
ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 1

2020-09-01 

Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, klockan 9:15 – 16.00
Beslutande 
Ledamöter  Jan Utbult (KD) Henrik Karlsson (KD)  

 Martina Kjellkvist (KD)             Jennie Wernäng (M) 
Anders Kjellgren (M) Kent Lagrell (M) 
Bo Norrhem (L) Boel Lanne (MP) 
Maria Brauer (S) Jan Ek (SD) §163-172, §174-§177, §179 
Ronnie Bryngelsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Isak Strömblad (KD) §177, Helene Berndtsson (M) §162, §173, §178, §180-§194 

Jäv Henrik Karlsson (KD) § 177, Helene Berndtsson (M) §177 

Övriga närvarande          
Ersättare Vera Molin (L), Isak Strömblad (KD) §§ 163-172, §174-§177, §179, Sandra Svensson (M), 

Annika Andersson (V), Ronald Caous (S) 

Tjänstemän Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
Oskar Nilsson, ekonomichef §164-§171 
Irene Berg, budgetekonom §164-§171 
Cecilia Lindblom, controller §164-§171 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare §164-§171 
Katarina Lindgren, skolchef, §164-§171, §188 
Rikard Sporre, planarkitekt §173 
Per Karlbäck, exploateringsingenjör §176-§177 
Rikard Wedham, IT-arkitekt §178 
Annette Westberg, färdtjänsthandläggare, §162 
Thomas Wjik, kretssloppschef, §163 och §172 
Annie Bedö, gatuchef, §174-§175 
Veronica Tindvall, etablerings- och arbetsmarknadschef, §179 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS, §179 

Justerare Anders Kjellgren 

Plats  Kommunhuset  
Underskrifter 
Sekreterare  ...........................................................  

Klara Ivarsson 

Ordförande ............................................................................. 
Jan Utbult 

Justerare 
………………………………………………………………….. 
Anders Kjellgren 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 

Kommunstyrelsen   

2020-09-01 

2020-09-03 Datum för anslags nedtagande 2020-09-24 
uppsättande  

Förvaringsplats för Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift ............................................................................ 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 162   
   
Information om ny taxa för Färdtjänsten 2021 

 
Annette Westberg, färdtjänsthandläggare, informerar om ny taxa för färdtjänst 
2021. Den nya taxan för färdtjänst kommer utgå från en avståndsbaserad kilome-
tertaxa för egenavgiften för resor med färdtjänst. Ärendet ska beslutas om senare 
i höst. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 163   
   
Sanering av del av Öckerö 13:1 och Öckerö 2:499, Kärrsviks ÅVC 

 
Thomas Wijk, enhetschef samhällsbyggnad, informerar om att Bygg-och miljö-
nämnden beslutade 2018-06-11 att förelägga kretsloppenheten att vidta sane-
ringsåtgärder av massor som mellanlagrats på Kärrsviks ÅVC. Föreläggandet var 
förenat med ett vite på 500 tkr. Åtgärderna skall vara slutförda och redovisas vå-
ren 2020. 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. Beräknad kostnad 
för saneringen är 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. 
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att se över kommunens processer och styrdo-
kument för ekonomistiska styrprinciper.  
 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-01  
   
   
KS § 164 Dnr 0275/19  
   
Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska 

styrprinciper 

 
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). 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2020 
Förslag till budgetanvisning år 2020. 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål 
fastställs i enlighet med förslag 

2. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021 fastställs 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01 

KS § 165 Dnr 0275/19 

Taxor och avgifter för 2021 

Ärende 
I enlighet med kommunens budgetprocess skall verksamheterna årligen se 
över taxor och avgifter och anpassa dessa till kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2020 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Förändring i taxor för:

- Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan

- Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg
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Kommunstyrelsen 2019-09-01  
   
   
KS § 166 Dnr KS 0275/19  
   
Förslag till drifts- och investeringsbudget 2021 

 
Ärende 
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en bud-
get för nästa kalenderår (budgetår).  

Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skatte-
satsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten 
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budget-
årets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 
tre år. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till drifts- och investeringsbudget 2021 
samt femårsplan, innehållande möjlig upplåning och förslag på ny skattesats.  

 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens förslag till Budget 2021 
Socialdemorkraternas förslag till Budget 2021 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Jennie Wärnäng (M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), 
Henrik karlsson (KD), Martina Kjellkvist (KD) och Bo Norrhem (L) föreslår att 
Öckeröalliansens förslag till drifts- och investeringsbudget 2021, ekonomisk 
femårsplan 2021-2025 samt förslag till skattesats och upplåning för 2021 (enligt 
bilaga 1) antas. 
 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att Socialdemokraternas 
förslag till Budget 2021 antas. 

