssystem är klart. Införande och uppstart kommer att genomföras under året. 
Planerade IT-projekt gällande lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras. 

Fritid- och kulturverksamhet 

Renovering av kylanläggning på ishallen pågår. Beräknas klar i juli. 

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Lokalvård- och kostenheten 

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året. Viss omprioritering har gjorts till förmån för 
ett ombygge av akut grad. Lokalvårdens maskiner till Solhöjden är genomförda. 

Gatuenheten 

Nödvändiga omprioriteringar gör så att investeringsbudgeten är i balans. 

Avvikelsen mot planerade investeringar förklaras av: 

 Eftersläpande fakturor på slutbesiktningar och från entreprenörer på gamla investeringar 

 Kostnader för schaktåterställning av belysning på Hyppeln 

 Extra projekteringskostnader för pågående projekt 

 Utrednings- och projekteringskostnader till medfinansieringsansökan för investeringar med 
byggnationsstart -21 

 Projekteringskostnader för infrastrukturutbyggnad i detaljplaner 

Omprioriteringar inom investeringsbudgeten samt följande åtgärder görs under året: 

 Arbeta vidare med att identifiera äldre investeringar som kommer att belasta enheten 

 Arbeta vidare med avrapportering och uppföljningsarbetet internt och med entreprenörer 

 Investering 5640 Laddstolpar för elbilsparkering utgår och avsatt budget för investeringen 
omfördelas på övriga investeringar 

Plan- bygg- och miljöenheten 

Följer budget och förväntas förbrukade under hösten. 

VA-enheten 

Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk: Samordnar projektering med utbyggnaden av 
reningsverket, projekt 6500. 

Projekt 6443 Kvarnbergsvägen dagvatten: Projektering under innevarande år, utförande under 2021. 

Projekt 6450 Brunnslock: Följer Gatuenhetens beläggningsprogram. Är klart. 

Projekt 6500 Kapacitetsökning Pinans avloppsreningsverk: Prognosen gäller preliminära kostnader 
för processutredning och underlag för tillståndsansökan. Avvikelsen mot föregående prognos beror på 
tillkommande undersökningar, bl a bottenfaunaundersökning, på begäran av Länsstyrelsen. Trolig 
byggstart kvartal 4 år 2022. 

VA-enheten har äskat om utökad investeringsbudget med 3 500 tkr för detaljplan Björkö. 
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BUN § 24 Dnr BOU 15/20  
 
Ekonomisk uppföljning efter maj 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per maj samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investe-
ringsverksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget.  

Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Uppföljning efter maj 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna hyser oro över att förvaltningens ekonomiska buffert är 
utlagd och att det inte då finns någon ekonomisk beredskap i fall något skulle 
inträffa under resten av året. 
 
Ronnie Bryngelsson, Socialdemokraterna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Uppföljning efter maj 2020 
Diarienummer: BOU 15/20   

 

Ekonomisk uppföljning efter maj 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per maj samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet samt måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
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Redovisningsekonom 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 
Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. Inför hösten 2020 har 
vi utökat förvaltningsstaben, som ett led i att öka stödet till förvaltningens chefer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60% 

 
Kommentar 

Vi samarbetar med etableringsenheten och har erbjudit arbetstillfällen i vår förvaltning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 
Kommentar 

P.g.a. för få sökande startar vi inte ht 2020. Kommer att erbjuda programmet inför 2021. 

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&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Exempel på aktiviteter: 

• Arbete med trygghetsteam 
• Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 
• Förbättringsarbete kring trygghet och studiero 
• Förebyggande elevhälsomodell, EHM, på några skolor 
• Knuten, för elever som har svårt med social kontakter 
• I love internet, åk 5 
• Hälsotema åk 7 - 9 
• Projektet kring ökad närvaro tillsammans med socialtjänsten 
• På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 

yrkesvägledare. 
• Rastaktiviteter med Trivselledarna 
• Skilda världar, för barn med skilda föräldrar 
• Struktur och rutiner för att involvera föräldrarna i arbetet kring studiero 

Mycket arbete ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på närvaro. 

Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

• Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid -
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. 

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 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 

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl 
arbetet med stöd till barn och familjer. 

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 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

• Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten har vi genomfört en yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
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att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organsation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

• Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

• Har en specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
nyanlända. 

• Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 
• Samverkan med etableringsenheten. 

  

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 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 

• Samarbete mellan rektorerna för att skapa en likvärdighet i de olika verksamheterna. 
Rektor och specialpedagog har barn- och utvecklingskonferenser där pedagogiska dilemman lyfts för 
att säkerställa att barnen får det stöd de behöver. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

• Testa i mindre skala i någon del av kommunen. Ej genomfört. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

• Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 
• Samarbete med polisen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-06-25 2 

   
   
SN §  38 Dnr: SOC 0034/20  
   
 
Ekonomisk uppföljning per maj inkl. måluppfyllelse 
 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per maj samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -6 455 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +1 277 tkr jämfört med budget. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
Bilaga 2: Uppföljning efter maj  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom. 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-06-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson, Ruth Lissledal 
Ärende: Ekonomisk uppföljning per maj inkl. måluppfyllelse 
Diarienummer: 0034/20   

 

Ekonomisk uppföljning per maj inkl. 
måluppfyllelse 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per maj samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -6 455 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +1 277 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningen 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

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 

 
Kommentar 

Pilotprojekt pågår på Bergmans gruppboende. Samtliga anställda har erbjudits heltid vilket minskat 
antalet timanställda i verksamheten. Vikariebudgeten har omvandlats för att bekosta deltider till 
heltider. 
 
Bemanningsservice Funktionsstöd har under 2019 startat och utvecklat ett bra stabilt samarbete över 
enheterna både gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov framöver är att se över nytt 
schemaplaneringssystem som bättre stödjer administration kring resursfördelning. 

Workshop om heltidsresan har genomförts för all personal, samt uppföljning av resultatet på APT för 
dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut inför 2021. 
Pilotverksamheter inom Funktionsstöd är utsedda för att påbörja införandet av heltidsresan under 
2020. 

Under perioden januari-maj har enhetschefer inom funktionsstöd haft gemensamma möten för 
planering inför 2021 gällande riktlinjer kring schemaläggning och verksamhetspass. Det har påbörjats 
ett samarbete i schemaläggning mellan Gruppbostad och Personligt stöd samt förberedande arbete 
kring schemaläggning inom Personligt stöd. Daglig verksamhet och Sälvägens gruppbostad har tagit 
fram en plan för att påbörja implementering under hösten. På grund av Covid-19 har projekt 
"Heltidsresan" på gruppbostäder påverkats, inte minst vad gäller bemanning och uppföljning. 

Workshop för enhetschefer inom Socialförvaltning genomfördes i maj 2020, workshopen hölls av 
projektledarenför heltidsresan. Där beslutades att ett analysunderlag ska tas fram så att 
enhetscheferna får ett tydligare uppdrag för att planera heltider samt uppskatta 
bemanning/verksamhetspass inom respektive enhet. Analysunderlaget syftar till att få en gemensam 
översyn kring kostnader framöver och för att hantera budget i balans på respektive enhet men också 
verksamhetsövergripande. Arbete med revidering av tidigare tidsplan för projektet samt information 
om vad som gäller kring annonsering kring heltidstjänster pågår. 

Resurspoolen har startats upp som projekt inom FS under våren 2020, där inledningsvis två tjänster 
är rekryterade. Klart med schema med verksamhetspass och påbörjade bredvidgångar inom 
gruppbostäder under april, samt planerat med bredvidgångar inom personlig assistans under juni. 
Sedan maj månad hålls möten varannan vecka för uppföljning och avstämning med resurspersoner, 
bemanningssamordnare samt enhetschef Personligt Stöd. 
På grund av Covid-19 har en del bredvidgångar och möten ställts in och tidsplan för projektet kommer 
att justeras efter sommaren då en del av tjänsterna återgår till ordinarie arbetsplats. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Genomföra heltidsresan 
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Kommentar 

Målet är kommungemensamt och arbetet med satsningen har påbörjats då satsningen kring 
heltidsresan också går in under mandatmålet "Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda 
skall öka" där arbetet kring heltidsresan inom visa enheter pågår. Planen är att utforma och erbjuda 
"hållbara scheman" för medarbetare, som är en del av heltidsresan som på så sätt ska bidra till att 
uppnå målet "Frisknärvaro bland kommunens medarbetare ska öka". 

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 

 
Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har påbörjat en samverkan med fyra andra kommuner 
(Orust, Tjörn, Stenungssund och Lilla Edet) och arbetsförmedlingen. Statliga medel har beviljats för 
att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete)-avtal mellan kommuner och 
arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en kombination av arbete och studier. 
DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. Internt krävs samverkan mellan AME, 
vuxenutbildningen och näringslivsenheten för att lyckas i ambitionen till en gemensam plattform för 
sysselsättning och är något som vi kommer arbeta vidare med. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen och planeringen är att påbörja utredning 
kring satsningen under 2021. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och arbetet med det planeras påbörjas under 2022. Under 
2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppningsvis även 
kommer att ha god inverkan på kommande arbete med mandatmål "Välbefinnande bland kommunens 
medarbetare ska öka" 
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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. Familjecentralen 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 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har 
påbörjats under 2019. 
 
En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom barn- och 
ungdomsgruppen, och uppdrag har tagits fram under vår 2020. Under hösten 2019 har samarbete 
startat med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats av VGR för 
ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Det har genomförts en gemensam 
kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro. Under 
vår 2020 har en projektplan arbetats fram. Arbetet kommer intensifieras under hösten när projektet 
kommer igång på allvar. 

Familjecentralen har startat under 2019 och IFO/FS bidrar med en föräldrarådgivare på 50%. 
Familjecentralen har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. De tidigare framtagna 
målen som avser Familjecentralens verksamhet ska uppfyllas och utvärderas innan arbetet med att ta 
fram nya mål påbörjas (arbetet försenat pga. covid-19). Föräldrarådgivare har varit tillgänglig under 
våren för att svara på frågor kring oro från föräldrar gällande covid-19. 

Uppdragsbeskrivning för Barn och ungdomsgruppen 2020 är upprättad. Ett av målen där är att 
undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med ett 
tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. 
Arbetet med att ta fram och genomföra aktiveter för att stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst 
och fritid är påbörjat. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Inom Enheten för Stöd och behandling sker en 
kompetensutveckling och en utveckling av metoder för att kunna möta detta ökade behov av insatser. 
Arbetat är påbörjat och fortlöper under året. 
 
Planerade utbildningar under våren gällande våld i barnavårdsutredningar samt familjerätt har tyvärr 
ställts in pga. Covid-19. Dessa utbildningar ska genomföras så fort tillfälle ges, förhoppningsvis under 
höst 2020 Handläggare i barngruppen arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar och 
arbetet följs upp regelbundet i gruppens metodmöten. 

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 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
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- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 
Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. LifeCare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av LifeCare 
möjliggör användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till 
Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar.  

Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende har gjorts av personal. Dialog med 
fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

Fler bostäder och mer varierat utbud av boendeformer för äldre tas upp på flera ställen i 
Bostadsförsörjningsplanen som nu revideras och som blir vägledande för bostadsbyggandet. Statusen 
är att KS i december 2019 beslutade att överlämna ärendet till ÖFAB. Samhällsbyggnad och ÖFAB har 
utrett förutsättningar för byggnation och avvaktat Sveriges Allmännyttas upphandling av Kombohus. 
Måndagen den 15 juni gick ärendet för behandling i ÖFAB:s bolagsstyrelse om att ta fram en tidig 
bygg- och hyreskalkyl. Indikationerna är att det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller 
seniorbostäder på Nästås. 

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 

 
Kommentar 

Nöjdheten på mat kvalitén har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än rikssnittet. (74%) 
Regelbundna kostmöten med kostorganisationen har genomförts. Samtliga enheter har utnämnt 
kostombud vilka förväntas närvara på möten med kostorganisationen. Utbildningsinsatser har 
genomförts tillsammans med kostorganisationen. Fokus kommer att ligga på den totala 
måltidssituationen ”från grytan till bord”. Arbetssättet ”från gryta till bord” innebär bland annat att 
kökspersonalen följer med upp till respektive avdelning och presenterar maten på avdelningen. Men 
pga. covid.19 har den insatsen pausats och ersatts med ”pappersvägen”, där de boende får möjlighet, 
via hjälp från personalen, att skriftligen framföra synpunkter kring maten och därigenom återkoppla 
feedbacken till köket genom att skicka tillbaka ”lapparna”. 

Enheten Förvaltningsstöd och utveckling har fått uppdraget på att utreda om alternativ till helpension 
är möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. Arbetet med denna satsning har inte 
påbörjats men planeras startas till hösten 2020. 
 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
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- 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 

 
Kommentar 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet. 
Samverkan mellan Daglig verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund 
är påbörjad, men ett uppdrag för strukturerad samverkan med även Gymnasiesärskolan och Besöks- 
och näringslivsenheten återstår att ta fram och är planerad aktivitet för 2020. Utsedda enhetschefer 
inom IFO/FS har nu under våren 2020 fått i uppdrag att se hur ett samarbete kring frågan, i syfte att 
öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, skulle kunna se ut och därefter bjuda in 
övriga berörda parter. Förarbete och dialog med arbetsmarknadsenheten gällande bidrag för grön 
rehab har påbörjats under vår 2020, men behövs utredas och diskuteras vidare under hösten. 

Daglig verksamhet har under 2019 genomfört en satsning på AKK - alternativ kompletterande 
kommunikation, genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ 
miljö. Denna kommunikationssatsning har under vår 2020 börjat överföras på gruppboenden och 
personligt stöd. Under vår 2020 har en individuellt upprättad plan kring kommunikation tagits fram 
för varje deltagare samt boende. Denna följs upp under hösten av stödperson. 

Gällande kompetensutveckling av personal i användandet av välfärdsteknologi finns en plan för intern 
kompetensutveckling som följs. Boende samt anhöriga har introducerats i att använda t ex 
fotokalender på iPad, istället för kontaktbok. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

SIP (Samordnad individuell plan)-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på 
ökad delaktighet och dialog med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC 
(individens behov i centrum), har genomförts under 2019 och kommande implementering under 2020 
går enligt plan. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad 
delaktighet. Handläggare skriver nya utredningar och beslut enligt IBIC, och ska påbörja att även 
omvandla gamla beslut. Utförarsidan har genomgått utbildning och påbörjat arbetet med införandet 
av dokumentation enligt IBIC, som dock försenats något med anledning Covid-19. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. Enheten för Stöd och behandling har under våren 2020 nystartat 
Boendestödets aktivitetshus. Tillgången till en fast lokal för verksamheten har inneburit en stor 
förbättring för verksamhetens målgrupp. Boendestödet erbjuder nu, utöver ordinarie arbete på 
individnivå, aktiviteter vid två tillfällen varje vecka. Den nu pågående pandemin har dock inneburit en 
utmaning kopplat till föreskrifter om att hålla distans. Verksamheten har ändå kunnat fortgå om än 
med anpassningar som minskar risken för smittspridning. Arbetet med att utveckla verksamheten 
fortlöper under året och sker i samverkan med målgruppen för verksamheten. 

Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala 
och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens 
PHR och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna. Verksamheten deltar aktivt på PHR 
samt kallar till extra samrådsmöten i enskilda frågor, med berörda organisationer. Under våren 2020 
har extra samråd genomförts med FUB kring byggnation av ny gruppbostad. 

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med 
byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt andra kvartalet 2021. Socialkontoret har till 
uppgift att bevaka målgruppsutvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med 
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funktionsnedsättningar. 

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 

 
Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Etableringsenheten samverkar med kultur och fritid samt civilsamhället för att möjliggöra vägar in till 
aktivitet och föreningsliv för våra nyanlända barn och familjer. Delaktighet i dessa sociala 
sammanhang kan ha ett stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den 
pågående pandemin i Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i 
sociala sammanhang. Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända, något vi bör ta i 
beaktande och arbeta mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter. Arbetet med satsningen har ännu 
inte påbörjats, men planeras till 2021. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska  
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 

 
Kommentar 

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionsstöd är 
till största del elbilar och även el-cyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende deltar fortsatt i 
projektet ”Resurssmart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn. 
Daglig verksamhet bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta 
återvinning av exempelvis papper åt kommunens verksamheter. 
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2 EKONOMISK KOMMENTAR 
Prognosen efter maj månad visar på ett resultat på - 6 455 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -5 422 tkr. Förändringen förklaras av: 

• ökade kostnader i samband med pandemin 
• ökade kostnader för införande av heltidsresan 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men 
minskade sedan i mars igen och har sedan dess minskat varje månad. 
Utförda hemtjänsttimmar totalt Socialförvaltningen 
Jan: 6 603 timmar 
Feb: 6 858 timmar 
Mar: 6 316 timmar 
Apr: 5 840 timmar 
Maj: 5 572 timmar 
Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras ner motsvarande då det är 
stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar orsakar mycket vikarier och 
övertid som gör att en neddragning av grundpersonalen blir motsägelsefull. 

• Övertid och vikarier inom funktionsstöd har ökat i april och maj och kommer att fortsätta 
orsaka underskott under sommaren. 

• Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och 
kommer att fortsätta orsaka underskott under sommaren. 

• Under sommarsemestrarna behöver bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitas för att klara 
av bemanningen och prognostiseras orsaka ett underskott. 

• Hyra för moduler inom Etableringsenheten. En kostnad om 872 tkr för moduler inom 
Etableringsenheten finns inte med i budgeten och kommer att orsaka ett underskott. Detta 
underskott kommer att finansieras av KS och tillförs i slutet av året. Ingen åtgärdsplan 
kommer att läggas på dessa. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

• En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

• En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av rekryteringssvårigheter 
och beräknas inte öppna förrän 1 september. Detta kan dock komma att ändras om 
förutsättningarna blir annorlunda. 

• Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till 500 tkr. 

• Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar 
med att analysera orsakerna till detta. Det prognostiserade underskottet på ekonomiskt 
bistånd kommer att vägas upp mot ett prognostiserat överskott på köpt vård. 

Covid 19 

• I prognosen har förvaltningen räknat med ökade kostnader fram till september månad. Intäkt 
för sjuklöner från försäkringskassan är medräknad till och med juli månad. 

• Kostnader i utfallet per maj som beror på Covid-19 uppgår till 1 635 tkr. Det är exklusive 
sjuklöner som kommunen får bidrag från försäkringskassan för att täcka. 

Nedanstående kostnader är underskott som beror på Covid-19 

• Ökad bemanning samt vikarier och övertid funktionsstöd -810 tkr 
• Ökad bemanning hemtjänst -700 tkr 
• Ökad bemanning samt vikarier och övertid Säbo -1 570 tkr 
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-06-25 3 

   
   
SN §  39 Dnr: SOC 0051/20  
   
 
Åtgärdsplan efter maj 2020 
 
 
Den ekonomiska rapporten efter maj månad visar på ett underskott om -6 455 tkr på 
helår. Enligt styrdokumenten ska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med underskottet.  
 
 
Ekonomi 
• 872 tkr beror på underskott för hyra av moduler inom etableringsenheten. KS har be-
slutat att Socialnämnden kommer att få extra budget för detta underskott om det består 
under resten av året. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
• 5 083 tkr av det prognostiserade underskottet beror på pandemin Covid 19. Socialför-
valtningen avser att ansöka om statsbidrag för de ökade kostnader som pandemin med-
för. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 
 
• 500 tkr beror på ökade kostnader i samband med införandet av heltidsresan. Dessa 
kostnader behöver finansieras av kostnadsbesparingar inom andra delar. Inom social-
förvaltningen pågår en genomlysning av hemtjänsten. Denna genomlysning väntas 
medföra möjliga åtgärder för effektivisering under hösten som uppgår till 500 tkr. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen för kän-
nedom. 
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Öckerö 2020-06-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Åtgärdsplan Socialnämnden 2020 
Diarienummer: 0051/20 

 

Åtgärdsplan efter maj 2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Den ekonomiska rapporten efter maj månad visar på ett underskott om -6 455 tkr på helår. 
Enligt styrdokumenten ska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet.  
 
 
Ekonomi 

• - 872 tkr beror på underskott för hyra av moduler inom etableringsenheten. KS har 
beslutat att Socialnämnden kommer att få extra budget för detta underskott om det 
består under resten av året. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 

 
• - 5 083 tkr av det prognostiserade underskottet beror på pandemin Covid 19. 

Socialförvaltningen avser att ansöka om statsbidrag för de ökade kostnader som 
pandemin medför. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 

 
• - 500 tkr beror på ökade kostnader i samband med införandet av heltidsresan. Dessa 

kostnader behöver finansieras av kostnadsbesparingar inom andra delar. Inom 
socialförvaltningen pågår en genomlysning av hemtjänsten. Denna genomlysning 
väntas medföra möjliga åtgärder för effektivisering under hösten som uppgår till 
500 tkr.  

 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2020-06-10 
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Öckerö 2020 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030 

Diarienummer: SB 0075/20   

 

Göteborgsregionen minskar avfallet- 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
Förslag till beslut 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” 
antas.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Ärendet  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig 
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en 
gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen 
möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig över 
kommungränserna. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att 
minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i 
samverkan.  
 
Beredning 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” 
har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla GR:s 
medlemskommuner och från ett antal olika kommunala förvaltningar. I Öckerö 
kommun har tjänstepersoner kommunstyrelsens kretsloppsenhet deltagit.  
Den 3 april 2020 antogs ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030” av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet 
rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna att anta den regionala 
avfallsplanen som sin egen.   



 
 

 

Utformningen och omfattningen av en avfallsplan regleras i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). I ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” är det stort fokus på 
förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och 
visioner.  
Planen innehåller sex olika målområden:  

- Förebyggande 
- Återanvändning 
- Återvinning 
- Fysisk planering 
- Användarfokus 
- Nedskräpning 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner tillkom under 2017 
nya områden och vissa områden har fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. Dessa områden är avfallsförebyggande, ökad återanvändning, 
nedskräpning och avfallshantering i samhällsplaneringen. För att uppnå målen i 
planen och framförallt inom de nya områdena är en samordning av kommunens 
förvaltningar och bolag nödvändig. Även i föreskrifterna lyft samverkan inom 
kommunen som en viktig framgångsfaktor för att uppnå målen i avfallsplanen som 
är hela kommunens gemensamma plan. 
Omfattningen av den nya regionala avfallsplanen medför att genomförandet av 
planen, i större utsträckning än tidigare behöver finansieras från både avfallstaxan 
och skattemedel. Göteborgsregionen kommer att samordna framtagning av 
regionala handlingsplaner för att uppfylla målen i avfallsplanen. Dessa 
handlingsplaner kommer därefter att implementeras, anpassas och fördjupas i 
respektive medlemskommun.  
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ytterligare ekonomiska konsekvenser. 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet eller andra 

diskrimineringsgrunder. 

Barnperspektiv 
Detta ärende bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån barnperspektivet.. 

 
Beslutsbehörighet 
Slutgiltigt beslut skall tas av kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Beslut om utställning och samråd av ”Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” togs 2019-05-24 av kommunstyrelsen. 
Avfallsplanen skickades till länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens nämnder, 
större fastighetsägare och andra berörda samt ställdes ut till allmänheten under 



 
 

 

perioden 28 augusti till 1 oktober. Ett regiongemensamt remisseminarium 
anordnades på GR i juni 2019.  
Inkomna synpunkter från samtliga GR:s medlemskommuner sammanställdes och 
hanterades av GR. Synpunkterna och hur de har hanterats i planen redovisas i en 
remissammanställning. Det nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är 
justerat efter inkomna synpunkter. 
 
Bilagor 
Avfallsplan 
 
Expediering av beslut 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
Öckerö Bostads AB 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Underskrift 
  
 
 
 
Johannes Wallgren 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  

Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

plastflaskor flöt förbi när vi badade i havet. 
Idag hamnar inte plast i havet eftersom vi 
har slutat skräpa ner och städat upp efter 
oss. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insik-
ten? Kommunen har tagit en ledande 
roll genom att inspirera, utgöra ett gott 
exempel och göra det lätt för medborgare 
och verksamheter att förebygga att avfall 
uppstår. I hemmet, på jobbet, i skolan, i 
staden - var vi än befinner oss så finns det 
tjänster och hjälpmedel som gör det så 
enkelt att förebygga avfallet att det känns 
krångligt att låta bli. Det var en gemensam 
insats som ledde oss till den region vi ser 
idag. En region där allt är ett kretslopp och 
det egentligen inte finns något avfall, utan 
bara saker som hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
Vision
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder till den nya av-
fallsplanen. Arbetet med framtagandet av 
avfallsplanen har rapporterats till chefsnät-
verk för avfall, vatten och avlopp (VA) samt 
till den politiska styrgruppen för Miljö och 
samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas in-
satser resulterat i avfallsplanen Göteborgs-
regionen minskar avfallet som kommer att 
ligga till grund för kommunernas arbete 
med att hantera och förebygga avfall. Både 
gemensamt och i den egna kommunen, 
fram till 2030. 

 Planen är framåtsträvande och har ett 
stort fokus på förebyggande av avfall och 
innehåller mål för relevanta steg i avfall-
strappan (se figur på s.6).
Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 

Bakgrund

Bakgrund





  

Målår och utgångsläge
För samtliga mål är målåret 2030 med 
basår 2020. Hur målen mäts och följs upp 
anges i avsnittet ”Så följs målen upp”. 

Genomförande
Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den om- 
fattar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till 

tvååriga handlingsplaner för genomföran-
det av avfallsplanen.  Detta med utgångs-
punkt i det fördjupade regionala samarbe-
tet kring avfall och vatten och avlopp (VA) 
som redan är etablerat. 

Förslag till handlingsplaner ska innehålla 
åtgärder som ska bidra till uppfyllnad av 
avfallsplanens mål. Åtgärderna i hand-
lingsplanerna ska konsekvensbeskrivas 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i hand-
lingsplanerna.

Chefsnätverket för avfall och VA god- 
känner förslagen till handlingsplaner och 
lyfter dem sedan för beslut i respektive 
kommun. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar  
och bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i övergri-
pande kommunal budget för respektive 
kommun och beslutas på så sätt politiskt i 
samtliga medlemskommuner. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Bakgrund
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Styrmedel som planeras att användas

Lokala avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje 
kommun finnas en renhållningsordning 
som består av en avfallsplan och loka-
la föreskrifter för hantering av avfall. 
Renhållningsföreskrifterna är ett av de 
viktigaste styrmedlen för den kommunala 
avfallshanteringen och de innehåller de 
lokala bestämmelserna för hanteringen 
av avfall som kommunen ansvarar för. I 
föreskrifterna beskrivs bland annat vilka 
skyldigheter fastighetsinnehavare och 
verksamhetsutövare har för det avfall de 
genererar. Där beskrivs även hur avfall ska 
sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna 
är ett komplement till gällande lagstiftning 
på området och det dokument som ligger 
till grund för hur frågor hanteras i det 
dagliga arbetet och vid tvister.

Avfallstaxan
I avfallstaxan finns avgifter för hämtning 
och behandling av kommunalt avfall. Lik-
som för renhållningsordningen fattar res-
pektive kommuns fullmäktige beslut om 
att anta taxan. Likställighetsprincipen är 
en viktig grund för taxan och den innebär 
att alla kommuninvånare ska behandlas 
på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ 
av sophämtningstjänst kosta lika mycket 
oavsett var i kommunen invånaren bor. 
Taxan ska vara konstruerad enligt själv-
kostnadsprincipen, vilket innebär att de 
avgifter som totalt sett tas ut för hantering 
av kommunalt avfall inte får vara större 
än de totala kostnaderna. Avgifterna kan 
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel 
för att påverka invånare och verksamheter 
att exempelvis sortera ut matavfall för 
separat hämtning. Enligt miljöbalken får 
avfallstaxan miljöstyras.

Kommunikation och  
information
Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare 
och verksamhetsutövare enkelt ska kunna 
få svar på sina frågor och att den informa-
tion de behöver för att kunna hantera sitt 
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de 
förstår den. Det sker en mängd kom-
munikationsinsatser och informations-
kampanjer för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall 
på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshan-
teringen klättra i avfallstrappan. Informa-
tionsinsatser kommer få ökad betydelse 
framöver.

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheter-
na (miljö- och hälsoskyddskontor eller 
motsvarande) utövar tillsyn över företag 
och andra verksamheter. Tillsynsmyndig-
heterna kan ge råd, men vid behov också 
förelägga verksamhetsutövare att förbättra 
sin avfallshantering. 

Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den 
kommunala planprocessen säkerställs att 
avfallsfrågor beaktas under planering av 
nya områden och vid ny- och ombyggnad. 
Det är viktigt att representanter med 
avfallskompetens följer projekten under 
hela planeringsprocessen och att bygglov 
granskas utifrån ett avfallsperspektiv. 

Upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp 
är viktiga styrmedel där kommunerna har 
stora möjligheter att påverka. Genom att 
ställa miljökrav vid upphandlingar och 
skapa rutiner för avfallsförebyggande  
arbete i samband med inköp och upphand-
ling kan kommunerna aktivt förebygga 
avfall och bidra till hållbar utveckling.

Bakgrund





  

En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har möjlighet att påverka 
både hushållens och verksamheternas av-
fallsmängder. Det är kommunerna som  
sätter avfallstaxan och utformar vissa 
insamlingssystem. Kommunerna kan också 
vidta åtgärder i kommunalt ägda bostads-
bolag, bedriva miljötillsyn och näringslivs-
utveckling för att skapa förutsättningar 
som gör det enkelt förebygga avfall i  
hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för det 
samlade avfallet i hushåll och för olika pri-
oriterade avfallsslag. Elavfallet är priorite-
rat eftersom det är det avfallsslag som har 
högst klimatpåverkan per viktenhet.

Mängden plast ökar ständigt. Många oro-
as över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. 

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan 
men hushållen står för den absolut störs-
ta delen. Att minska matsvinnet är högst 
prioriterat ända upp på FN-nivå och är ett 
utpekat område i Klimat 2030. 

Avfallsförebyggande i hushåll

Förebyggande 2020-2030





  

När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för avfall från hushåll. Att förebygga avfall 
är ett sätt att minska klimatpåverkan och 
kommunen kan vara föregångare på flera 
sätt. För att nå bästa möjliga miljöeffekt 
behöver kommunerna konsumera annor-
lunda och på så sätt påverka produktion via 
inköp. Att minska matsvinnet från kommu-
nala kök och serveringar är ett nationellt 

och internationellt prioriterat område med 
goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livsläng-
den på bärbar elektronik i kommunerna 
öka. Mycket elektronik kasseras trots att 
den är fullt fungerande. Genom rätt han-
tering, ominstallation och uppgraderingar 
kan den bärbara elektroniken få ett längre 
liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handlar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunens verksamheter

Förebyggande 2020-2030









  

Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning-
en från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället, både från ci-
vilsamhället och näringslivet, är engagera-
de i återanvändning. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i det kommunala 
avfallet. 

En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
det kommunala avfallet och kan se till att 
dessa produkter istället tas om hand och 
förbereds för återanvändning. För att det 
ska få någon positiv miljöeffekt krävs det 
att det finns en avsättning för produkter-
na och aktörer som kan ta hand om dem. 
Kommunen behöver därför vara lyhörd för 
behov hos aktörer som vill utveckla och 
möjliggöra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 
återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning 2020-2030









  

Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
kommunalt avfall och för att informera 
användare om hur avfall ska tas om hand 
på bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom 
sin egen avfallsverksamhet och genom att 
se till att alla kommunala arbetsplatser 
sorterar ut sitt avfall. När avfallet hanteras 
bör det ske på ett så effektivt och miljörik-
tigt sätt som möjligt. Det innebär bland 
annat att fordon för avfallshantering samt 
maskiner, arbetsredskap och anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt. 

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis

Insamling & återvinning 2020-2030











  

Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer och sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen (från översiktsplan till färdigt 
bygglov) blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering 2020-2030









  

Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfallshan-
tering, bland annat genom att utveckla bra 
system och tjänster som är anpassade efter 
användarnas behov. För att lyckas med det-
ta krävs samverkan mellan olika aktörer, 
invånare, kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och moti-
vationen att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus 2020-2030









  

Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas bland annat 
av invånare och besökare i Göteborgsre-
gionens kommuner som slänger skräp på 
marken och i naturen. Verksamheter, vind 
och djur kan också bidra till nedskräpning, 
då ofta kopplat till bristfällig avfallshan-
tering. Skräpet på marken kan förebyggas 
men måste även hanteras genom städinsat-
ser. Skräp på marken innefattar både skräp 
i stadsmiljö och naturområden. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 

är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 
världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Förebyggande av nedskräpning samt stä-
dinsatser på marken, i naturområden och 
längst kusten kan bidra till skräpfria och 
attraktiva miljöer i Göteborgsregionen. 

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning 2020-2030
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Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. Avfallstaxa får endast finansiera hantering av det kommunala avfallet som 
kommunen ansvarar för enligt miljöbalken.

Engångsartiklar
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter 
kasseras.

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling (FNI)
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.
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Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall  
exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det över- 
sta steget i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett 
material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av: mängden avfall, den 
negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller 
halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Kommunalt avfall
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är kommunalt avfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på 
rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.
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Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, åter-
används eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering. Producentansvar finns till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, 
däck, elavfall och läkemedel.

Skräp

Marint skräp
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp  
är svårt att förebygga eftersom att det ofta kommer med strömmar från andra delar  
av världen.

Skräp på marken
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i naturen. Verk-
samheter, vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då ofta kopplat till bristfällig 
avfallshantering. Skräp på marken innefattar både skräp i stadsmiljö och naturområden.

Rejekt
Avfallsfraktion som uppkommer vid sortering av avfall. Rejekt kan uppstå på grund av att 
den inkommande avfallsfraktionen innehåller felsorterat material, på grund av förluster i 
sorteringsprocesserna eller på grund av att avfall av olika anledningar inte sorteras ut till 
materialåtervinning och behandling.

Restavfall
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och materialåtervinnas 
på annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elav-
fall, grovavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet 
kan samlas in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.
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Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1. Framtagande av avfallsplan     s. 45

Bilaga 2. Mål och lagstiftning som berör  avfallsplanen   s. 60

Bilaga 3. Miljöbedömning       s. 65

Bilaga 4. Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen  s. 69

Bilaga 5. Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen   s. 87

Bilaga 6. Nedlagda deponier i Göteborgsregionen    s. 98

Bilaga 7. Uppföljning av A2020      s. 122
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Avfallsnätverket har fungerat som förankringsgrupp och har följt arbetet samt gett 
värdefulla inspel. 

Arbetet har rapporterats i chefsnätverket vid ordinarie möten och vid möten för chefs-
nätverkets arbetsutskott, som även varit styrgrupp för projektet. I mars 2018 godkände 
chefsnätverket föreslagna arbetsgrupper och i maj 2018 föreslog styrgruppen en  
revidering av tidplanen för projektet.

Göteborgsregionen har tillsammans med avfallsnätverket arbetat aktivt med förankring 
av planen. Bland annat har arbetet presenterats för berörda nätverk på GR och Göte-
borgsregionen har deltagit vid presentationer för politiska nämnder och andra samman-
hang i kommuner som önskat detta.

Ett färdigt remissförlag av avfallsplanen godkändes 25 april 2019 av Göteborgsregio-
nens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad. Därefter översändes planförslaget 
till kommunerna för utställning och samråd vilka skedde mellan maj och oktober. Ett 
gemensamt remisseminarium anordnades på GR 14 juni 2019. Till kommunen inkomna 
synpunkter sammanställdes och bearbetades av GR med stöttning ledningsgruppen.

Framtagande av avfallsplan
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Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppen har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga för avfall och återvinning. 
Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet har 
bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkoppling på 
arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny avfalls-
plan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport

Framtagande av avfallsplan
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbygg-
nadschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd och utställning
Remissförslag av Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 13 kommuner 
skickades i april 2019 från Göteborgsregionen till medlemskommunerna. Kommunerna 
ansvarade för samråd och utställning av planen i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken 
ställdes ut under perioden maj till oktober 2019. Ett gemensamt remisseminarium ar-
rangerades på GR 14 juni 2019. 

Samtliga inkomna synpunkter skickades till Göteborgsregionen som bearbetade och 
sammanställde synpunkterna. Synpunkter och svar finns redovisade i en remissamman-
ställning. 

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR och tog 2020-03-06 beslut om att föreslå förbundsstyrelsen 
besluta att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” samt rekommendera medlemskommunerna att anta planen som sin egen.

Göteborgsregionens förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-03 om att anta planen och 
rekommenderar medlemskommunerna att anta planen som sin egen. 

Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i den egna kommu-
nen. Under hösten 2020 beslutar respektive kommuner om antagande i den egna kom-
munen. 

Framtagande av avfallsplan
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Mål inom avfallsplanen, bakgrund och motivering 
av målnivåer

Göteborgsregionen minskar avfallet består av sex olika områden som 
innehåller mål och i vissa avsnitt delmål. Målen har arbetats fram av ar-
betsgrupper bestående av tjänstepersoner med olika kunskaper från olika 
kommunala förvaltningar. Nedan följer mycket kortfattade beskrivningar av 
varför målen i avfallsplanen valts ut och hur målnivåerna motiveras.

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare
• Avfallsmängderna måste minska, det är tydligt i både lagstiftning 

och målsättningar på såväl global som lokal nivå. Till exempel är ett 
delmål i de globala målen för hållbar utveckling, mål nr 12.5 ”Avfalls-
mängderna måste minska markant” och översta steget i avfallshierar-
kin är att förebygga avfall.   

• Göteborg Stad har arbetat fram material som visar på 30 åtgärder för 
hushåll att minska sin avfallsmängd med 30 % till 2030. Det är indelat 
i tre olika nivåer, basic, mellan och avancerad beroende på svårhets-
grad. Åtgärderna har studerats utifrån ett klimat- och kostnadsper-
spektiv och visar att det går att minska avfallet med 30 %. Dessa 
åtgärder skulle kunna kommuniceras på lämpligt vis till hushåll inom 
regionen.

• I tidigare projekt som Göteborgsregionen drivit har hushåll utmanats 
att under ett år minska sitt avfall. Deltagande hushåll minskade sitt 
avfall med 50 % på ett år vilket då visar på att det finns goda möjlig- 
heter för hushåll att minska sitt avfall. 

• En nivå på 30 % kan av många anses ambitiöst men utifrån erfaren-
heter inom Göteborgsregionen bedöms det nåbart. 

• Frågan om avfallsförebyggande är även starkt kopplad till hållbar 
konsumtion som är en fråga som fått mer och mer utrymme de senaste 
åren och förväntas fortsätta vara aktuell under hela planperioden. 

• Arbetsgruppen tror att en beteendeförändring som kommer medfö-
ra minskade avfallsmängder till följd av en mer hållbar konsumtion  
kommer att ske innan 2030. 

Förebyggande

Framtagande av avfallsplan



  

51

Matsvinnet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Matsvinn är ett prioriterat område i Naturvårdsverkets förebyggande-

program samt ett mål inom de globala målen för hållbar utveckling. 
Målet är ett delmål under mål 12 och lyder: Halvera matsvinnet i 
världen.

• Att minska matsvinnet har stora miljöfördelar och kommuniceras  
redan idag på många olika sätt. Matsvinn är dessutom mycket  
aktuellt i samhällsdebatten och nationella strategier och mål för  
matsvinn håller på att tas fram. 

• Målnivån på en minskning med 50 % är vald för att gå hand i hand 
med det globala målet för hållbar utveckling. 

Plastavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Plast orsakar stora problem i natur och hav och har också uppmärk- 

sammats rejält i media. 
• Hushåll och företag är alltmer medvetna om de problem som uppstår vid 

användning av plast och efterfrågar alternativa produkter eller tjänster. 
• Arbetsgruppen anser att tiden är mogen att fokusera ytterligare på detta 

avfallsslag och kommunen kan påverka genom att informera hushåll om 
plast samt lyfta upp goda exempel på minskad konsumtion av plast- 
förpackningar, exempelvis förpackningsfria butiker, flergångssystem etc. 
Detta tillsammans med ett skifte i samhället och en generellt mer negativ 
inställning till plast leder sannolikt till en minskad förbrukning av plast. 

Elavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Elavfall är ett fokusområde i Naturvårdsverkets förebyggandeprogram, 

utpekat för sin stora klimatpåverkan vid produktion och svåra arbets-
förhållande vid återvinningen.

• Arbetsgruppen anser att det är viktigt att lyfta upp denna kategori.
• En trend är att elavfallsmängden (vikt) går ner men att det beror på att 

prylarna väger mindre men till antalet är de inte färre.  
• Kommunen kan, likt för matsvinn och plast, framförallt påverka  

genom kommunikation men även att lyfta upp och främja tjänster som 
arbetas fram av framförallt näringslivet som exempelvis innebär mer 
delande.  

• Målet bedöms som ambitiöst men bör kunna nås både genom längre 
livslängd på elprodukter och delningsekonomi men även genom att 
vikten på elavfallet som uppstår blir allt lägre. 

Framtagande av avfallsplan
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Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 
heltidsanställd
• I föreskrifterna från Naturvårdsverket lyfts kommunens egna  

verksamheter särskilt upp. 
• Kommunen ska agera föregångare och inom förebyggande finns det 

stora chanser att lyckas då kommunen har full bestämmanderätt över 
de inköp som görs och hur befintliga resurser tas om hand. 

• Göteborg Stad har arbetat fram riktlinjer och guider för hur olika slags 
verksamheter kan minska sin avfallsmängd. Det handlar bland annat 
om att planera bättre så att exempelvis matsvinnet minskar, om att 
byta ut engångs- till flergångsartiklar samt nya inköps- och upphand-
lingsrutiner. 

• Målnivån motiveras genom att resultaten från försöken inom  
Göteborgs Stad pekar på att en minskning på 40 % är nåbar. 

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till  
maximalt 30 gram per serverat huvudmål
• Kommunen förser barn, unga och äldre med mat och inom  

kommunens kök finns idag ofta ett stort matsvinn. 
• Matsvinn är ett slöseri av fullt ätbart mat. Förebyggs svinnet minskar 

klimatpåverkan och när matsvinn förebyggs är det vanligtvis positivt 
även ut ett  ekonomiskt perspektiv då pengar kan sparas och istället 
användas till att höja kvaliteten i kommunens verksamheter.

• Lyckade satsningar inom både Göteborg Stad, Härryda kommun och 
övriga delar av Sverige visar på att genom ett systematiskt förändrings-
arbete är det rimligt att uppnå en matsvinnsmängd om max 30 gram/
portion. 

• Eftersom satsningarnas resultat är tydliga och kommunen har full be-
stämmanderätt över den mat som köps in och tillagas anses 30 gram/
portion var fullt nåbart och mycket önskvärt. 

Framtagande av avfallsplan
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Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens  
verksamheter ska öka
• Elektronik är ett utpekat område inom Naturvårdsverkets förebygg- 

andeprogram på grund av dess stora miljöpåverkan. Till exempel ger 
tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall, till exem-
pel i form av gruvavfall och slaggprodukter. Det visar en beräkning av 
Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Inom kommunens verksamheter förbrukas stora mängder elektronik. 
• Ökad livslängd innebär mindre klimatpåverkan men är också ett sätt 

att föregå med gott exempel. 
• I målet är livslängdens ökning är inte siffersatt.  Det beror på att  

utvecklingen inom området går mycket snabbt varför ett siffersatt  
mål snabbt kan bli inaktuellt.

Engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %
• Inom kommunens verksamheter används mycket engångsartiklar av  

olika slag. Vissa är nödvändiga inom t.ex. vård och omsorg men många  
används helt i onödan då andra alternativ finns. 

• Inom Göteborgs stad har tio olika typer av engångsprodukter som skulle 
kunna ersättas med flergångsartiklar eller inte behövas alls identifierats. 

• Om alla dessa engångsprodukter minskade med 70 % skulle det inne- 
bära en minskning med 50 % totalt för alla engångsprodukter. 

• Eftersom kommunen har full bestämmanderätt över sina inköp bedöms 
det rimligt att dessa utpekade artiklar skulle kunna minska med 70 % och 
då innebära en totalt minskning på totalt 50 %.
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Återanvändning

Minst 20 % av det grovavfall som kommunen samlar in ska  
förberedas för återanvändning
• Grovavfall är den fraktion som ökar mest inom regionen. 
• Enligt IVLs studie om potential för ökad återanvändning skulle 23 %  

av avfallet i tio fraktioner på ÅVC kunna förberedas för återanvändning, 
18% av detta skulle kunna återanvändas kommersiellt, övriga 5 %  
bedömdes funktionellt men med obetydligt ekonomiskt värde.

• Enligt Göteborg Stads egna studie på kretsloppsparken är potentialen 
lägre när man ser till samtliga fraktioner. Det sammanvägda resultatet  
av Göteborg Stad och IVL har satt målnivån. 

• Målet avser allt som inkommer till ÅVC, även sådant som lämnas direkt 
till återanvändning och det anses därför vara både önskvärt och rimligt 
att uppnå 20 % fram till 2030.

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning
• Att kunna göra sig av med saker på ett enkelt sätt nära hemmet är  

något många önskar.
• Regeringen vill att bostadsnära insamling av avfall ska vara regel och då 

behöver återanvändningen hänga med. För att återanvändning ska öka 
krävs att det är lika lätt att göra sig av med återanvändbart som avfall. 

• Kommunen kan bidra till att öka takten upp i avfallstrappan genom att se 
till att samtliga invånare har fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning. 

Det ska finnas förutsättningar för kommunens verksamheter  
att återanvända produkter
• Idag är det svårt att säga hur mycket som återanvänds i kommunens 

verksamheter. På grund att att det saknas tillräcklig kunskap inom områ-
det har målet ej varit möjligt att siffersätta. 

• Kommunerna saknar rutiner och kunskapen att återanvända, lag- 
stiftningen är snårig men forskning och projekt bedrivs inom områdena. 

• Inom planperioden ska samtliga kommuner se till att det finns förut-
sättningar för att återanvända produkter. Under planperioden kommer 
utredningar och handlingsplaner tas fram för att försäkra detta. 

Framtagande av avfallsplan



  

55

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska 
vara rätt sorterat och inget farligt avfall i fel fraktion
• Målet och målnivån baseras på plockanalyser som Renova har utfört för 

ett flertal kommuner som visar innehållet i 4-5 fraktioner av grovavfall. 
Resultatet visar att endast 22 procent av det som idag hamnar i fraktio-
nen fint brännbart är det som faktiskt ska hamna där. Hela 55 % beräk-
nades kunna gå som återvinnings- eller återbruksmaterial. Motsvarande 
siffra för grovt brännbart är att 60 %. 

• Andra kommuner i landet har genomfört projekt som syftar till att få 
renare fraktion med fantastiska resultat vilket visar att det är fullt möjligt 
med ökad renhet.

• Att fraktionerna blir renare innebär att det blir lättare att finna bästa 
möjliga miljömässiga avsättning av materialet. 

Insamling och återvinning

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat.  
Dessutom får inget av innehållet vara farligt avfall
• I genomsnitt idag är restavfallet inom Sverige 39 % rätt sorterat. Plock- 

analyser visar att det är mycket matavfall och förpackningsmaterial kvar 
i restavfallet. Om dessa fraktioner sorteras ut bedömer arbetsgruppen att 
70 % renhet är fullt möjligt och önskvärt att nå. 

• Med en ännu bättre möjlighet att sortera förpackningar och matavfall så 
erhålls ett ännu renare restavfall. Detta innebär både ett bättre sorterat 
mat- och förpackningsavfall men även en mindre mängd fel slags avfall 
till förbränning. 

• Detta mål innebär att kommunerna behöver arbeta ännu mer med  
kommunikation och få användarna att göra rätt samt utveckla och  
främja system som underlättar sortering. 

Textil i restavfallet ska minska med 60 %
• Textil är ett komplext material som förbrukar mycket naturresurser vid 

tillverkning. Att förebygga att textilavfall uppkommer ska i enlighet med 
EU:s avfallshierarki prioriteras i första hand. Därefter kommer insatser 
för att det textilavfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt 
ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas.

• Målformuleringen och målnivån utgår från ett förslag på nationellt mål 
som uppkom som ett resultat av Regeringsuppdraget Hantering av textil 
som redovisades av Naturvårdsverket 2016. 
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Minst 70 % av uppkommit matavfall ska gå till näringsåtervinning 
och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande  
ändamål
• Idag sorteras drygt 50 % av matavfallet ut till biogasproduktion inom  

Göteborgsregionen. 
• Men vid dagens behandlingsanläggning sorteras en ganska stor mängd 

matavfall bort i form av rejekt (vilket får subtraheras från de 50 %). 
• I de bästa kommunerna i Sverige är andelen matavfall till näringsåter- 

vinning upp emot 70 % vilket bedöms som en fullt rimlig nivå att nå inom 
regionen. Detta i samarbete med aktuella behandlingsanläggningar. 

Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall
• Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska kommunen föregå med  

gott exempel. Här är ett utmärkt sätt att visa på detta. 
• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

Detta är också lagstadgat.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva
• Kommunerna är duktiga på att arbeta med avfallstransporter men skulle 

kunna arbeta ännu mer med optimering av transporter, framtagning av 
nya tjänster m.m.  

• För att få igång arbetet med förbättringar enligt punkten ovan har 10 % 
av arbetsgruppen bedömts som en önskvärd och rimlig målnivå. 

• Förbättringsarbete från andra regioner och kommuner visar på att det är 
fullt rimligt att nå en nivå på 10 % genom bland annat bättre planering, 
nyare smarta hämtsystem och energisnålare fordon.

Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunal avfallsverk-
samhet ska drivas fossilfritt
• Minskade fossila utsläpp är ett mycket viktigt område och är helt i  

linje med både globala såväl som regionala mål, exempelvis inom  
Klimat 2030. 

• Kommunen har stor påverkan på val av drivmedel, såväl som inköpare 
som upphandlare, och därför har fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal sektor valts ut.
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Fysisk planering

Lokalisering av större avfallsanläggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom fysisk planering
• Det är ett problem att finna lokalisering för större avfallsanläggningar 

i kommunerna.
• Genom att säkra dess plats i bland annat översiktsplaner i kommunerna 

skulle detta problem minska markant.

Plats för avfallets infrastruktur, från bostad till mottagningsan-
läggning, säkras i detaljplaner och bygglov
• Det är ett problem att det inte tas hänsyn till avfallets infrastruktur när 

ny- och ombyggnation av områden och bostäder planeras och byggs. 
• Att få med avfallet redan i ett tidigt stadium skulle underlätta detta och 

säkra en god avfallshantering och service till användarna. 

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen

Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebyg-
ga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett bra bemötande i kontakt 
med kommunens avfallsverksamhet

Alla tre målnivåerna medan kan motiveras tillsammans.
• Kommunen ska förse sina invånare med god service. Om avfallshante- 

ringen håller god service förväntas invånarna vara nöjda. 
• Att invånare tycker att det är enkelt att göra rätt är ett kvitto på att  

kommunen tillhandahåller tillfredställande och tillgängliga system och 
god information. 

• I begreppet god service är bemötande en viktig del. Flera kommuner  
upplever att de behöver arbeta mer med bemötande och att det är  
en viktig fråga. 

• Alla användare kommer inte alltid att vara nöjda men det är av stor vikt 
att de flesta är nöjda. Idag finns en hög nöjdheten som kommunerna  
önskar bibehålla och höja. 

• Idag en hög nöjdhet. 
• Arbetsgruppen bedömer att 90 % är en ambitiös men uppnåbar nivå  

gällande samtliga tre mål. 

Användarfokus
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Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet
• Kommunen har skyldighet att städa platser där allmänheten får färdas fritt. 
• Finns mycket oklarheter om vem både inom och utanför den kommunala 

organisation som bär ansvar för städning. 
• Platser som är nedskräpade, upplevs som oattraktiva och mindre trygga. 
• Kommunerna i arbetsgruppen ansåg att det är av största vikt att avfalls- 

planen tydliggör att kommuner ska säkerställa att kustlinjen städas. 

Vad regelbundet innebär kommer att utredas och tydliggöras i handlingsplaner 
och kan få olika innebörd beroende på platsers användning och tillgänglighet.

Skräp på marken ska minska med 50 %
• Skräp på marken behöver minska både genom att det förebyggs och städas. 
• Målet är formulerat på ett sådant sätt att det öppnar upp både för före- 

byggande av nedskräpning och städning av faktiskt nedskräpning. 
• Göteborgsregionens kommuner arbetar i olika hög grad med  

nedskräpning. Vissa i hög grad och andra inte alls. 
• Diskussioner i arbetsgruppen kring av att formulera målet som en  

minskning i procent eller målvärde kopplat till Håll Sverige Rents (HSR) 
mått skräpföremål per 10 m². 

• Efter diskussioner och rekommendation från HSR landade arbetsgruppen 
på en procentuell minskning. 

• En minskning med 50 % valdes utifrån att det är en rekommenderad nivå 
från HSR samt att det upplevs rättvist. Enligt HSR kan en kommun som 
inte tidigare arbetat med nedskräpning relativt enkelt uppnå en minskning 
med 50% medan det är mer svåruppnåeligt för de kommuner som redan 
arbetar med frågan. 

• Utifrån att avfallsplanen ska gälla i 10 år ansågs 50 % ändå vara en rimligt 
att uppnå även för de som är duktiga idag.

• Det diskuterades även ifall ett mål om dumpning skulle tas fram men i brist 
på lämpliga och fungerande uppföljningsmetoder valdes det bort.  
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Målområden som valts bort

I arbetet med framtagandet av Göteborgsregionen minskar avfallet har 
några områden aktivt valts bort. Ett önskemål i utvärderingen av A2020 var 
att minska mängden mål i framtagandet av ny avfallsplan. Arbetsgrupperna, 
avfallsnätverket och referensgrupperna har enats om att följande områden 
inte ska ingå i Göteborgsregionen minskar avfallet.

Arbetsmiljö
• Regleras i lagstiftning 
• Kommunerna arbetar aktivt med frågan och har inte behov av mål i 

avfallsplanen för att det arbetet ska vara prioriterat. 
• Erfarenheter från avfallsplanen A2020 visade att det är mycket svårt 

att följa upp mål om arbetsmiljö och att dessa inte bidrog i arbetet med 
arbetsmiljöfrågorna.

Deponier
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och am-

bitionen är att följa gällande lagsstiftning för deponier och därför har 
detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Farligt avfall
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och 

ambitionen är att följa gällande lagsstiftning för farligt avfall och därför 
har detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Slam
• I planen har förebyggande och återanvändning prioriterats varför vissa 

fraktioner, såsom slam, har fått prioriterats bort. Arbete med denna 
fraktion pågår ändå inom regionen i en arbetsgrupp.
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Producentansvaret är lagstiftat för följande åtta produktgrupper: batterier, bilar, däck, 
elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, returpap-
per, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Producenterna har för 
flera av avfallsslagen samarbete med kommunerna för hantering av avfallet. 

Målen för producenterna hanterar följande avfallsslag: returpapper, förpackningar, 
elavfall, bygg och rivningsavfall, skrotbilar.

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen - Agenda 2030

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålet. Under planens framtagande har hänsyn tagits till etappmålen 
trots att de enbart gäller till och med 2020. Avfallsplanen har kopplingar till såväl gene-
rationsmålet, flera miljökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande 
tre miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. 
Det finns också två etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas framför allt genom förebyggande av avfall.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materi-
alåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
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så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.

Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Miljöbedömning
Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § 
miljöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljö-
bedömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan 
då planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 
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Användarfokus: Användare ska vara nöjda och tycka att 
det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 
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Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av avfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest-och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl eller säckar för att sortera ut 
rest- och matavfall. Mat- och restavfall samlas i 
vissa fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms genom sugning.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen
På tio år händer det mycket, inte bara inom avfallsbranschen utan i samhället i stort. Det 
är svårt att förutse hur framtidens avfallshantering kommer se ut men regionens utred-
ning visar på både befolkningsökning och ökning av avfallsmängderna under de komman-
de tio åren. 

Det ställer nya krav på avfallshanteringens utveckling av både nya system och tjänster 
för att tillgodose användares behov och samtidigt nå de globala, nationella och regionala 
mål som kommuner och verksamheter strävar mot. 

När man ser bakåt på avfallshanteringen går det att se att behandlingsmetoder under 
de senaste 50 åren förändrats mycket i takt med att avfallsmängderna har ökat och deras 
sammansättning förändrats. Exempelvis har deponering nästan helt försvunnit som 
behandlingsmetod, energiåtervinningen har fått en stor roll och materialåtervinning och 
biologisk behandling har ökat mycket och utgör idag behandlingsmetod för ungefär hälf-
ten av det insamlade kommunala avfallet.

Hur avfallet kommer att hanteras framöver går inte att säga men i och med globala, na-
tionella och regionala målsättningar finns en tydlig riktning att sträva mot: högre återvin-
ningsgrad, mer återanvändning och framförallt förebyggande av avfall. Trots detta går att 
anta att energiåtervinning fortsatt kommer vara en av de använda behandlingsmetoderna. 
Restprodukten från energiåtervinning används i dagsläget som konstruktionsmaterial på 
deponier och det som inte blir konstruktionsmaterial deponeras. Därför förutses behovet 
av deponikapacitet i region bestå och nya ytor för deponering kommer att behövas. 

Under framtagandet av denna avfallsplan har det kommit nya krav för insamling av 
förpackningar och tidningar där producenterna ska samla in återvinningsmaterial fast-
ighetsnära. Det innebär att det kommer behövas tillkommande fastighetsnära insamling 
i flera av regionens kommuner. Fastighetsnära insamling är något som blivit allt mer 
populärt i och med att det höjer servicegraden för användare och troligtvis kommer det 
i framöver krävas mer och mer fastighetsnära insamling för att möta användares behov 
och önskemål. Det kommer att krävas ytor för lokala omlastningsstationer och regional 
mellanlagring. 

Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen



  

Avfallsförebyggande och 
återanvändning

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen 

• Sorteringsanläggning av restavfall
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar

Återanvändning är ett annat område som förväntas växa. Hur behovet av anläggningar för 
en ökande återanvändning ser ut är ännu inte tydligt men kommunerna har en viktig roll i 
och med möjligheterna till förberedelse för återanvändning. Återvinningscentraler hanterar 
idag i ökande utsträckning material och saker för återanvändning och det byggs kretslopp-
sparker och kvartersnära återanvändningscentraler runt om i landet. I Göteborgsregionen 
innebär en ökad återanvändning att nuvarande återvinningscentraler behöver moderni-
seras. Inte enbart för att öka återanvändningen utan även för att förbättra insamlingen av 
grovavfall och tillgodose användarnas behov. 

 Ett område som sannolikt kommer att vara i fokus under avfallsplanens livslängd är tex-
til. Textil är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna 
avfallsplan. En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårds-
verkets förslag för att möta krav i EU -lagstiftningen. Kraven på ökad materialåtervinning 
innebär ett ökat behov av ytor för sorteringsanläggningar av utsorterat material i regionen. 
Beroende på hur källsorteringen hos användarna fungerar kan en sorteringsanläggning för 
att kunna sortera ut återvinningsbart material ur restavfallet vara en lösning.

För att nå målen i avfallsplanen och för att möta krav på förebyggande av avfall kommer 
nya system och tjänster behövas samt nya moderna samarbeten mellan kommun, näringsliv 
och akademi. Nya anläggningar behövs, både lokalt och regionalt och de behövs till avfalls-
hanteringens alla delar, från att förebygga avfall till deponering. Identifierade behov redovi-
sas nedan. 
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder i Göteborgsregionen år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Krets-
lopp och Vatten i Göteborgs Stad. Studien omfattar dels kommunalt avfall, dels ”allt 
avfall” (inklusive verksamhetsavfall, byggavfall, energiavfall och så vidare). 

För kommunalt avfall har kommuners rapportering i Avfall Web använts som källa. För 
”allt avfall” har en nedräkning av Naturvårdsverkets nationella avfallsstatistik använts för 
att få ett aktuellt ”nuläge” av avfallsuppkomsten. Det år som ligger till grund för dagsläget 
är år 2016. 

Uppskattningar av framtida avfallsuppkomst har gjorts separat för Göteborgsregionen 
där regionen beräknas ha en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. Tre beräknade 
scenarier har tagits fram. Ett tillväxt- och ett referensscenario av framtida avfallsmängder 
har räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Det tredje, cirkulär ekonomi 
utgår från lägre totala avfallsmängder som följd av avfallsförebyggande och från ytterliga-
re ökad utsortering för materialåtervinning. 

En grundläggande förutsättning i studien har varit att avfallsmängderna följer den 
ekonomiska utvecklingen, i enlighet med en studie från Konjunkturinstitutets som bygger 
på den ekonomiska utvecklingen i varje bransch. Det kan dock konstateras att avfalls-
utvecklingen inte följer BNP-utvecklingen, utan att ökningen i avfallsmängder är lägre 
än ökningen i BNP i framtiden. Det beror på att avfallsintensiva branscher, till exempel 
”papper och massa” samt ”järn och stål”, förväntas ha lägre tillväxt än branscher med  
lägre avfallsuppkomst, som till exempel tjänstesektorn. I varje bransch är avfallsalstring-
en kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men det är till stor del de branscherna där 
små mängder avfall uppkommer som kommer att växa mest. 

Även för hushållens avfall kan noteras att avfallsökningen är lägre än BNP-ökningen. 
Detta beror på att Konjunkturinstitutet antagit att konsumtionen kommer förändras i 
framtiden, och att en stor del av den ökade konsumtionen, jämfört med dagsläget, kom-
mer att gå till exempelvis tjänster och produkter med liten mängd avfall per konsumerad 
krona. Det finns dock än så länge inga resultat från forskning och praktisk verksamhet 
att kopplingen mellan avfall och ekonomi går att bryta generellt. Däremot finns det goda 
exempel för specifikt avfall och specifika produkter, men de slår igenom ganska lite på de 
totala avfallsmängderna. 

I studien för kommunalt avfall framgår att materialåtervinningsgraderna är ganska 
låga idag. Endast ungefär 35 procent av det kommunala avfallet i Göteborgsregionen, går 
till materialåtervinning idag. Om regionen ska uppnå de mål som satts på nationell nivå 
måste insamlingen av återvinningsbart avfall öka markant de närmaste åren och i fram-
tiden. Detta är utgångspunkten i referens- och tillväxtscenerierna, medan scenariot med 
cirkulär ekonomi når längre än uppsatta mål.

Referensscenariot bygger på en bruttoavfallstillväxt enligt Konjunkturinstitutets studie 
där framtida återvinningsmål och mål för förebyggande av avfall uppnås. Antagandet för-
utsätter att Göteborgsregionen ska ha samma återvinningsgrader som gäller på nationell 
nivå. 

I tillväxtscenariot antas att den ekonomiska tillväxten och avfallsmängderna blir högre 
än i referensscenariot. Avfallsmängderna är 10 procent högre än i referensscenariot men 
återvinningsgrader och utsorteringsgrader är samma. Scenariot Cirkulär Ekonomi bygger 
på antagande om ännu hårdare krav om återvinningsgrader och förebyggande av avfall.
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Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen

Avfallshantering 
beskriven i översikts- 

planen

Besluts- 
år

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- 
och ombyggnation av sam-
manhållen bebyggelse ska ha 
gemensam avfallshantering. 
Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för 
personalen samtidigt som 
man kan öka medvetenheten 
hos medborgarna med käll-
nära hämtning av källsorterat 
hushållsavfall och återvin-
ningsmaterial.

2007

Alingsås I kommunen finns åter-
vinningscentraler dels vid 
Bälinge avfallsanläggning, 
dels i Sollebrunn vid Torps 
industriområde. I kommunen 
finns sex kända avslutade 
deponier.

Kommunens viljeinriktning 
vid planering
• Avfallshanteringen ska 

beaktas i alla skeden av 
samhällsplaneringspro-
cessen. 

• Avfallets mängd ska 
minska och återvinning-
en ska öka

• Tillgängligheten till in-
samlingssystem ska öka

• Antalet offentliga insam-
lingssystem på strate-
giska platser ska öka i 
kommunen

2012

Tabell. Avfallsanläggningar och avfallshantering i de kommunala översiktsplanerna

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i Göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.
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Göteborg Kartor visar deponier som 
inte är i bruk. Det nämns att 
det förts diskussioner om 
en rötningsanläggning för 
matavfall. Hushållsavfall 
som inte är återvinningsbart 
bränns i Sävenäs avfallskraft-
värmeverk. Aska och slagg 
förs till deponi i Tagene. 
Avfallskraftvärmeverket i 
Sävenäs är av riksintresse. 
Vid Skräppekärr och Högsbo 
sorterar Renova AB ut bygg-, 
rivnings- och verksamhets-
avfall.

Hushåll och verksamheter i 
Göteborg producerar stora 
mängder avfall och över-
skottsmassor i form av: hus-
hållsavfall, verksamhetsav-
fall, bygg- och rivningsavfall, 
skrot, schaktmassor, mudder, 
avloppsslam, slagg och farligt 
avfall. Kretsloppsnämnden 
har ett övergripande ansvar 
för Göteborgs Stads vatten, 
avlopps- och avfallshan-
tering, vilket inkluderar 
planering, upphandling, 
taxesättning och åtgärder på 
nedlagda deponier.

2010

Härryda Kommunerna inom Gö-
teborgsregionen har ge-
mensamt tagit fram en 
Avfallsplan … Ett av planens 
övergripande mål är ”Robust 
avfallshantering” vilket berör 
den fysiska planeringen. I 
den fysiska planeringen är 
avfallshantering i många 
avseenden en infrastruk-
turfråga där placering av 
behandlingsanläggningar, 
publika insamlingsplatser 
och påverkan från och på 
trafikplaneringen är centrala 
frågor. Det är viktigt att att 
soputrymmen och sopkärl 
placeras så att sopfordonen 
kommer fram på ett trafik-
säkert sätt. Det är viktigt att 
avfallshantering beaktas i 
inledningsskedet av plane-
ringsprocessen.

2012
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Lilla Edet Dagens behov av anlägg-
ningar har tillgodosetts i ÖP 
genom att märka ut plats för 
anläggningar.
Återvinningscentral i Göta: 
Omlastning av hushållsavfall
Deponi i Hjärtum: Nedlagd.
Deponi i Högstorp: Nedlagd
Deponi i Överbol: Nedlagd

Insamling av sopor, skötsel 
och drift av Återvinnings-
centrum i Göta (ÅVC) samt 
slamsugning utförs på 
entreprenad och upphandlas 
regelbundet. Hushållsav-
fall samlas in via kärl hos 
abonnenterna. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund 
har tagit fram en gemensam 
avfallsplan för de 13 kom-
munerna i regionen. Planen 
anger de mål som medlems-
kommunerna ska arbeta mot 
för år 2020. Handlingsplaner 
med konkreta åtgärder kom-
mer att tas fram vartannat år 
som en del i kommunernas 
verksamhetsplanering. Pla-
nen ska vara vägledande bl a 
vid planering av nya bostads- 
eller verksamhetsområden 
och vid prövning av bygglov.

2012

Mölndal I nuvarande ÖP beskrivs de-
ponier, både vad gäller Kikås 
som är i drift och nedlagda, 
samt vilka täkter som finns i 
kommunen.

Ett effektivt resursutnytt-
jande, återanvändning och 
återvinning är centralt för 
en hållbar utveckling. Lag-
stiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Ett effektivt resurs-
utnyttjande, återanvändning 
och återvinning är centralt 
för en hållbar utveckling. 
Lagstiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Genom miljöbalken 
blir kretsloppstänkande och 
resurshushållning en skyldig-
het vid tillämpningen av alla 
regler i balken. Kommunen 
har det övergripande plane-
ringsansvaret för allt avfall 
som uppkommer.

2006
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Partille Behovet av platser för avfalls-
anläggningar hanteras mer i 
detalj vid detaljplanering.

I Partille kommuns ÖP 
2035 beskrivs kommunens 
översiktliga planeringsförut-
sättningar. Partille går från 
förort till förstad vilket bety-
der att Partilles intentioner 
är att bygga tätare i befintliga 
bebyggelsemiljöer eller som 
nya årsringar invid ny bebyg-
gelse, vilket gör att man kan 
nyttja befintlig infrastruktur 
och kommunal servis, så även 
platser för avfallshantering.

2017

Stenungsund Kommunen har ingen egen 
deponi i drift. Hushållens 
grovavfall lämnas och tas 
emot på Återvinningscentra-
len Kläpp. På Kläpp ligger 
även Renovas omlastnings-
station för hushållsavfall. Hit 
körs hushållens avfall innan 
det transporteras vidare till 
Sävenäs värmekraftverk och 
Marieholms matavfallsan-
läggning. I kommunen finns 
cirka 13 återvinningsstationer 
där man kan lämna tidningar 
och förpackningar av glas, 
plast, metall och papper.

Kommunen har tillsam-
mans med resterande 
medlemskommuner i GR 
(Göteborgsregionens kom-
munalförbund) arbetat fram 
och antagit en gemensam 
avfallsplan för alla kommu-
ner, A2020. Avfallsplanen är 
en del av den lokala renhåll-
ningsordningen där avfalls-
plan och lokala föreskrifter 
ingår. I renhållningsord-
ningen beskrivs kommunens 
renhållningsansvar. Kom-
munens ansvar är att samla 
in hushållsavfall på ett sätt 
så att olägenhet för männ-
iska och miljö inte uppstår 
samt i enlighet med gällande 
bestämmelser. Vid planlägg-
ning för ny sammanhållen 
bebyggelse för bostäder bör 
områdena förses med lämp-
ligt placerade gemensamma 
utrymmen för avfallshan-
tering och där så är möjligt 
även för källsortering.

2006
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Tjörn Idag går de brännbara 
sopfraktionerna till förbrän-
ningsanläggningen i Sävenäs 
(Göteborg). De komposterba-
ra delarna går till 60% hem-
kompostering och till 40% 
till en kompostanläggning i 
Göteborg. Återvinningscen-
tralen vid Heås kommer att 
ses över och möjligheter till 
en ny lokalisering ska under-
sökas.

Hantering av avfall regleras 
i miljöbalken. Göteborgsre-
gionen tog år 2010 fram en 
regional avfallsplan, A2020. 
syftet med avfallsplanen är 
att få ett tydligt gemensamt 
styrdokument för avfallshan-
teringen i göteborgsregionens 
kommuner fram till år 2020.

2013

Öckerö Alternativa lägen för om-
lastnings- och avfallssta-
tioner kommer i framtiden 
undersökas både inom och 
utanför kommunen. Idag 
sköter Renova AB återvinning 
av avfallsmängder från den 
kommunala omlastningssta-
tionen.

Öckerö kommun är en 
ö-kommun i Göteborgs norra 
skärgård som, ur flera aspek-
ter, är beroende av Göteborg. 
Bland annat får kommunen 
sin vattenförsörjning och 
avfallshantering tillgodosedd 
i Göteborg.

2018
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Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
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Beslut om samråd - Detaljplan för 
flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av 
Hönö 2:80   
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i samrådshandlingar daterade 2020-07-01 och delegerar 
till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella justeringar innan samråd genomförs.  

 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Planområdet är beläget väster om Öckerövägen och öster om Hemvärnsvägen, ca 1 km sydväst om Hönö 
Pinan. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark till bostad samt att 
pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra för ett antal 
mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer. 

Beredning 
 Beslut om planbesked: 2014-03-04 (KS § 37) 
 Beslut om planstart: 2019-12-03 (KS § 37) 

 
 
Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan kommunen 
och exploatören. 
 
Detaljplanens genomförande kan komma att innebär investeringskostnader för Öckerö kommun i form av 
utbyggnad och/eller förstärkning av VA-ledningar. Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommun 
och exploatör. Det huvudsakliga syftet med exploateringsavtalet, är för aktuell detaljplan, att reglerar 
rättigheter och skyldigheter avseende VA- och väg-frågor mellan Öckerö kommun och exploatör.  

 
 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller andra 
diskrimineringsgrunder negativt.  
 
Barnperspektiv 
Ytan som planläggs för bostäder är tidigare utpekad som naturmark i detaljplan, vilken kunnat nyttjas för lek i 
närområdet. På andra sidan Öckerövägen finns dock ett stort sammanhängande naturområde som nås via en 
GC-tunnel under Öckerövägen.    
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet genom att besluta om samråd av detaljplanen med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 11-13 § (SFS 2010:900). 
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling av området i enlighet med planförslaget är lämplig 
och att detaljplanen uppfyller de kriterier som behövs för att förslaget ska kunna skickas ut på samråd. Under 
samrådstiden finns möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
 
Detaljplanen möjliggör för ett tillskott av ca 4 - 5 mindre bostäder i ett område som till största del består av 
villabebyggelse. Förslaget är i linje med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram.  
 
Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
Miljöbalken 6 kap. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL, 4 
kap 34§ kommer därför inte att upprättas. Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2019-12-
13. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den karaktären att den 
ska hanteras med ett standardförfarande.   
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 11 c -11 e § (SFS 2010:900). 
 
Bilagor 

- Planbeskrivning, 2020-07-01 
- Plankarta med illustrationskarta, grundkarta och bestämmelser, 2020-07-01   
- Utredningar 

 
Övriga ej bifogade handlingar:  
Behovsbedömning  
Fastighetsförteckning  
 
 
Underskrift 
 
 
 
-----------------------------                               ------------------------------- 
Theres  Benito                                                               Anna Dannjé Brocker 
 
T.f. Plan- bygg- & miljöchef                                        T.f. Kommundirektör 
 
2020-____-____                                                          2020-____-____ 
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INLEDNING

BAKGRUND
Planbesked för planärendet lämnades 2014-03-04 (dnr 0491/13, KS § 37). Kom-
munstyrelsen ställde sig då positiv till att pröva möjligheten att ändra använd-
ning inom området får parkmark till bostad. Detta i syfte att möjliggöra uppfö-
rande av ett enbostadshus. 

Inför planstart informerade exploatör om att den vill pröva möjligheten att upp-
föra ett flerbostadshus inom planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-
12-03 (KS § 37) om planstart för aktuellt ärende med syfte att pröva möjligheten 
att ändra användning från parkmark till bostad samt uppföra ett flerbostadshus 
inom planområdet. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från park-
mark till bostad samt att pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom 
del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra för ett antal mindre lägenheter som i 
första hand riktar sig till yngre personer. 

LÄGE OCH AREAL
Planområdet är beläget väster om Öckerövägen och öster om Hemvärnsvägen, ca 
1 km sydväst om Hönö Pinan. Planområdet omfattar cirka 950 m2.

HÖNÖ PINAN

Översiktskarta, planområdet är markerat ungefärligt med gul cirkel. 
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PROCESS OCH TILLÄMPAD LAGSTIFTNING 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande. 

PLANHANDLINGAR 

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser och illustrationsritning

• Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning (datum) 

• Grundkarta 2020-01-21 

• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
• Ljudhandling, Akustikforum 2018-05-03

• Geoteknisk undersökning, MITTA 2020-02-21

• PM trafikalstringsberäkning, Öckerö kommun 2020-06-29

Planstart Underrättelse Antagande GenomförandeGranskningSamråd Laga Kraft

SynpunkterSynpunkter
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riksin-
tresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till Sim-
pevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden som 
finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs för totalförsvaret. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller.

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikver-
kets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 samt Björköleden . Färjorna angör vid Lilla 
Varholmens färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. Trafiken på väg 155 har 
ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett 
resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen. För 
transport till nordöarna och Källö-Knippla avgår vägfärjor från Burö. Även dessa 
färjor körs av Trafikverket.

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportinfra-
strukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av de 
högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har som följd på-
börjat arbetet med att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. Syftet med 
åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten 
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ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya tillväxtmål. 
Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 personer 
per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör vara runt 
40-60 bostäder per år.

Bostadsförsörjningen ska inriktas för att så långt som möjligt förutse och tillgo-
dose de behov av bostäder som uppkommer genom kommunens tillväxtmål och 
särskilda ansvar för vissa grupper. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet utgör 
andelen småhus i nuläget ca 90 % av bostadsbeståndet i kommunen. I första hand 
ska det därför ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter, i ägande-, bo-
stads- och hyresrätter i olika prislägen.

Trafikstrategi/trafikprognos 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars 
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksyste-
met ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan mar-
kanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.

Trafikprognos Öckerö kommun är ett planeringsdokument som föreslår konkreta 
åtgärder som gör att fler väljer att andra färdmedel än den egna bilen för resor 
från Öckeröarna till Göteborg. Syftet är att minska trafikmängden på väg 155.

En del av de förslag som redovisas i trafikprognosen kan inte behandlas inom ra-
men för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar 
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparke-
ringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet 
och öka användandet av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen.

Reningsverket på Hönö Pinan
Pinans avloppsreningsverk (ARV) på Hönö har ett kapacitetsproblem på grund 
av att mängden organiskt nedbrytbart material eller syreförbrukande material, 
BOD, som tillförs reningsverket kan riskera att bli för högt i förhållande till det 
tillstånd som finns. Det Pinans ARV tagit emot i måttet personekvivalenter (PE) 
har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen (se 
tabell nedan). För ett reningsverk är det maxvärdet som är av intresse då kom-
munens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det förväntade maxflödet. 
Nuvarande tillstånd för avloppsreningsverket på Pinan är 14 000 PE.

En risk med ett överskridande är att miljökvalitetsnorm vatten för Stora Kalvs-
und inte kan uppnås. Hittills har reningsgraden varit god på Pinan, mycket tack 
vare en god bakteriekultur.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 
Planområdet utgörs idag av gräsbevuxen yta, enstaka träd, jordmassor och grus-
plan. Inom området förekommer bl.a. björk-, tall- och rönnbärsträd samt mindre 
buskage. Marknivån varierar inom området och marknivån har en lutning från 
nordost mot sydväst, annars kan området ses som relativt plant.

BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Omkringliggande bebyggelse består av 
villor och ett flerbostadshus. 

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
På östra sidan av Öckerövägen cirka 50 meter öst samt 150 meter sydöst om 
planområdet finns två större grönområden som kan nyttjas som rekreationsytor. 

Villa väster om planområdet Villa norr om planområdet 

Flerbostadshus söder om planområdet Villor sydväst om planområdet
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Tillgången till friluftsliv finns främst på Hönös nordvästra del vid Ersdalens na-
turreservat.  

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU jordartskarta (se figur nedan) består marken av postglacial sand på 
sandig- eller sandmorän på berg. Berg förväntas att ligga ca mellan 2,5 och 5 m 
under markytan.

Jordlagerföljden har bedömts utifrån SGUs jordarts-och jorddjupkartan samt 
utfört platsbesök i januari 2020. Jorden består överst av mulljord ovan sand eller 
sandig morän på berg.

Grundvattennivån är i nuläget okänd, men utifrån SGUs verkar att ligga relativt 
lågt (§5.4) och bedöms därvid inte utgöra några geotekniska problem vid schakt-
arbete. Grundläggningsförhållandena är goda. Utifrån att jorden består av frik-
tionsjord på berg och i kombination med planerad byggnation, bedöms grund-
läggning kunna utföras genom plattgrundläggning.

Jorden omkring byggnaden består av friktionsjord, som har en god genomsläpp-
lighet, och grundvattenytan ligger relativt långt under markytan, därför bedöms 
de geologiska förhållandena som gynnsamt för lokalt omhändertagande av dag-
vatten.

Dessutom bedöms utifrån underlag och okulär bedömning att inga problem med 
skadliga sättningar i området uppstår. Inga stabilitetsproblem bedöms för plane-
rad byggnad och den näraliggande vägen. Vid schaktarbete rekommenderas att 
slänterna inte utförs brantare än 1:1,5. Schaktslänt skall bestämmas i detaljpro-
jektering.

Följande risker skall i erforderlig omfattning beaktas:

• Berg ligger generellt relativt ytligt och sprängning kan erfordras, speciellt vid 
eventuella djupare schakt. Inga betydande block eller berg i dagen har påträf-
fats inom eller nära den aktuella tomten.

• Lokala ras i de befintliga jordmassorna som ligger i och nära undersöknings-
området (se bilaga 1).

Den naturligt lagrade jorden bedöms inte som svårschaktad med hänsyn till 
ringa/ingen förekomst av sten eller block. All schaktning skall utföras enligt 
handboken Schakta Säkert (Svensk Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).

Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 där så 
är möjligt, i annat fall tillämpas Geoteknisk kategori 2.

Ingen fri vattenyta har påträffats under platsbesök. Utifrån SGU:s brunnararkivet 
förväntas grundvattenytan att ligga 2–3 m under markytan.
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som uppförts öster om fastighet Hönö 2:81, men bör även den bidra till en viss 
minskning av bullernivån.   

Se vidare under rubriken ”Trafikbuller” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd 
och konsekvenser”.

RADON

Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag 
för delar av Björkö. Samtliga provtagningar som genomförts på Hönö redovisar 
ett resultat på under 30 bq/kg, vilket klassas som lågriskområde.  

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

Bild från Öckerövägen redovisande uppförd vall (Bild från Google maps).  
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Detaljplanen innebär att mark som tidigare pekats ut som parkmark ändras till 
kvartersmark bostad. Förslaget innebär att ett bostadsområde som till majorite-
ten består av villabebyggelse förtätas med ett mindre flerbostadshus. 

NY BEBYGGELSE
Detaljplanen möjliggör för att ett mindre flerbostadshus i 2 1/2 våningar uppförs. 
Avsikten är att ca 4 - 5 mindre bostäder uppförs. Byggnadsarean regleras till 160 
m2 med en högsta nockhöjd på + 14 meter över grundkartans nollplan. Utöver 
huvudbyggnadens byggnadsarea möjliggör detaljplanen för komplementbyggnad 
på 25 m2, med en högsta tillåten totalhöjd på 3 meter, som kan användas för 
förråd, miljörum och/eller cykelrum. Höjd, takvinkel och exploateringsgrad utgår 
ifrån omkringliggande bebyggelse. 

FRIYTOR

Lek och rekreation 
Planförslaget innehåller ingen avsatt yta för lek och rekreation. Planförslaget 
innebär att en yta som tidigare kunnat nyttjas för lek tas i anspråk, vilket begrän-
sar möjligheten för lek i närområdet. Möjligheten till lek och rekreation bedöms 
dock kunna tillgodoses vid Näståsområdet ca 50 meter öster om aktuellt planom-
råde. Näståsområdet nås från planområdet via gång- och cykelväg under Öckerö-
vägen.    

NATURMILJÖ 
Detaljplanen innebär att en yta som tidigare varit utpekad som parkmark tas i 
anspråk. Området bedöms inte ha några större naturvärden. 

TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Direkt söder om planområdet finns en gång- och cykelväg. Vägen sammankopplas 
med ett sammanhängande gång- och cykelnät som sträcker sig från Burö färjelä-
ge i norr, till Fotö i söder och till Hönö Pinans färjeläge i öst. 

Planområdets läge i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter 
för de boende inom området att använda gång eller cykel som färdmedel lokalt. 
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Detaljplanen möjliggör för en komplementbyggnad som kan nyttjas för cykelgara-
ge. 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats, Rödvägen, är belägen cirka 200 meter från planområdet. 
Hållplatsen trafikeras med buss 291 som har en turtäthet på 30 minuter under 
högtrafik. Restiden med buss från Rödvägen till centrala Göteborg är cirka en 
timma.  

Biltrafik
In- och utfart till planområdet planeras uppföras vid Hemvärnsvägen. 

Ett PM finns framtaget för planområdet där mängden trafik som alstras har 
beräknats. Planförslaget beräknas generera ca 5 bilresor/dag. Detta motsvarar 
enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 3 fordon ÅDT (årsdygnstrafik). I nor-
malfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i maxtimmen. 
Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är under maxtimmen 30/70 
strax väster om Hjuvik. 

Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen nedan:

Tillskott av fordon i maxtimmen på 
väg 155

ÅDT 3 fordon

10 % av det totala fordonsflödet + ca 0,3 fordon

70 % i den mest belastade riktningen + 0,21 fordon

Beräkningen visar att påverkan på väg 155  och det lokala vägnätet endast blir 
marginell. Sammantaget bedöms de tillkommande trafikrörelserna kunna inrym-
mas inom befintligt vägnät.   

Parkering
Parkering för tillkommande lägenheter anordnas inom kvartersmark. Kommu-
nens gällande parkeringsnorm anger ett parkeringstal på 1,2/bostad. Med anled-
ning av planområdets kollektivtrafiknära läge har parkeringstalet justerats ner till 
0,7/bostad. 

För cykel har antagits ett p-tal om 20 cykelplatser/1000 m2 BTA vilket med rå-
dande förslaget innebär cirka 6 cykelplatser. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt i närområdet. Inför granskning kommer 
en VA-utredning tas fram för att utreda huruvida ledningsnätet behöver byggas ut 
eller förstärkas i området. 

Reningsverket
Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att Pinans avlopps-
reningsverk ska upprustas och byggas ut i två etapper till att kunna omhänderta 
25 000 PE. Fram tills att en utbyggnad är upphandlad och klar behöver en be-
dömning göras kring varje enskilt planärende. Ett PM med en bedömning kring 
hur föreslagen exploatering ryms inom kapaciteten för kommunens reningsverk 
kommer att tas fram inför granskning. 

Dagvatten 
Dagvatten ska omhändertas och fördröjas lokalt. Enligt framtagen geoteknisk 
utredning har marken en god genomsläpplighet med grundvattennivåer relativt 
långt under markytan. De geologiska förhållandena bedöms därmed som gynn-
samma för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för området. Planförslaget möjliggör 
för 25 m2 byggnadsarea för komplementbyggnad som kan nyttjas för att uppföra 
ett miljörum. Yta för avfallshantering finns längs Hemvärnsvägen. Dragavståndet 
för sopkärlen blir då 5 meter, vilket är i linje med Öckerö kommuns renhållnings-
ordning. Om en annan lösning väljs ska sopkärlen placeras intill plats för töm-
ning vid tömningstillfället. 

El, tele, fiber, bredband
El, tele, fiber och bredband anslutningar finns utbyggt i närområdet.  

RISK OCH STÖRNING 

Trafikbuller 
Av framtagen bullerberäkning (Akustikforum), för bygglovsprövning på fastig-
het söder om planområdet, framgår det att planområdets östra del beräknas ha 
en framtida ekvivalent och maximal ljudnivå som överstiger kraven i förordning 
(SFS 2015:216 t.o.m. 2017:359.) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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Med anledning av en framtida hög bullernivå har byggrätten begränsats av prick- 
och korsmark i den östra delen av planområdet i linje med utredningens gräns-
dragning.  

KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m.
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens 
plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och 
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Vidare har de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse eller områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen. Planen omfattar endast landområden vilket innebär 
att åtgärder inte behöver utföras i vatten. Planen bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna överskrids.

Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer sammantaget att redovisad använd-
ning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov.

Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljpla-
nen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan som avses i 
Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalken 6 kap. En strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL, 4 kap 
34§ kommer därför inte att upprättas. 

Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2019-12-13. Länssty-
relsen delar kommunens uppfattning. 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att gällande plan kvarstår. Marken inom området kvar-
står som naturmark och inga bostäder tillkommer. 

Ekologiska konsekvenser
Planförslaget innebär att en yta som i detaljplan ur utpekad som parmark exploa-
ters med bostäder. Fastigheten bedöms dock inte har några större naturvärden. 
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Sociala konsekvenser
Planförslaget möjliggör ett tillskott av flerbostadshus med mindre lägenheter i ett 
i övrigt villatätt område. Ett uppförande av mindre bostäder öppnar möjligheten 
för, framförallt, unga att bo kvar eller flytta in i kommunen, vilket bedöms vara 
en positiv social aspekt. 

Barnperspektivet
Planförslaget innebär att en yta som tidigare kunnat nyttjas för rekreation för 
barn i närområdet exploateras. En större yta för rekreation finns dock cirka 50 
meter öster om planområdet.  

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser.

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 
Under följande kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genom-
förandet av detaljplanen. Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår is-
tället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd               Kv. 3 - 2020 
Granskning        kv. 4 - 2020 
Antagande          kv. 1 - 2021 
Laga kraft           kv. 1 - 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
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kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Planförslaget innehåller ingen allmän plats. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Planområdet är i privat ägo. Markägoförhållanden framgår av till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Exploatören ansö-
ker om och bekostar lantmäteriförrättningen i enlighet med detaljplan efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Lantmäteriet beslutar om slutlig indelning. 

Ledningsrätt
Planområdet korsas av en kommunal VA-ledning. VA-ledningen säkerställs i plan-
kartan med u-område (markreservat för allmänna ledningar). Ledningsrätten 
bedöms inte påverkas av planförslaget.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av tekniska utredningar
• VA-utredning 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Kostnaderna är reglerade i ett plankost-
nadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid 
bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Följdinvesteringar
Detaljplanens genomförande kan komma att innebär investeringskostnader för 
Öckerö kommun i form av utbyggnad och/eller förstärkning av VA-ledningar. 
Frågan kommer undersökas närmare inför granskning.  
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Driftkostnader
Drift och underhåll av kvartersmark genomförs av fastighetsägaren. 

AVTAL

Exploateringsavtal
Öckerö kommunen avser att ingå exploateringsavtal med exploatören. Exploate-
ringsavtal kopplade till planens genomförande antas i samband med detaljplanen 
i kommunfullmäktige. Det huvudsakliga syftet med exploateringsavtalet är att 
reglera rättigheter och skyldigheter avseende VA- och väg-frågor mellan Öckerö 
kommun och exploatör. Konsekvensen av att teckna ett exploateringsavtal är att 
klargöra vilken aktör som gör vad och när samt fördelning av kostnader. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten på Öckerö 
kommun. 

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                    Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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KUND 

Kristofer Karlsson 

kristoferkarlsson@mac.com 

+44949055996 

414 81, Göteborg 

 
KONSULT 

Mitta AB Göteborg  

Adress: Mellbyvägen 29, 433 30 Partille 

Organisationsnummer: 556676-6647 

 
KONTAKTPERSONER 

Artemis C.Karlatou, artemis.c.karlatou@mitta.se, 0737041151, 
Handläggare (HL) 

Johan Ericsson, johan.ericsson@mitta.se, 0706891553, Granskare 
(GR)  
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1 OBJEKT 

MITTA AB har på uppdrag av privat kund, utfört en översiktlig undersökning för 
rubricerat objekt. På aktuell fastighet, 2:80 I Hönö i Öckerö kommun, planeras 
nybyggnation av bostad i form av enfamiljshus/flerfamiljshus i två våningar utan 
källare. 

 
Figur 1, A) Topografisk och B) Ortfoto med aktuellt område för geoteknisk undersökning (@ 
Lantmäteriet). Den befintliga fastigheten 2:80 visas med röd markering. 

2 ÄNDAMÅL 

Denna undersökning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för de 
geotekniska och geologiska förutsättningarna på aktuellt område. 

Utredningen avgränsas till följande punkter: 
• Genomgång av en del kartmaterial m.m. 
• Översiktliga sättnings-, stabilitets- och bärighetsfrågor. 
• Rekommendation av grundläggningsmetoder samt och byggbarhet. 

 
Platsbesök/enklare besiktning har utförts 2020-01-14. Vidare har vi haft en del 
kontakter med Samhällsbyggnadskontoret, Öckerö kommun. 
 
Utredningen ska ligga till grund för framtagande av planändring. 
 

3 TEKNISKT UNDERLAG 

SGUs jordarts-och jorddjupskartor har studerats. 
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4 ARKIVMATERIAL OCH TIDIGARE UTFÖRA 
UNDERSÖKNINGAR 

Inget specifikt arkivmaterial har påfunnits och inga tidigare undersökningar har utförts. 

5 PLATSBESÖK OCH BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Platsbesöket angår fastigheten Hönö 2:80 i och avser en tomt av ca 2965 m2. 
Undersökningsområdet ligger vid Hemvärnvägen i Hönö, i Öckerö kommun, ca 1 km 
sydväst om färjelinje 155. 

I dagsläget består undersökningsområdet av gräsbevuxen yta, enstaka träd, jordmassor 
och grusplan.  

Undersökningsområdet angränsas mot norr av fastigheten Hönö 1:538 och 
Öckerövägen. Öckerövägen angränsar mot undersökningsområdet också i öster. Söder 
om undersökningsområdet angränsar gång-och cykelväg (GC-väg) samt fastigheten 
Hönö 2:81. Hemvärnsvägen angränsar väster om undersökningsområdet. 

Marknivån varierar inom undersökningsområdet pga. befintliga jordmassor och 
marknivån har en lutning från nordost mot sydväst, annars kan området ses som relativt 
plant. Berg i dagen har inte påträffats i området, men berg förväntas att ligga relativt 
ytligt (se avsnitt 5.2 nedan). 

5.2 Befintliga ledningar och konstruktioner 
Det finns inga konstruktioner inom undersökningsområdet idag. Fiberkablar från 
Öckerö Fastighets AB föreligger i undersökningsområdet, samt el-ledningar (Ellevio 
AB-Skanova) antas att korsa undersökningsområdet (se bilderna i Bilaga 1). Det är av 
vikt en ny ledningskoll utförs inför byggnation. 

5.3 Geologiska förhållanden 
Enligt SGU (Fig. 2) består marken av postglacial sand på sandig- eller sandmorän på 
berg. Berg förväntas att ligga ca mellan 2,5 och 5 m under markytan.  
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Figur 2, SGU jordartkarta (@SGU Kartvisaren). 

5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Ingen fri vattenyta har påträffats under platsbesök. Utifrån SGU:s brunnarkiv förväntas 
grundvattenytan att ligga 2–3 m under markytan. 

5.5 Geotekniska förhållanden och rekommendationer 

Jordlagerföljden har bedömts utifrån SGUs jordarts-och jorddjupkartan samt utfört 
platsbesök i januari 2020. Jorden består överst av mulljord ovan sand eller sandig morän 
på berg.  

Utifrån att inga geotekniska undersökningar har utförts (t.ex. installation av 
grundvattenrör), är grundvattennivån i nuläget okänd, men utifrån SGUs brunnarkiv 
(§5.4) verkar grundvattennivån vara relativt låg och bedöms därvid inte utgöra några 
geotekniska problem vid schaktarbete.  

Grundläggningsförhållandena är goda. Utifrån att jorden består av friktionsjord på berg 
och i kombination med planerad byggnation, bedöms grundläggning kunna utföras 
genom plattgrundläggning. 

Som det har noterats utifrån platsbesök, okulär bedömning och SGUs jordartskartor 
består jorden, omkring den näraliggande byggnaden (se Bilaga 1) och inom fastigheten 
Hönö 2:80, av friktionsjord, som har en god genomsläpplighet och grundvattenytan 
ligger relativt långt under markytan, därvid bedöms de geologiska förhållandena som 
gynnsamt för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Dessutom bedöms utifrån underlag och okulär bedömning att inga problem med 
skadliga sättningar i området uppstår.  
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Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu se 
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Ärende 20200128-0478 - Projektering 
Detta dokument innehåller personuppgifter och det ska inte spridas utanför det det tänkta användningsområdet
eller på ett vis som strider mot ledningskollens användarvillkor.

Ärendeöversikt
Benämning
Hönö_2:80_Planändring

 
Skapad
2020-01-28 14:17

Planerat intervall
2020-01-30 - 2020-02-29 (30 dagar)

Kategorisering av arbete
Byggnation - Nybyggnation

 

Beräknat grävdjup
5 - 10 m

Ärendet skapat av
Namn
Artemis C.Karlatou

 
E-post
artemis.c.karlatou@mitta.se

Telefon
0737041151

 
Mobiltelefon
0730666730

Organisation
Mitta AB - Geo

Kontakt för svar och uppdateringar

Kompletterande information
Fastighetsbeteckning
2:80

Bifogad fil
Finns ingen bifogad fil till ärendet

E-post
artemis.c.karlatou@mitta.se

Leveranssätt
E-postadress

Önskat leveranssätt från ledningsägare är följande
DWG (SWEREF99 12 00 - EPSG:3007)

PDF skapad 
2020 02 04 14:44
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Geografisk information
Berörda regioner
Öckerö kommun, Västra Götalands län

Centrumkoordinater för ärendet

Berörda ledningsägare
Ledningsägare där e-postmeddelande/telefonnummer framgår nedan är med i Ledningskollen.se. De har fått e-
post om ärendet och kan ha påbörjat sin analys av ärendet. Uppge ärendenummer 20200128-0478 i dialog med
dessa ledningsägare

Ellevio AB - Geomatikk

Avdelning
Geomatikk

 
Svarstatus
Väntar på att du skall bekräfta svaret

E-post
ledningsanvisning@geomatikk.se

 
Telefon
026-123500

Övrig information
-

Senaste svar (2020-02-04 14:41)

Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
Bifogad DWG/DXF-fil i koordinatsystem SWEREF 99 12 00. För tecken-/lagerförklaring till bifogat underlag
se villkor/riktlinjer, länk finns för respektive nätägare på eran projekteringskvittens.

WGS84 - EPSG:4326 RT90 - EPSG:2400 SWEREF99 TM - EPSG:3006

57.69228; 11.65451 6403962.7; 1252547.1 6399373.4; 300605.9
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Skanova - Geomatikk Kundmottagning

Avdelning
Geomatikk Kundmottagning

 
Svarstatus
Väntar på att du skall bekräfta svaret

E-post
ledningsanvisning@geomatikk.se

 
Telefon
026-123500

Övrig information
-

Senaste svar (2020-02-04 14:41)

Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
Bifogad DWG/DXF-fil i koordinatsystem SWEREF 99 12 00. För tecken-/lagerförklaring till bifogat underlag
se villkor/riktlinjer, länk finns för respektive nätägare på eran projekteringskvittens.
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Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation - Trafikverket Pär
Svensson

Avdelning
Trafikverket Pär Svensson

 
Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post
par.svensson@sanwigsolutions.se

 
Telefon
0734092550

Övrig information
Övrigt: Skilj på statliga vägar och kommunala. Arbeten på statliga vägar kräver tillstånd av Trafikverket sa
mt TA-plan. Behöver du tillstånd att arbeta på statliga vägar tar det några månader, så sök i god tid. Angå
ende er egen tomtmark har undantagsvis Trafikverket ledningar på er mark. I de fall vi har belysningsstolp
ar går ledningarna mellan stolparna och på 60cm djup. För mer information se www.trafikverket.se och s
ök efter ledningstillstånd. Vid frågor rörande närhet till järnväg, se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-br
anschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/Kabelanvisning Eller så ringer ni: 0200-77 00 10. Dett
a svarställe svarar enbart för vägar.

Utbyggnadslagen kontaktväg (Hemsida)
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/ansokan-om-atgarder-for-utbyggnad-av-
bredbandsnat/

Utbyggnadslagen kommentar
All information om Trafikverkets hantering kopplat utbyggnadslagen finns att läsa på ovanstående
webbsida.

Senaste svar (2020-01-29 10:45)

Åtgärd
Ledningsägaren har inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av ditt arbetsområde / dina
arbetsområden. I vanliga fall kommer inte ledningsägaren att lämna något ytterligare svar utanför
Ledningskollen.

Kommentar
Hej! Trafikverket Infrasystem (avdelning Vägsystem/enheterna Infrateknik och IT) har inga intressen i omr
ådet. Vår organisation Trafikverket, Nationellt underhåll ansvarar för elektrisk vägutrustning på och vid d
et statliga vägnätet. Det statliga vägnätet omfattar se: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/till
stand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-ledni
ngsarende-vag/Information-om-vagomradet/ Generella tillstånd för arbete vid väg ges av Trafikverket, se 
https://www.trafikverket.se/ledningar Vid frågor rörande närhet till järnväg, se http://www.trafikverket.s
e/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/Kabelanvisning Övrigt: Vid större ombyg
gnader på eller ett antal meter från våra vägar dvs inom vårt vägområde krävs bl.a. ledningstillstånd hos 
myndigheten för ledningsärende. TA plan för själva arbetets utförande. Trafikverket planering ser till att s
kriva genomförande avtal mellan er och Trafikverket. Speciella restriktioner finns 10-15m från våra tunnel
system. För mer information se www.trafikverket.se MVH Emma Berlin Landquist Mobil: 0739-85 33 85 
Telefon: 0771-921 921 Ledningskollen för Trafikverket Emma.berlin@trafikverket.se Övriga frågor hänvis
as till: Per Wigren Telefon: 0771-921 921 (Telefontid: 8:30-12:00 måndag, tisdag och fredag) per.wigren
@trafikverket.se Infrasystem (avdelning Vägsystem/enheterna Infrateknik och IT) 172 90 Sundbyberg Bes
öksadress: Solna Strandväg 98
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Öckerö Fastighets AB - Öckerö Nät

Avdelning
Öckerö Nät

 
Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post
ockeronat@ockero.se

 
Telefon
0317632405

Övrig information
-

Information för utbyggnadslagen
Ingen information har angivits av organisationen. Du bör kontakta ledningsägaren för mer information.

Senaste svar (2020-01-31 07:00)

Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
skickade 28/1, ockeronat@ockero.se

Övriga organisationer i Ledningskollen
Nedanstående organisationer har ledningar eller annan infrastruktur i aktuell kommun men inte just i det
område som ärendet berör.

Inga berörda ledningsägare hittades

Ledningsägare som inte är med i Ledningskollen.se
Nedan listas de som bedömts kunna ha ledningar i aktuell kommun men det kan finnas fler. Om du vill att de
skall få ditt ärende måste du själv vidarebefordra det till dem. Det är alltid frågarens ansvar att kontakta
ledningsägare som inte är med i Ledningskollen.se.

Trafikverket: Vid järnväg ring 0200-770010, annars 0771-921921
Öckerö kommun

Geografiskt område
Berörda regioner
Öckerö kommun, Västra Götalands län

Område WGS84 - EPSG:4326 RT90 - EPSG:2400 SWEREF99 TM - EPSG:3006 Inmatningsmetod

Område 1 57.69224; 11.65451 6403958.3; 1252546.9 6399369.0; 300605.8 Ritad på flygfoto
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Ortofoto
Observera att områden i detta ärende är skapade på flygfoto. Om område ser ut att ligga på exempelvis olika
sidor av en väg på kartan och flygfotot ska läget på flygfotot betraktas som mest korrekt.
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Rådgivande ingenjörer inom ljud, buller och vibrationer

HEMVÄRNSVÄGEN 45
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
HÖNÖ 2:81, ÖCKERÖ

LJUDHANDLING (FHK)

Projekt ID:
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Innehåll

Begrepp och definitioner
Akustiska mått byggnaden kravsätts och bedöms på:

Symbol Beskrivning SS-EN ISO

DnT,w,50 (dB) Vägd standardiserad ljudnivåskillnad, ett förkortat
skrivsätt för DnT,w + C

717-1:2013

DnT,w,100 (dB) Vägd standardiserad ljudnivåskillnadmed
spektrumanpassningsterm [dB], ett förkortat skrivsätt
för DnT,w + C50-3150.

717-1:2013

L′nT,w,50 (dB) Vägd standardiserad stegljudsnivå, ett förkortat
skrivsätt för L′nT,w,50 enligt. Om anpassningstermen
CI,50-2500 är negativ ska den sättas lika med noll.

717-2:2013

LpAeq,nT (dB) Ekvivalent A-vägd ljudnivå under den tid ljudet
förekommer mer än tillfälligt. Standardiseras till 0,5
sek e�erklangstid.

16032:2004

LpAFmax,nT (dB) Maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning F (FAST), för
intermittenta ochmer än tillfälligt förekommande
kortvariga ljud. Standardiseras till 0,5 sek
e�erklangstid.

16032:2004

LpCeq (dB) Ekvivalent C-vägd ljudnivå, under den tid ljudet
förekommer mer än tillfälligt.

16032:2004

T (s) E�erklangstid, den tid det tar för ljudnivån att minska
60 dB e�er det att ljudkällan har stängts av. Avser T20

3382-2:2008/
AC:2009
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1. Inledning

1 Inledning
Nybyggnation av flerbostadshus vid Hemvärnsvägen 45 i Hönö för Murhus. Projektet
innebär produktion av stenhus i fyra våningsplan, och innefattar totalt 10 lägenheter.

Figur 1.1: Situationsplan, grön ruta markerar aktuell tomt.

1.1 Förutsättningar och anpassningar
Som grund för denna handling gäller Boverkets byggregler, “BFS 2017:5 – BBR 25, Avsnitt
7 Bullerskydd”.
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2. Byggnadskrav och förhållanden

2 Byggnadskrav och förhållanden
I detta avsnitt redovisas de krav och förhållanden som gäller för byggnaden.

“ Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas
så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån
dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver
och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i
någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven. Om
bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder
vidtas. ”

BFS 2013:14, Boverket

2.1 Lu�ljudsisolering och stegljudsnivå
Med lu�ljudsisolering menas en skiljekonstruktions förmåga att minska lu�buret ljud
mellan två rum (t.ex. överhörning, tv-apparat). Stegljudsisolering kan beskrivas som
byggnadens förmåga att reducera strukturburet ljud mellan två rum (t.ex. fotsteg, skrap).
Nedan i Tabell 2.1 anger vi aktuella krav för dessa parametrar.

Tabell 2.1: Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå.

Ljudnivåskillnad Stegljudsnivå
mellan utrymmen i utrymme

DnT,w,50 DnT,w,100 L′nT,w,50

Utrymme (dB) (dB) (dB)

Från utrymme utanför bostaden till
utrymme i bostaden

52 – 56a

Från trapphus till bostad 52 – 62

Från trapphus med dörr till utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro

– 44/48b 62

a Från hygienrum och förråd till bostad kan nivån frångås omdet kan verifieras att stomljud från installationer
ej överskrider värdena i tabell 7.21b. Nivån kan också frångås vid mätning på golvyta omedelbart innanför
tamburdörr (cirka 1m2).

b Gäller från utrymme utanför bostad vid postfack och hiss
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2. Byggnadskrav och förhållanden

2.2 Ljudnivåer från fasta installationer
Ljudnivån från fasta installationer är det sammanlagda ljud/oljud som skapas av de
installationer som är igång för att byggnaden skall fungera (ex. hiss, ventilation, m.m.).
Nedan i Tabell 2.2 anges aktuella krav på ljudnivåer för olika typer av utrymmen.

Tabell 2.2: Högsta ljudnivå inomhus från fasta installationer.

Ekvivalent Maximal
ljudnivå ljudnivå

LpAeq,nT LpCeq LpAFmax,nT

Till utrymme (dB) (dB) (dB)

Kontinuerliga bredbandiga ljud i
utrymme för
sömn och vila 30 50a 35
daglig samvaro 30 – 35
matlagning 35 – 40
personlig hygien 35 – 40

Ljud som innehåller tydligt hörbara
variationer i utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro 25 – 35
matlagning 35 – 40
personlig hygien 35 – 40

a Avsteg kan godtas om ljudnivåer för frekvensbanden 31,5 Hz till 200 Hz innehålls enligt Folkhälso-
myndighetens riktlinjer (FoHMFS 2014:13).

2.3 Ljudnivåer från yttre installationer och trafik
Fasad, fönster, frisklu�sventiler m.m. skall dimensioneras så att ljudnivåer inomhus till
följd av trafikbuller och andra yttre ljudkällor inte överskrider de värden som anges i
Tabell 2.3.

Tabell 2.3: Högsta ljudnivå inomhus från trafik och yttre
ljudkällor.

Ekvivalent Maximal
ljudnivå ljudnivå

LpAeq,nT LpAFmax,nT

(dB) (dB)

I utrymme för
sömn och vila 30 50a

daglig samvaro 30 –
matlagning 35 –
personlig hygien 35 –
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2. Byggnadskrav och förhållanden

2.4 Bullerförordning
Utdrag ur Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:

“ 3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning
(2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst häl�en av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och

2. minst häl�en av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad
som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00. ”

SFS 2015:216, Näringsdepartementet

2.5 E�erklangstid
E�erklangstiden är mått på hur lång tid det tar för ljudet i ett rum att dämpas. Nedan I
Tabell 2.4 anges aktuella krav på e�erklangstid som bedöms e�er det högsta värdet i
oktavbanden 500, 1 000 och 2 000 Hz.

Tabell 2.4: Längsta e�erklangstid.

E�erklangstid

T T125 Hz
(s) (s)

Trapphus 0.8 –
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3. Stomme och skiljekonstruktioner

3 Stomme och skiljekonstruktioner
Nedanstående konstruktioner klarar de ställda kraven beräkningsmässigt (ISO
12354-1:2017):

• Bottenplatta byggs av 100mm betong. Anslutning mot kantbalk och bärande
innerväggar skall utföras med dämpandemellanlägg (t ex bitumenpapp).

• Ytterfasad utgörs av 265 mm håltegelblock fyllda med stenullsisolering, typ
Porotherm T7. Inner och yttersida sida fasad förses med 15 resp. 20 mm puts.

• Lägenhetsskiljande bjälklag utgörs av plattbärlag 250mm betong (ρ > 2 000
kgm−3). Bjälklaget tilläggsisoleras med flytande konstruktion av 30mm
stegljuddämpande och 50mm flytspackel.

• Lägenhetsskiljande väggar utgörs av 240mm håltegelblock fyllda med betong
(ρ > 2 000 kgm−3), typ Porotherm PFZ-T. Ömse sida vägg förses med 15 mm puts.
Anslutning i fasad skall utföras med dämpandemellanlägg (t ex bitumenpapp).

3.1 Trapphus
Trappor beaktas särskilt m.a.p. både stegljud samt ljud som kan uppstå till det egna
utrymmet vid gångtrafik. Betongtrappor utförs i enligt med ett av följande alternativ:

1. Trapphusplan och trapp läggs upp stomljudsisolerat mot lägenhetsplan med
Sylomer från Christian Berner AB eller likvärdig stomljudsdämpning. Med
trapphusplanen separerade och stomljudsisolerade från lägenhetsplanen behövs
inte någon ytterligare stomljudsisolering.

2. Klinker eller linoleummatta i trapphus läggs på stegljudsdämpande skikt av∆L’n,w
≥ 12 dB, exempelvis decibeX 3300TES eller likvärdig.
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4. Monteringsanvisningar

4 Monteringsanvisningar
-Kvarstår-
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5. Trafikbuller och utemiljö

5 Trafikbuller och utemiljö
Akustikforum har beräknat ekvivalenta ochmaximala ljudnivåer från vägtrafik, och
redovisar beräkningsresultaten i bullerkartor 7374-1—12 (se Appendix A).

Med planerad bullervall beräknas högsta ekvivalenta ljudnivå (vid östfasad) till LpAeq= 58
dBA, och högsta maximala ljudnivån (vid östfasad) till LpAFmax, natt = 70 dBA. Samtliga
lägenheter innehåller krav enl. “Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” utan ytterligare åtgärder.

Med planerad bullervall kan gemensam uteplats placeras på gården vid t ex sydfasad, där
krav enl. “Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” på ekvivalent och
maximal ljudnivå innehålls utan ytterligare åtgärder.

5.1 Beräkningsmetod
Beräkningar är gjorda i programmet SoundPLAN 7.4. Buller från vägtrafik är beräknat
enligt Nordisk Beräkningsmodell 1996. Frifältsvärden vid fasad är beräknade 1,5 meter
över respektive våningsplan.

Inställningar SoundPLAN:

• Sökavstånd källa – mottagare: 5 000m

• Sökavstånd källa – reflektor: 50 m

• Sökavståndmott. – reflektor: 200m

• Reflektioner: 3

5.2 Trafikförutsättningar
Tabell 5.1 visar vilka trafikmängder vi använt för beräkning.

Tabell 5.1: Längsta e�erklangstid.

Väg Antal passager Andel tung trafik Hastighet
ÅDT 2040 % km/h

Hemvärnsvägen 300 0 30
Öckerövägen 8737 7,8 50

Trafiksi�ror för Hemvärnsvägen har vi uppskattat till 4 passager per planerad/befintlig
bostad längs respektive väg.

Si�ror för Öckerövägen är plockade från rapporten Trafikutredning för centrala Öckerö
gjord av Öckerö Kommun daterad 2012-05-04 och reviderad 2016-06-08.

Dessa si�ror har vi sedan räknat uppmed hjälp av Trafikverkets uppräkningstal EVA
2016-04-01 för att få en prognos fram till år 2040. Vi har räknat fram en årlig ökning, vilken
blir ca 1,01% för personbilar och ca 1,02% för tung trafik, från uppräkningstalet och
applicerad denna fram till år 2040 för de uppmätta si�rorna. För tung trafik har vi använt
uppräkningstalet för lastbilar.

Hastigheter är baserade på hastigheterna från 2009 års mätning.
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6. Tekniska utrymmen, schakt och installationer

6 Tekniska utrymmen, schakt och installationer
Tekniska utrymmen som fläktrum, teknik etc. skall dimensioneras så att
direkttransmitterat ljud klarar angivna ljudnivåkrav för påverkade utrymmen, och så att
stomljud är 10 dB lägre än angivna ljudnivåkrav för påverkade utrymmen.

Detta innebär att yttertak och fasader gemensammamed andra utrymmen får
specialstuderas m.a.p. ljudisolering och anslutningar, samt att ljudkrav på väggar och
bjälklag tas fram när ljudnivåer från fläktaggregat och kylmaskiner är kända.

6.1 VVS-installationer
VVS-anläggningen dimensioneras av ventilatör så att överhörning via ventilation, rör,
radiatorer, håltagningar etc. inte verkar försämrande på angivna ljudisoleringskrav. Även
fläktar, ljuddämpare, spjäll, don etc. kontrolleras i samråd. Ljudalstring till omgivningen
ifrån fläktutloppmåste kontrolleras.

Överlu�sdon rekommenderas generellt inte för skiljekonstruktioner med R′w ≥ 35 dB.
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Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen med 
mobility management 
dvs. mjuka åtgärder för 
att ändra resbeteende?

Ja

Grön 
resplan/mobilitetsplan

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Kampanjer för mer 
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation 
för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart 
resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Resfria möten Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 
testresenärer. 
hälsotrampare

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Bättre cykelfaciliteter (ej 
infrastruktur)

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bilpooler Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Sparsam körning/Eco-
driving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har 
kommunen arbetat med 
mobility management?

Mellan 2 och 5 år

Version: 1.0
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Öckerö 2020-06-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: 
Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: KS 0097/19 

 

Svar på medborgarförslag avseende 
vinterväghållning Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut 
Första att-satsen avstyrks. 
Andra att-satsen avstyrks. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Björkängens Samfällighetsföreningen har den 5 april 2019 inkommit till KF med 
ett Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun. 
 
I denna föreslår Björkängens Samfällighetsförening 

• att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för 
entreprenören att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med 
detta (salt + snö/snö/salt) 

• att föreningar får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor och att 
entreprenören sedan får redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta 

 
Samhällsbyggnadsverksamheten tar tacksamt emot Björkängens 
Samfällighetsförenings synpunkter och förslag till förbättringar i frågor som rör 
säkerhet och trygghet för livet på Björkö. 
 
Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållning vilken innefattar åtgärder 
som behövs såväl sommar- som vintertid. Ansvaret gäller först och främst gator, 
vägar, parker och annan allmän plats inom detaljplan där kommun är huvudman 
och mark inom stadsplan, som fr.o.m. 1 juli 1987 gäller som detaljplan. Ansvaret kan 
omfatta väghållning av allmän plats om kommunen förordnats att vara väghållare 
av regeringen. Om kommunen är fastighetsägare kan den ha ett ansvar för enskild 
väg. 



 
 

 

 
I vinterväghållning ingår snöröjning och vad gäller kommunens snöröjning ska den 
utföras på sådant sätt att den hindrar uppkomsten av olägenheter för människors 
hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  
 
 
Ekonomi 
Gatuenheten har inte de resurser som krävs för att kunna erbjuda eller ansvara för 
snö och halkbekämpning på enskilda vägar och områden som skall utföras av annan 
fastighetsägare som inte är kommunen.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder 
 
Barnperspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på barnperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Gatuenheten har all förståelse att det kan vara svårt för mindre föreningar att finna 
någon entreprenör som vill åta sig snö- och halkbekämpning av deras områden men 
kommunen kan inte tillhandahålla snö- och halkbekämpning som 
medborgarförslaget föreslår.  
 
Där kommunen ansvarar för driften och skötseln av enskild väg och områden kan 
kommunen inkludera dessa i sina upphandlingar. Enligt LOU skall det tydligt 
framgå hur stor affären är, hur lång tid avtalet gäller och hur kraven och 
ansvarsfördelningen ser ut för uppdraget. Detta är av stor vikt för entreprenören för 
att denne skall kunna planera så att det alltid finns personal och utrustning redo för 
uppdraget om snöfall eller halka uppstår. Det går således inte att tillåta det som 
medborgarförslaget föreslår att enskilda föreningar kan på löpande basis gå med 
eller ur ett avtal beroende på hur deras behov och förutsättningar är från år till år.  
 
Om Gatuenheten ska kunna erbjuda snö- och halkbekämpning på enskilda vägar 
och områden krävs det att tjänsten går att erbjuda alla i kommunen som har en 
önskan och ett behov för att vara förenligt med kommunallagens 
likställighetsprincip.  
Idag finns inte den möjligheten då Gatuenhetens personalstyrka är begränsad, vilket 
innebär att kommunen själva måste ta hjälp av entreprenörer för att säkerställa 
vinterväghållningen på de vägar som har kommunalt huvudmannaskap.  
 
För att attrahera de entreprenörer som finns på marknaden att åta sig uppdraget 
föreslår Gatuenheten att föreningarna själva går samman och går ut med en 
gemensam förfrågan. Däri kan de själva sätta kraven och omfattningen av uppdraget 
per område utifrån de förutsättningar de har. 



 
 

 

Föreningarna kan om så önskas få hjälp av kommunen med hur en förfrågan kan 
sättas samman. Föreningarna kan även få hjälp med kontaktuppgifter till de 
entreprenörer som lagt in anbud på kommunens upphandlingar och även till de 
entreprenörer som allmänt påvisat intresse för vinterväghållningsuppdrag i 
kommunen.  
 
 
Expediering av beslut 

 
Björkängens Samfällighetsförening 
 
Bilagor 
Medborgarförslag avseende vinterväghållning 
 
 
 
                                                                                   
Anna Dannjé Brocker Johannes Wallgren 
Tf. Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 24 
   
   
KS § 150 Dnr 97/19  
   
Medborgarförslag om vinterväghållning 

 
Ärende 

 för Björkängens Samhällighetsförening, har i ett medborgarför-
slag daterad 2019-04-05 föreslagit: 
 

- kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta 
(salt+snö/snö/ salt) och att dessa får anmäla intresse med utförliga kartor på 
ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 24 april 2019, §32. 
Motion daterad 2019-04-05. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektö-
ren. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan remitteras till Kommundirek-
tören och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  

 



Öckerö Kommunfullmäktige 

Öckerö Kommun 

 

Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun. 

Björkängens Samfällighetsförening, Bohus-Björkö har under dess snart trettioåriga existens upplevt 
stora problem med att upprätthålla vinterväghållning i dess område. Föreningen har med ytterst 
sällsynt framgång vid några tillfällen lyckats få av kommunen anlitad entreprenör att utföra 
snöröjning, givetvis mot faktura. Tyvärr finns numer inte andra resurser att anlita. Vi har då vi sökt 
efter detta stött på andra frustrerade vägföreningar etc. Vi finner situationen svår då det dels bor 
flertal äldre inom vårt område och främst för att Räddningstjänst, ambulans och hemtjänst vid vissa 
tillfällen inte skulle komma fram. Föreningens förslag genom undertecknad ordförande är att 
kommunens upphandling om vinterväghållning inkluderar föreningar. Detta förslagsvis genom att i 
avtal med entreprenör inkludera att vinterväghållning skall ske hos de föreningar som så önskar mot 
redovisning av nerlagd tid och att kommunen debiterar dessa vid säsongens slut enligt förhandlad 
timtaxa. Vi är medvetna om att det kommunala ytorna kommer och skall prioriteras men vi och 
andra måste få säkerställt att vi kan nås av hjälp vid behov. Att var och en förening skall köpa in 
maskiner av olika slag och anlita personer som vid dessa tillfällen skall hantera dessa har dessutom 
visat sig svårt även det. 

Förslaget lyder alltså att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta (salt+snö/snö/ salt) och att dessa får 
anmäla intresse med utförliga kartor på ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för 
kommunen som debiterar detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

Allt för att upprätthålla en trygghet för medborgarna. 

 

 

Bohus-Björkö 2019-04-05 

 

För Styrelsen för Björkängens Samfällighetsförening och dess medlemmar 

 

 

 

Björkängens Samfällighetsförening 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: 
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva 
Centrum till ett s.k. gåfartområde 

Diarienummer: KS 0289/19  

 

Svar på motion om att utreda möjligheten att 
göra Klåva Centrum till ett s.k. gåfartsområde 
 
Förslag till beslut 
Första att-satsen avstyrks. 
Andra att-satsen avstyrks. 
 
Ärendet  
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion om 
att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna  

• Att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde 

• Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamnväg 
 
Klåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning och under 
sommarhalvåret även för besökande till kommunen. 
 
Ett gångfartsområde skulle således medföra en bättre trafiksäkerhet för alla som 
visats i området eftersom trafiken ska förhålla sig till de gåendes villkor och fordon 
får inte framförs i högre hastighet än gångfart. 
 
För att ytterligare öka trafiksäkerheten och minska CO2 och NOX utsläppen i 
området och därigenom bidra till kommunens klimatmål önskar 
Socialdemokraterna att kommunen även gör en utredning om det är möjligt att 
enkelrikta Klåva Hamnväg. 
 
Ekonomi 
Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent 
gångfartsområde skulle kräva ombyggnationer, utjämning av eventuella 



 
 

 

nivåskillnader och beläggningsarbeten samt inköp av möblering och grönska. Detta 
innebär stora investeringar.  
Samverkan, risk- och konsekvensanalys, trafikutredning och åtgärdsförslag behöver 
tas fram. Gatuenheten kan inte med egen personal inom ramen för tilldelad budget 
utföra de förarbeten som krävs utan är i behov av konsulthjälp. För det krävs 
ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.   
 
Barnperspektiv 
I ett gångfartsområde är det viktigt att samspelet mellan fordonstrafiken och de 
oskyddade trafikanterna är på de gåendes villkor. Särskilda hänsyn ska tas till barns 
förmåga att vistas ute i trafiken. För att gångfartsområdet inte ska påminna om 
gatumiljön i övrigt ska utformningsåtgärderna vara sådana att fordonstrafiken 
respekterar den nya regleringens körsätt. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
 
Bedömning 
Klåva Centrum består delvis av kommunal mark och delvis av kvartersmark.  
 
För att ett område ska få vara ett gångfartsområde krävs att beslut fattas och lokal 
trafikföreskrift upprättas. Dessutom ska området vara utmärkt med ett vägmärke 
och utformas enligt Trafikverkets och Sveriges kommuner och Regioners krav på 
vägars och gators utformning, VGU.  
Att enbart reglera området med vägmärken medför inte per automatik att fordon 
som framförs i området håller gångfart utan området skall vara utformat och 
möblerat med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrande. Utformningen ska 
även vara på sådant sätt att alla som rör sig i området förstår att gående har förtur, 
att de har rätt att röra sig fritt i området och att alla som framför ett fordon skall 
anpassa sin hastighet till rådande gångfart.  
 
Då rådigheten inte enkom ligger på Öckerö kommun bedömer Gatuenheten att 
samverkan med övriga fastighetsägare är nödvändig för att åstadkomma den bästa 
tänkbara lösning för att göra om och reglera Klåva Centrum som ett 
gångfartsområde, eftersom deras hyresgäster och varsamheter i allra högsta grad 
kommer att påverkas av en sådan förändring.  
 
För motivering till beslutet se avsnitt ekonomi. 
 
 
Datum 2020-06-16 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Johannes Wallgren 
TF Kommundirektör                                                             Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §17 Dnr KS 289/19  
   
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion inkommen 2019-12-03 
föreslagit 
 

- Att kommunen utreder möjligheterna att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

- Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva 
hamnväg 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-03. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §134. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Öckerö 2020-07-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck, Petter Leyman 
Ärende: Detaljplan för Tärnvägens industriområde 
Diarienummer: 0061/17   

 

Försäljning av mark, del av Heden 1:229 och 
1:300 
 

Förslag till beslut 
Uppdra åt kommundirektören att försälja del av Heden 1:229 och 1:300 till 
Svedholms Förvaltning AB för en köpeskilling om 7.000.000:- kronor minskat med 
kostnader för anläggande av väg enligt exploateringsavtalet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Willy Svedholm hörde av sig redan 2009 om möjligheten att anlägga en kombinerad 
bilverkstad/bilprovning/tvätt samt möjlighet till utbildning och bilförsäljning. 
Detaljplan vann lagakraft under 2019. Markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
är tecknade med Svedholms Förvaltning AB. 
 
Beredning 
Kommunen och Svedholms Förvaltning AB har var för sig genom certifierade 
värderingsinstitut tagit fram var sitt värdeutlåtande. Sammanfattningsvis pekar 
kommunens värdeutlåtande på ett värde av 7.000.000:- kronor baserat på att 
detaljplanen medger etablering av detaljhandel. Svedholms Förvaltning AB´s 
värdeutlåtande grundar sig på den verkliga användningen av marken som kommer 
att bedrivas med ett bedömt värde av 4.000.000 till 4.500.000:- kronor. Svedholms 
Förvaltning AB har kommit med ett bud om 4.500.000:- kronor. När ärendet 
föredrogs på KS beredning den 18/9 redovisade respektive block sitt utfall. Det 
bestämdes att kommunen håller fast vid sin värdering vilket är bakgrunden till 
beloppet i förslaget till beslut. Summan har även därefter kommunicerats med 
Svedholms Förvaltning AB. 
 
Ekonomi 

+   Köpeskilling á 7.000.000:-. 
- Kostnader för anläggande av väg.  

 
Planavgift tas ut i samband med bygglovet.  



 
 

 

  
Bedömning 
Intentionen har sedan Svedholms Förvaltning AB´s första kontakt med kommunen 
varit att möjliggöra en etablering för ändamålet på aktuell plats. Detaljplanens 
lagakraftvinnande gav förutsättningar för markens önskade användande. En 
förutsättning för att etableringen ska bli verklighet är att parterna kommer överens 
om köpeskilling. Intentionen har hela tiden varit att Alltibil ska etablera på platsen. 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal,  
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
……………………………………                                                     …………………………………              
Anna Dannje Brocker                                                             Johannes Wallgren 
T.f. kommundirektör                                                              Samhällsbyggnadschef 
2020-08-                                                                                   2020-08- 
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Öckerö 2020-07-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Försäljning av Hult 1:575 samt del av Hult 1:524 
Diarienummer: 0119/20   

 

Försäljning av Hult 1:575 samt del av Hult 
1:524 
 

Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att försälja Hult 1:575 samt del av Hult 1:524. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Tennisklubben TK -75 har idag ett tomträttsavtal på Hult 1:575 och ett arrende på 
Hult 1:524. För att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten vill 
Tennisklubben nu förvärva Hult 1:575 samt den delen av Hult 1:524 som idag utgör 
arrendeområde. Områdenas sammanlagda areal är c:a 4500 kvm. 
 
Beredning 
Gällande detaljplan medger idrottsändamål, och verksamheten kommer även 
fortsättningsvis att vara idrott. Förvärven innebär att det kommer att bildas en 
fastighet innefattande hela idrottsområdet. Kommunen har ett färskt 
värdeutlåtande för ett idrottsområde i närheten, vilket tillämpas för prissättningen. 
 
Ekonomi 
Intäkter från försäljning c:a 900.000:- kronor. 
Inga uteblivna intäkter för tomträttsavgäld eller arrendeavgift då upplåtelserna varit 
avgiftsbefriade. 
 
 
Bedömning 
Det finns inget kommunalt intresse i att fortsätta med tomträtt och arrende. 
 
Expediering av beslut 
 
 
 
 



 
 

 

Bilagor 
- 
 
 
Karta 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                         ……………………………….. 
Anna Dannje Brocker                                                             Johannes Wallgren 
T.f. kommundirektör                                                              Samhällsbyggnadschef 
2020-08-                                                                                   2020-08- 
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Öckerö 2020-08-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Wedham 
Ärende: Antagande av riktlinjer för Telefoni-hantering 
Diarienummer: KS 20/0150 

 

Riktlinjer för telefonihantering 
 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för telefon-hantering antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun finns idag inga riktlinjer för hur telefoner skall hanteras. Detta 
medför att IT-beslut fattas av avdelningschefer som ger ökade kostnader för den 
totala IT-hanteringen i kommunen. Det leder även till att utrustning som används i 
verksamheterna är undermålig och inte ändamålsriktig. 
 
För att skapa en effektiv, förutsägbar och kostnadseffektiv hantering av telefoner 
har enheten för digitalisering och kommunikation tagit fram riktlinjer för 
hanteringen av telefoner. Riktlinjerna är till för att ge verksamheterna en 
förutsägbar telefonkostnad, ändamålsriktig utrustning samt en mer effektiv och 
kostnadsbesparande övergripande hantering.  
 
 
Beredning 
Datorer, telefoner och skrivare är viktiga arbetsredskap. De möjliggör nästan alla 
arbetsuppgifter inom kommunen. Det ska finnas kontinuitetsplaner i 
verksamheterna vid störningar, men dessa medför ofta stora extrainsatser (speciellt 
i tid) för verksamheterna. Det är därför av yttersta vikt att funktion och hantering 
kan garanteras för berörd personal.  
Av budget- och planeringsskäl är det viktigt att kostnaderna för dessa arbetsredskap 
kan förutsägas och fördelas under produkternas livslängd. Genom en central 
hantering med funktionsanpassade produkter blir den totala hanteringen mer 
kostnadseffektiv för kommunen som helhet. Dessutom blir kostnaderna 
förutsägbara för verksamheterna. För att bibehålla kostnadseffektiviteten genom 
hela livscykeln är det viktigt att beslut om till exempel åldersutbyte, produktskifte, 
support hanteras av den profession som behandlar dessa frågor (IT). 
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Ledande leverantörer på marknaden har konsulterats gällande frågeställningarna. 
Lösningar, upplägg har diskuterats för att i möjligast mån följa de bransch 
standarder som finns. 
 
Fakta  
Idag har man standardiserat kommunens telefoner på Iphone. I och med att Iphone 
har en relativ hög kostnadsbild köps en 4 år gammal modell in som standard telefon 
för att minska inköpskostnaden, i undantags fall köps andra Iphone modeller. Flera 
andra verksamheter har andra modeller.  
442 st Iphone 
11 DORO 
69 Samsung 
9 Ericsson 
11 Huawei 
6 Nokia 
 
Ekonomi 
Att genomföra modell när man byter ut en telefon efter tre år istället för att använda 
den till den går sönder får en ökad direkt inköpskostnad med sig. Genom att 
omvandla kostnaden till en operationell kostnad så kommer den inte drabba 
verksamheterna på samma sätt som en kapitalkostnad. Genom att använda en 
leasingpartner kan kommunen tillgodoräkna sig ett restvärde på produkterna redan 
dag 1 samt få en opåverkad likviditet.  
 
Genom att omvärdera beslutet att använda Iphone och välja ett alternativ, kan 
kommunen köpa in nya telefoner till cirka 60% av dagens kostnad.  
 

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte ha något jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha något barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Bedömning 
Dagens lösning ger mycket höga driftskostnader och säkerhetsproblem och mycket 
få möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Att låta IT-beslut ligga 
ute på verksamheterna, som ev. inte har rätt kompetens för att fatta dem, ger den 
effekten vi ser i kommunens telefonpark.  
Att ha gamla telefoner, som inte lever upp till den prestanda, kapacitet eller 
batteritid man kan förvänta sig leder till problem för verksamheterna. Dessa kostar 
indirekt kommunen pengar. Genom att införa en operationell kostnad för 
telefonerna löser man problematiken med investeringsbesluten. Det finns inte 
längre något incitament för en avdelning att använda telefonerna till de går sönder 
utan bytet bestäms av rätt profession. 
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För att fullt ut kunna driva digitaliseringsprojekt i kommunen är det en 
förutsättning att infrastruktur och utrustning är av en sådan standard så att de 
klarar de nya funktionerna.  
 
Ur ett säkerhetsperspektiv är det mycket viktigt vad som händer med en telefon 
efter att den är utrangerad. Många av telefonerna innehåller känsliga, 
sekretesskyddade eller till och med hemliga uppgifter. Denna information måste 
raderas.  
 
Även ur ett stöld- och säkerhetsperspektiv måste man kunna garantera att alla 
telefoner kan raderas vid en eventuell stöld, samt vara obrukbara för tjuven. 
 
Det är också av yttersta vikt att ha ett inventarieregister, så att kommunen vid varje 
given tidpunkt vet vilken telefon som hanteras av vilken personal. Har vi inte denna 
kontroll faller många av de övriga bitarna inte minst säkerheten.  
 
Genom införande och efterlevnad av riktlinjer för telefon-hantering ges IT och 
kommunen en möjlighet att erhålla en förutsägbar telefon kostnad, effektiv 
hantering samt funktionsanpassad utrustning.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Enheten för digitalisering och kommunikation 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anders Lundgren 
 
Enhetschef digitalisering och kommunikation 
Datum  
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Anna Dannje-Brocker 
 
Tf kommundirektör 
Datum  
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Bakgrund 
Datorer, telefoner och skrivare är viktiga arbetsredskap. De möjliggör nästan alla arbetsuppgifter 
inom kommunen. Det ska finnas kontinuitetsplaner i verksamheterna vid störningar, men dessa 
medför ofta stora extrainsatser (speciellt i tid) för verksamheterna. Det är därför av yttersta vikt att 
funktion och hantering kan garanteras för berörd personal.  

Av budget- och planeringsskäl är det viktigt att kostnaderna för dessa arbetsredskap kan förutsägas 
och fördelas under produkternas livslängd. 

Genom en central hantering med funktionsanpassade produkter blir den totala hanteringen mer 
kostnadseffektiv för kommunen som helhet. Dessutom blir kostnaderna förutsägbara för 
verksamheterna. 

För att bibehålla kostnadseffektiviteten genom hela livscykeln är det viktigt att beslut om till exempel 
åldersutbyte, produktskifte, support hanteras av den profession som behandlar dessa frågor (IT). 

Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa ett tydligt regelverk om hur telefoner hanteras, allt ifrån 
inköp, support, drift och nermontering. Övergripande är att få en kostnadseffektiv lösning för hela 
kommunen. 

Verksamheterna får en enkel budgethantering med bara fasta operationella kostnader 
(månadskostnader) och inga investeringskostnader att ta hänsyn till.  

 

Omfattning 
Riktlinjerna gäller för alla anställda i Öckerö kommun och verksamheter som har behov av telefoner, 
antingen personlig eller gemensam. 

Hantering 
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Inköpspriset är inte den största kostnaden i en telefons livslängd. Den 
största kostnadsposten består av saker såsom underhåll, 
säkerhetsuppdateringar, programuppdateringar, användarsupport, IT-
problemhantering, appar, licenser, olika integreringar osv. Genom att 
optimera denna del kan en bästa operationell effektivitet uppnås. 

 

 
Ingående komponenter i månadspriset för Telefoner 

 Hårdvara 
 Garanti och service 
 Upphandling av hårdvara 
 Installation 
 Support 
 Test och verifiering av hårdvaran så att den fungerar i Öckerö kommuns miljö 
 Verifiering av kompabilitet kommunens appar 
 Livscykelhantering 
 Utrustningsregister  

 
Hårdvara 
För att skapa en effektiv hantering och livscykel finns ett begränsat antal telefoner, som skall täcka 
kommunens behov. Det skall finnas en normalmodell och en mer avancerad modell, båda 
varianterna skall finnas i tåligvariant för tuffare miljöer och hantering.  

Märke och modellbeteckning bestäms av IT i samråd med upphandlade strategiska partners inom 
området. En genomlysning av utbud, hantering och funktioner skall ske minst en gång per år. De 
produkter som används ska vara anpassade för företagsbruk och inte vara konsumentprodukter. Det 
skall finnas en modell som inte är en smartphone, för de verksamheter som definitivt inte behöver 
en smartphone. 

Alla telefoner som ägs av Öckerö kommun skall ha en funktion för automatisk konfigurering, detta av 
stöld, säkerhet och hanteringsskäl. 

Telefonerna får användas för privata ändamål så länge de inte påverkar arbetsfunktionen samt att 
brukandet ligger inom de lagar och regler som finns, t.ex. skatteverket. 

Används privata telefoner för att komma åt kommunens data och lagra datat i telefonen, så som mail 
eller liknande appar, skall kommunen ha full access till denna data area. Data arean skall kunna 
isoleras, skyddas och kunna raderas av kommunen på distans. 

Verksamheten kan i undantagsfall om synnerliga skäl förkommer införskaffa en annan modell eller 
märke. En förutsättning är att märket och modellen fungerar i den administrativa plattformen 
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kommunen använder och att alla säkerhet funktioner fungerar. Innan inskaffande skall detta 
godkännas av närmaste chef och av IT-Rådet.  

 

Avveckling 
När telefonerna avvecklas är det av yttersta vikt att all data på enheterna raderas så att kommunen 
följer de regelverk som finns inom datasäkerhet, dataskydd och dataintegritet. Raderingen skall ske 
på ett sätt så att allt data raderas och inte kan återskapas.   





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Socialnämnden 2020-06-25 5 

   
   
SN §  41 Dnr: SOC 0009/20  
   
 
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för 
att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform 
och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika mål-
grupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning 
för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvalt-
ningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs 
aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Plane-
rade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbets-
förmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga 
trädgårdar inom kommunens verksamheter.  

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställ-
ning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvalt-
ningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren 
och försäkringskassan.  

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion 
om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.  

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab i sin helhet. 
 
Beslutet justeras omedelbart.  
 
 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Öckerö 2020-06-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att  
genomföra grön rehab. 

Diarienummer: SOC 0009/20 

 

Svar på motion om att anlägga en trädgård i 
syfte att genomföra grön rehab.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab i sin helhet. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att 
där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och 
ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper 
som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer 
i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

Yttrande 
Det finns några exempel inom GR-området där trädgårdar för grön rehab och/eller 
arbetsträning finns. Jonsereds trädgårdar i Partille kommun har varit en uppskattad 
trädgård bland deltagare så väl som hos besökare i trädgården. Verksamheten har delvis 
lagts ner och kvar finns endast den del som erbjuder arbetsträning som en 
arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att inriktningen på rehabilitering har lagts ner 
uppfattar vi är att insatsen inte hade förväntat resultat. I Tjörns kommun har man startat 
växtverkstaden. En verksamhet där man blandar deltagare med behov av rehabilitering och 
behov av arbetsträning till arbetsmarknaden. En verksamhet där man förmedlar att goda 
resultat uppnås.  
 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta för sysselsättning och 
självförsörjning bland kommunens invånare. Behovet av arbetsträning och praktik finns 
löpande. Matchning och placering av individer sker hos såväl kommunala som privata 
arbetsgivare. Inom kommunen finns dessutom ett naturvårdslag med ett antal anställda 
genom offentligt skyddad anställning (OSA). Arbetslaget tar utöver dessa även emot 



 
 

 

personer för praktik och arbetsträning. Uppdragen till arbetslaget kommer från olika 
enheter inom kommunen med ansvar för naturvård; Kultur och fritid samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Det finns planer på att utveckla naturvårdslagets uppdrag i syfte att kunna matcha fler 
individers behov av arbetsträning och praktik inom gröna jobb. Frågan om möjligheten att 
inkludera mer trädgårdsinriktade uppdrag utreds kopplat till andra enheters behov. Ett 
exempel är om nya Solhöjdens trädgård kan inkluderas. Tanken med utvecklingen är att 
hitta möjligheter inom befintlig budget. Detta för att verksamheten ska kunna drivas på 
sikt. Dessutom finns en pågående kommunikation med Samordningsförbundet Älv & kust 
om möjligheten att tillsammans med dem starta upp och bygga en ny struktur vid en 
utveckling av verksamheten gröna jobb. (Öckerö kommun delfinansierar 
Samordningsförbundet Älv & kust tillsammans med kommunerna; Ale, Kungälv, 
Stenungssund och Tjörn samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen.) 
 
Ansvar för rehabilitering när en anställd är sjukskriven tillfaller arbetsgivaren och 
försäkringskassan. Öckerö kommun anlitar idag Previa när behov av stöd finns kring 
rehabiliteringsprocessen. Att bedriva grön rehab bygger på kunskap om trädgårdens och 
naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Detta behöver därtill 
kombineras med väl avvägd sjukgymnastik, psykoterapi och arbetsterapi. 
Försäkringskassan finansierar vanligtvis dessa insatser för individen.   
 
 
Bedömning 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom 
socialförvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning 
möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. 
Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, 
arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga 
trädgårdar inom kommunens verksamheter.  
 
Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställning, 
men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvaltningens 
nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren och 
försäkringskassan.  
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion om att 
anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens diarium 
Förvaltningschef Socialförvaltningen, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknad, Veronica Tindvall  
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-24 



 
 
 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05 
 
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab. 
 
Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt 
land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i 
tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan 
mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.  
 
Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. 
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i 
sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som 
rehabiliteringsinsats. 
 
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när 
det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver 
Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att 
närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.  
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en 
trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

 
• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel 

(Leader) 
 
För Socialdemokraterna 
 
Ronald Caous  Maria Brauer 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                29                                                       
Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 109 Dnr KS 202/19  
   
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och ar-
betsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård 
någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utre-
der om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finan-
siera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan rik-
tas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov 
av att närma sig arbetsmarknaden.  
 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras 
inom befintlig budgetram.  
 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom 
socialförvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan 
med övriga förvaltningar inom kommunen.  Med anledning av beskrivningen 
av de aktiviteter som planeras föreslår socialförvaltningen att socialnämnden 
anser motionen besvarad. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen 
att-satserna inte är korrekt besvarade. 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärenden 2020-02-06, § 6 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 
Motion 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremit-
teras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet åter-
remitteras.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 
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Öckerö 2020-07-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sara Nyrén 
Ärende: Arbetsordning för ö-samråd 
Diarienummer: KS 0131/20 

Arbetsordning för ö-samråd 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra namnet för 

dialogformen mellan kommunen och ö-råden till ö-samråd.
2. Arbetsordning för ö-samråd i Öckerö kommun antas.

Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller 
byråd. Under LUDDE-projektet som pågick mellan 2000-2002 påbörjades en dialog 
mellan Öckerö kommun och ö-råden. Det mynnade ut i dagens ö-råd. Framöver 
kallas dialogen mellan Öckerö kommun och de tio ö-råden för ö-samråd.  

Dialogen mellan Öckerö kommun och kommunens tio ö-råd saknar idag en 
arbetsordning. Behovet av att ta fram en arbetsförordning aktualiserades under 
hösten 2019. Det saknas en beskrivning hur samrådet ska arbeta, vilka som ska 
delta och vilken typ av ärenden som ska eller kommer att tas upp vid ö-samråden. 
Det är även otydligt vem som föreslår, beslutar om och genomför ö-samråden.  

Beredning 
Vid ö-samrådet 12 november 2019 genomfördes en workshop tillsammans med 
politiker och ö-råden för att tillsammans diskutera arbetsordningen för ö-samråd. 
De frågor som togs upp under workshopen var följande: 

Hur kan vi bättre arbeta med strategiska frågor?  
Hur vill vi utveckla dialogmötena framåt?  
Hur kan vi skapa ett arbetsklimat där vi känner att vi jobbar tillsammans? 
Hur representerar de olika ö-råden befolkningen på öarna?  
Hur jobbar ö-råden för att nå fler invånare?  



 
 

 

Utifrån svaren som framkom under workshopen togs ett förslag på arbetsordning 
fram.  
 
Förslaget presenterades vid ö-samrådet den 18 februari 2020. Där framkom ett 
önskemål om att byta namn från ö-råd till ö-samråd. Bytet av namn är för att 
förtydliga skillnaden mellan de ö-råd som finns på kommunens tio öar och den 
dialog som sker mellan Öckerö kommun och ö-råden.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Förslag på arbetsordning för ö-samråd 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 
 
Expediering av beslut  
Kommunstyrelsens presidium  
Styrelsen i respektive ö-råd 
Enhetschef för digitalisering och kommunikation 
Kommunikatör  
 
Underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 
Anders Lundgren  
Enhetschef digitalisering och kommunikation 
 
Datum  
 
 





                Arbetsordning för ö-samråd 
 

 

 
 

Innehåll 
 

Syfte ................................................................................................................................. 1 

Samråd, förankring och information .............................................................................. 1 

Typ av ärenden ................................................................................................................ 1 

Organisation och arbetsformer ...................................................................................... 2 

 

  



                Arbetsordning för ö-samråd 
 

 

1 (2) 
 

Syfte 

Öckerö kommun vill ha en dialog mellan kommunen och invånarna genom så kallade 

ö-samråd. Ö-samråden är en dialog mellan Öckerö kommun och ö-råden i Öckerö 

kommun. Genom dialogen går det att öka samhällsintresset för kommunens frågor 

och få en varaktig aktiv dialog med våra invånare.  

Dialogen mellan ö-råden och Öckerö kommun inleddes under LUDDE-projektet som 

pågick mellan 2000-2002. I Öckerö kommun finns idag tio aktiva 

samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har ett ö-råd 

eller förening. 

För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans. 

Kommunen vänder sig ofta till ö-råden i ärenden där det är viktigt att få in 

synpunkter från kommunens invånare. 

Samråd, förankring och information 

Ö-samråd ska vara ett organ för samråd och information mellan representanter för ö-

råden i Öckerö kommun och Öckerö kommuns styrelser och nämnder. Information 

ska lämnas i form av ärende på föredragningslistan.  

Det är både ö-rådens representanter och kommunen som kan lämna in förslag till 

ärenden. Det ska vara en ömsesidig dialog mellan ö-råden och kommun.  

Ö-samråd är en informationsinstans vid större projekt men även som kontaktyta ut 

mot invånarna. Ö-samråden ska ge ö-råden möjlighet att lämna synpunkter på ären-

den under beredningen.  

Typ av ärenden 

• Aktuella projekt i kommunen eller verksamheter  

• Frågor till och dialog med politiker  

 

 



                Arbetsordning för ö-samråd 
 

 

2 (2) 
 

Rådets sammansättning  

Medverkar från ö-råden  

• Medlemmar från respektive ö-råds styrelse 

Varje ö-råd ansvarar för att utse och anmäla till kommunen vilka personer de har valt 

ska representera organisationen i ö-samrådet.  

Medverkar på ö-samrådet från Öckerö kommun 

• Kommunstyrelsens presidium  

• Kommunikatör 

• Vid inbjudan: fler politiska representanter 

• Vid inbjudan: kommundirektör, förvaltningschefer och berörda tjänste- 
personer. 

Organisation och arbetsformer 

Ö-samrådet tillhör organisatoriskt och administrativt kommunstyrelsen. Samrådets 

ordförande är en utsedd politiker. Det är politiken som har ansvaret för att leda 

dialogen och har ordförandeskapet vid mötena. Politiker föreslår, beslutar om och 

genomför ö-samråden. Kommunstyrelsens presidium bereder ärenden inför ö-

samråden. Tjänstepersoner har som ansvar att föreslå förslag till ärenden utifrån vad 

som är på gång i kommunen. Tjänstepersoner hjälper till med planering, stöd vid 

genomförande och med uppföljning. 

Två gånger per år arrangeras ö-samråden och två gånger per år arrangeras 

”kommundialog”, dit ö-råden och allmänheten bjuds in. Datum för 

sammanträdestillfällen för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.  

Kallelse till ö-samrådet skickas till representanter för respektive ö-råds styrelse.  

Kallelse skickas cirka två veckor innan ö-samrådet. Eventuella ärenden till dag- 

ordningen ska skickas in som senast 1 vecka före ö-samrådet. Minnesanteckningar 

från ö-samrådet ska redovisas genom protokoll. Protokollet publiceras på Öckerö 

kommuns webbplats och skickas även ut till samtliga representanter via mejl eller 

brev.  
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Öckerö 2020-08-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Överförmyndaren  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Nytt reglemente Överförmyndaren 
Diarienummer: KS 0151/20 

 

Förslag på reglemente för Överförmyndaren 
 

Förslag till beslut 
Förslag på nytt reglemente för Överförmyndaren antas.  
 
Reglementet gäller från och med det datum då det antas av kommunfullmäktige.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett behov 
av att ta fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmyndarens 
verksamhet och arbetsformer.  
 
Beredning 
Av Föräldrabalken (FB) 19 kapitel framgår att en överförmyndare ska väljas för 
varje kommun. Överförmyndaren, och en ersättare för denne, ska väljas av 
kommunfullmäktige. Överförmyndaren ska, i tillämpliga delar, omfattas av reglerna 
i kommunallagen som gäller nämnder. I kommunallagen 6 kapitel 44 § anges att 
kommunfullmäktige ska anta reglementen för nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. Kommunfullmäktige ska alltså anta reglemente även för 
Överförmyndaren.   
 
Då reglemente för Överförmyndaren saknas i Öckerö kommun har ett helt nytt 
reglemente arbetats fram av kommunjuristen. Det nu föreslagna reglementet har sin 
utgångspunkt i  Sveriges kommuner och regioner (SKR):s modellreglemente. 
Därutöver har en omvärldsbevakning genomförts och goda exempel från andra 
kommuner har lyfts in i det nu föreslagna reglementet. Därutöver innehåller 
reglementet kommunspecifik information, till exempel om administration. Då 
Överförmyndaren inte är en nämnd, med flera ledamöter och traditionella 
nämndssammanträden, innehåller reglementet inga formella riktlinjer kring bland 
annat sammanträden.  
 



 
 

 

Reglementets syfte är vara ett dokument som förtydligar den behörighet som 
kommunfullmäktige ger Överförmyndaren och stipulerar därmed de ramar som 
Överförmyndaren har att förhålla sig till. Överförmyndarens reglemente syftar alltså 
till att tydliggöra det uppdrag som Överförmyndaren fått från kommunfullmäktige i 
Öckerö kommun.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget är neutralt utifrån ett jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv och 
bedöms inte innebära några konsekvenser utifrån dessa perspektiv.  
 
Barnrättsperspektiv 
Ett förtydligande av Överförmyndarens ramar och behörigheter kan leda till 
transparens och effektivisering av beslut som ska fattas av Överförmyndaren. 
Merparten av besluten som fattas utgör myndighetsutövning. Dessutom bedöms 
många av dessa beslut beröra barn, direkt eller indirekt. En korrekt, rättssäker och 
en formellt riktig hantering av dessa beslut samt ett tydliggörande av processerna, 
kan leda till bland annat snabbare avgöranden i det enskilda fallet. Detta gynnar 
samtliga berörda av beslutet, även barn.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige ska anta reglemente för Överförmyndaren i enlighet med 
kommunallagen 6 kapitel 44 § och Föräldrabalken 19 kapitel 16 §.  
 
Bedömning 
Eftersom ett reglemente tidigare saknats för Överförmyndaren i Öckerö kommun 
föreslås det bifogade förslaget till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö 
kommun antas av kommunfullmäktige.  
 
Expediering av beslut 
Överförmyndaren 
Kommundirektören 
Enhetschef Juridik- och kanslienheten 
 
Bilagor 

1. Förslag till reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun 
 

 
  



 
 

 

Underskrift 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi 
 
Titel: Enhetschef juridik- och kanslienheten 
 
Datum:  
 
 
 
_________________________________ 
 
Namnförtydligande: Anna Dannjé Brocker 
 
Titel: Tf. kommundirektör 
 
Datum:  
 
 



  Sida 1 av 4 
2020-08-25 
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Förslag på Reglemente för överförmyndaren i 
Öckerö kommun 
 
Uppdrag och verksamhet 
§ 1 Allmänt om överförmyndarens verksamhet 

Överförmyndaren ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i Öckerö 
kommun. 

Överförmyndaren är en rättsvårdande myndighet i första instans. Överförmyndarens 
huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamheter.  

§ 2 Arbetsuppgifter 

Överförmyndaren ansvar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med 
vad som föreskrivs i Föräldrabalken (1949:381) i de delar som avser 
överförmyndarverksamhet, förmynderskapsförordningen (1995:379), Lagen 
(2005:429) om god man för ensamkommande barn samt andra författningar som 
reglerar frågor knutna till överförmyndarens verksamhet.  

Överförmyndaren ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att myndigheten ska fullgöra. 
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Överförmyndaren ska också verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 
givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

§ 3 Överförmyndarens organisation 

Överförmyndarens organisation består av en vald överförmyndare och en ersättare.  

§ 4 Delegation 

Överförmyndaren får uppdra till tjänstemän med erforderlig kompetens att på dess 
vägnar sköta den löpande verksamheten och fatta beslut på överförmyndarens 
vägnar.  

Överförmyndaren får inte delegera beslut som avser: 

- Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, 
- Beslut enligt 11 kapitlet 20 § föräldrabalken om att entlediga eller skilja en god 

man eller förvaltare från uppdraget, 
- Hävning av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 
- Föreläggande vid vite 

§5 Administration  

För kommunens administration av överförmyndarverksamheten, avseende de delar 
som inte ska hanteras av annan enligt samverkansavtal, delegationsordning eller av 
annat särskilt beslut, svarar juridik- och kanslienheten. 

Särskilda uppgifter 
§ 6 Processbehörighet 

Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra myndighetens talan i alla 
verksamhetens mål och ärenden, om det inte på genom lag, annan författning eller 
genom beslut av kommunfullmäktige framgår att någon annan ska göra det.  

§ 7 Arkiv- och personuppgiftsansvar 

Överförmyndaren är arkivansvarig för sitt verksamhetsområde.  

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i myndighetens verksamhet.  

§ 8 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
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Överförmyndaren ska lämna en årlig verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige i 
vilken det ska redovisas hur överförmyndaren har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat över till myndigheten.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.  

Överförmyndaren ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 
myndigheten enligt speciallag. 

§ 9 Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från överförmyndaren erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift 
för vilken sekretess råder.  

När överförmyndarens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds verksamhet 
ska dessa samråda.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Överförmyndaren beslutar om formerna för samrådet. 

Val av överförmyndare och ersättare 
§ 10 Val 

Kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare och en ersättare.  

Då val av överförmyndare och ersättare har förrättats ska det genast anmälas till 
länsstyrelsen.  

Överförmyndaren eller ersättaren får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare 
inom nämndens verksamhetsområde.  

§ 11 Mandatperiod 

Mandatperioden för överförmyndaren och ersättaren är fyra år räknat från den 1 
januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.  

§ 12 Ersättares tjänstgöring 

Vid förhinder för överförmyndaren ska denne i så god tid som möjligt underrätta 
ersättaren om att denne ska tjänstgöra.  

Ersättaren ska tjänstgöra som överförmyndare vid dennes frånvaro.  
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Övriga bestämmelser 
§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

§ 14 Delgivningsmottagare  

Delgivning med myndigheten sker med överförmyndaren, genom särskilt beslut av 
överförmyndaren eller i enlighet med överförmyndarens delegationsordning.  

§ 15 Undertecknande av handlingar  

Skrivelser, avtal och andra handlingar som avser myndighetens verksamhetsområde 
ska undertecknas av överförmyndaren. 

Överförmyndaren får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
överförmyndaren lämnade direktiv underteckna handlingar på överförmyndarens 
vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation, samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat 
beslutet.  

 



Dnr: KS 0151/20 
 

 

                                          

 

Beslut – Nytt reglemente för Överförmyndaren i 
Öckerö kommun 
 
Överförmyndaren får med stöd av Föräldrabalken 19 kapitel och Kommunallagen 6 kapitel 
besluta i ärenden som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning 
ska ta hand. Överförmyndaren ska även bereda fullmäktiges ärenden.  

 

Ärende  

Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett behov av att ta 
fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmyndarens verksamhet och 
arbetsformer.  
 
 
Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse – Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren 
2. Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun 

 

Beslut  

Överförmyndaren i Öckerö kommun, Jennie Wernäng, beslutar att godkänna bifogat förslag 
till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun. Slutligt beslut i ärendet fattas av 
kommunfullmäktige. 

 

Öckerö, 2020-08-21 

 

 

________________________________ 

 

Jennie Wernäng (M) 
Överförmyndare 









Medborgarförslag till Öckerö kommunfullmäktige 

Hönö den 17 mars 2020  

SFI-undervisning i kommunens egen regi 

Vi föreslår att kommunen erbjuder SFI-undervisning i egen regi, och/ eller i samarbete med de 
församlingar/föreningar som så önskar. 

Erfarenheten har visat att de personer som placeras i vår kommun får ofta vänta flera månader innan 
de blir placerade i SFI i Göteborg.   Av förklarliga skäl behöver personerna kartläggas för att hamna på 
rätt undervisningsnivå, men denna långa väntan förstärker den passivitet som många av dessa 
människor levt med under den tid de bott i asylboende eller i flyktingläger och där bara väntat. När 
man äntligen hamnat i sin etableringskommun börjar en ny väntan.  

De flesta nyanlända har tre timmars SFI per dag och ibland kan de också ha någon typ av 
samhällsinformation. Restiderna till Göteborg fram och tillbaka tar ofta längre tid än vad 
undervisningen gör.  

Då vi ofta försöker hjälpa till med skoluppgifter tycker vi oss se en mycket ojämn kvalité på 
undervisningen som erbjuds. Det är ofta dåligt kopierade, knappast läsbara uppgifter som skall ligga 
till grund för studierna. Ibland är det uppgifter som ingen av oss svenskar, trots lärarbakgrunder kan 
lösa. Sällan eller aldrig finns det aktuella läromedel. 

Många av de nyanlända består av familjer med många barn. Vi har familjer med fyra, fem, sex och sju 
barn. Flera av familjerna består av mamma och barn. Papporna finns inte med. Det är med stor oro vi 
ser hur dessa barn skiljs från sina föräldrar under onödigt lång tid av dagen. Dessa barn vistas på 
förskolor och fritidshem under långa dagar, onödigt långa för att restiderna tar så mycket av tiden. Vi 
får inte heller bortse från att många av dessa barn har med sig traumatiska minnen. 

Personalen på förskolan gör ett fantastiskt arbete och barnen behöver den stimulans som förskolan 
ger men förskolan ställs inför utmaningar. Om det händer en olycka eller om barnen blir sjuka under 
dagen tar det lång tid, innan barnen kan bli hämtade av vårdnadshavarna.   

 Sammanfattning över vad vi skulle vinna med att erbjuda SFI-undervisning i kommunens regi 

• Resvägen skulle kortas, tiden som passiv resenär minimeras 
• Familjerna får tid för gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som skulle kunna genomföras 

tillsammans med ideella föreningar men också ex. vis Navet.    
• Studier och praktikplatser skulle kunna varvas genom kontakter med kommunens 

verksamheter och näringslivet. 
• Familjerna skulle göra sina matinköp och ha bankkontakter mm i kommunen och genom att 

röra sig i närområdet lättare knyta kontakter med andra svenskar. 
• Genom att lära känna andra öbor ökar möjligheten att få hjälp med att hitta lägenheter. 

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



nyanlända skall integreras på ett så bra sätt som möjligt. Vi är medvetna om att Öckerö är en liten 
kommun med begränsade ekonomiska resurser men också en kommun med många engagerade 
innevånare. Den tid som de nyanlända tillbringar i vår kommun skall vara starten på ett värdigt liv i 
Sverige. En del kommer att vara kvar och en del flytta men de skall alla känna en glädje över ett ha 
fått bo i vår fina kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att denna fråga utreds på ett skyndsamt sätt 

Styrelsen för ÖS  

Öarna Samverkan och Integration 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 
Diarienummer: KS 76/20 

 

Förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling väst 
Förslag till beslut 
Ny förbundsordning för Tolkförmedling väst godkänns. 
 
Ärende (sammanfattning) 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 
 
Tolkförmedling västs direktion har vid sammanträde 2020-03-27 behandlat förslag 
till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till 
följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till Tolkförmedling väst. 
I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt 
utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar. 
 
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid 
lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Emma Davidsson, förbundssekreterare Tolkförmedling väst 
 
Bilagor 
Protokollsutdrag Tolkförmedling västs direktion § 401, 2020 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 
Förbundsordning med ändringsmarkeringar 
Tjänsteskrivelse, Tolkförmedling väst 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi                                                          Anna Dannjé Brocker 
Juridik- och kanslichef                                             tf Kommundirektör 
 





 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0013-2 

2020-03-27 

  

 1 (1) 

 
Förbundsordning 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till 

befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 

respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om 

medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 

kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 

skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast 

strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits 

möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 

som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 

förändringar och förtydliganden. 

 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa 

ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från  

2021-01-01.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 

• Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3 

 

Beslutet skickas till  
Medlemmar och ansökande kommuner. 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 



Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
 















   

 

 

 

 

 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  



 

Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

 



 

Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
  



 

Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 



 

Förbundsordning    5 (5) 

 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Öckerö 2020-06-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet 
Diarienummer: 0001/20 

 

Val av ledamöter till Besöks- och 
näringslivsrådet 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen väljer Jörgen Utbult som ledamot i Besök- och näringslivsrådet. 
Ledamoten väljs på 2 kalenderår. 
 
 
Ärende 
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation. Besöks- och näringslivsrådet består av åtta ordinarie 
ledamöter, varav en ordförande. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter i 
besöks- och näringslivsrådet. Öckerö företag nominerar fyra ledamöter, varav en 
skall representera någon av kommunens tre största företag. Föreningslivet 
nominerar en ledamot i samråd med Öckerö företag. 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Besöks- och Näringslivsrådet 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna D Brocker 
Kommundirektör 
 
…………………………………………. 
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Öckerö 2020-05-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 
Ärende: Riktlinjer för skolpliktbevakning 
Diarienummer: BOU 32/20 

 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för 
skolpliktsbevakning. 
 
Ärendet  
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning enligt kap 7. 2 § 
(2010:800). Öckerö kommun ansvarar för att alla barn i skolpliktig ålder fullgör 
sin skolplikt. I skollagen anges att varje barn ska delta i verksamheten såvida inte 
barnet har giltiga skäl att utebli. 
 
Syftet med riktlinjerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att hanteringen av 
skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt och att samtliga barn som är 
folkbokförda i kommunen och omfattas av skolplikten har en skolplacering.  
 
 
Ekonomi 
Om skolpliktsbevakningen skall ske i enlighet med riktlinjerna krävs arbetstid för av 
Skolchefen utsedd tjänsteperson. 
 
 
Expediering av beslut 
Rektorer 
Rektor för Betelskolan 
 
Bilagor 
Riktlinjer för skolpliktsbevakning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 



 
 

 

 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef/Skolchef 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-27 4 
   
   
BUN § 22 Dnr BOU 32/20  
   
 
Riktlinjer för skolpliktsbevakning  
 
Ärende 
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning enligt kap 
7. 2 § (2010:800). Öckerö kommun ansvarar för att alla barn i skolpliktig ålder 
fullgör sin skolplikt. I skollagen anges att varje barn ska delta i verksamheten 
såvida inte barnet har giltiga skäl att utebli. 

Syftet med riktlinjerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att hanteringen 
av skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt och att samtliga barn som 
är folkbokförda i kommunen och omfattas av skolplikten har en skolplacering.  

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 
Riktlinjer för skolpliktsbevakning 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för 
skolpliktsbevakning. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riktlinjer för 
skolpliktsbevakning 

BARN- OCH 
UTBILDNINSGNÄMNDEN 

2020-05-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. Inledning 
 
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning enligt kap 7. 2 § (2010:800). 
Öckerö kommun ansvarar för att alla barn i skolpliktig ålder fullgör sin skolplikt. I skollagen anges att 
varje barn ska delta i verksamheten såvida inte barnet har giltiga skäl att utebli. Vårdnadshavare har 
ett tillsynsansvar och en skyldighet att se till att barnet kommer till skolan.  
 

2. Syfte med riktlinjerna skolpliktsbevakningen 
 
Syftet med riktlinjerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att hanteringen av 
skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt och att samtliga barn som är folkbokförda i 
kommunen och omfattas av skolplikten har en skolplacering.  
 

3. Barn- och utbildningsförvaltningens roll på central nivå 
 
Den av skolchefen ansvariga tjänstepersonen inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomför 
regelbundet kontroller av att folkbokförda elever fullgör sin skolplikt. Detta skall göras genom att 
kontrollera aviseringar ifrån Skatteverket. På så vis går det att undersöka huruvida några nya barn i 
skolpliktig ålder har blivit folkbokförda i Öckerö kommun. Det är viktigt att försäkra sig om att alla 
barn i skolpliktig ålder har en skolplacering och att denna, i dialog med den eller de rektorer som kan 
komma ifråga, sker skyndsamt. I slutändan är det Öckerö kommuns ansvar att se till att alla som är 
folkbokförda och vistas varaktigt i kommunen har en skolplacering hos antingen kommunal eller 
annan huvudman.  
 
Hemkommunen ansvarar för att barn som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola får den utbildning de har rätt till på något annat sätt. När en elev som har skolplikt 
börjar eller slutar vid en skola som har en annan huvudman än hemkommunen, ska skolans huvudman 
informera hemkommunen om det snarast. Detsamma gäller om skolan har inlett en utredning om att en 
elev har stor frånvaro.  
 

4. Fullgörande och upphävande av skolplikten 
 
Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap. 23 § skollagen). 
Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan ansöka om att barnet 
ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta gäller under förutsättning att skolplikten inte har 
upphört på grund av permanent flytt utomlands eller vistelse utomlands som Öckerö kommun 
bedömer som varaktig. Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. 

Om ett barn och dess vårdnadshavare flyttar utomlands permanent, och därmed inte är folkbokförda i 
Sverige, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i 
landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Öckerö kommun 
görs en helhetsbedömning utifrån längden på och arten av vistelsen, samt om den är 
sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en 
utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Hemkommunens ansvar för att 



 
 
 

 

skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka 
har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Öckerö kommun försöker så långt det 
är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering. 

Anmälan om skolpliktens upphörande görs på blanketten "Anmälan om skolpliktens upphörande på 
grund av varaktig vistelse utomlands".  

5. Beslut och överklagande 

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Öckerö kommun och får bara avse en 
period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Eleven omfattas 
inte av någon försäkring från Öckerö kommun under utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna 
uppmanas att se till att deras barn är försäkrat.  

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse 
av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol. 
Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan överklagas genom 
laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol. 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-05-28 2 

   
   
SN §  30 Dnr: SOC 0062/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 
2020 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvar-
talets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och 
gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkom-
mit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS), och ett ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Öckerö 2020-05-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2020 

Diarienummer: SN 0062/20 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
första kvartalet, till och med 2020-03-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och ett 
ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
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 verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som 
rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden 
har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019. 
 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 