 

Kent Lagrell (M) föreslår tilläggsyrkande att ta fram ett finansieringsförslag 
med avsikt att beställa en brandbil i budgetprocessen inför 2021.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels Jan Utbult 
(KD) m.fl. förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Jan Utbult (KD) m.fl. förslag. 

Ordförande frågar om Kent Lagrells (M) tilläggsförslag kan antas och finner 
och så sker.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Driftsramar för år 2021 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens 
yrkande Budget 2021 

2. Ekonomisk femårsplan för åren 2021-2025 fastställs       

3. En upplåningsram på 50 mkr godkänns 

4. Förslag till ny skattesats med 50 öres ökning till 21,71 kr godkänns 

5. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinan-
sierade investeringar med föreslaget fördelning 2021 och förslag för 
varje år i investeringsplan 2022-2025 fastställs 

6. Ett finansieringsförslag med avsikt att beställa en brandbil i budget-
processen inför 2021 ska tas fram 

 

Deltar ej i beslutet 
Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet.  

 

Reservation  
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunsty-
relsens beslut till förmån för Socialdemokraternas förslag.  
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 167 Dnr 0053/20    
   
Ekonomisk uppföljning 2020 

 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per maj samt helårs-
prognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 168 Dnr 0053/20    
   
Ekonomisk uppföljning 2020 

 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per maj samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på –2 094 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på 11 226 tkr jämfört med budget. 
 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 169 Dnr 0053/20    
   
Ekonomisk uppföljning 2020 

 
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. 
 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 170 Dnr 0053/20    
   
Ekonomisk uppföljning 2020 

 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per maj 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet 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. 

 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01  

   
   
KS § 171 Dnr 0053/20    
   
Socialnämndens 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 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 kost-
nader som pandemin medför. Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan. 

• - 500 tkr beror på ökade kostnader i samband med införandet av heltids-
resan. Dessa kostnader behöver finansieras av kostnadsbesparingar inom 
andra delar. Inom socialförvaltningen pågår en genomlysning av hem-
tjänsten. Denna genomlysning väntas medföra möjliga åtgärder för effek-
tivisering under hösten som uppgår till 500 tkr. 

 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 172 SB 0075/20     
    
Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton kom-
muner till 2030 

 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av 
en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsik-
tig planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Göte-
borgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en avfalls-
plan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en ge-
mensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen möjlig-
görs 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dnr 0075/20 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att en mer ge-
nomgående kostnadskalkyl ska tas fram.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återre-
mitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras.  
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Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 173 SB 0144/19   
    
Beslut om samråd - Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvä-
gen, del av Hönö 2:80 

 

 
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 attpröva 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-01 
Planbeskrivning, 2020-07-01 
Plankarta med illustrationskarta, grundkarta och bestämmelser, 2020-07-01 
Utredningar 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i samrådshandlingar daterade 
2020-07-01 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre 
redaktionella justeringar innan samråd genomförs. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01 

KS § 174 SB 0097/19 

Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning Öckerö 
kommun 

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 entrepre-

nören att vinterväg hålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta
(salt + snö/snö/salt)

- att föreningar får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor och att ent-
reprenören sedan får redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar
detta

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 väg-
hållare 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 olägen-
heter för människors hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlig-
het och trafiksäkerhet. 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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-16 
Medborgarförslag, 2019-04-05 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Första att-satsen avslås. 

Andra att-satsen avslås. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                   16 
Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 175 KS 0289/19   
    
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum 
till ett s.k. gångfartsområde 

 

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 hamn-
väg.  

 
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 möj-
ligt att enkelrikta Klåva Hamnväg.  
 
Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent gång-
fartsområde 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 kon-
sulthjälp. För det krävs ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29 
Medborgarförslag, 2019-12-03 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) yrkar på bifall på 
motionen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens 
förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Första att-satsen avslås. 

Andra att-satsen avslås. 

 

Reservation  
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) reserverar sig i 
för eget förslag. 
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KS § 176 Dnr 0061/17     
    
Försäljning av mark, del av Heden 1:229 och 1:300  

 hörde av sig redan 2009 om möjligheten att anlägga en kombine-
rad bilverkstad/bilprovning/tvätt samt möjlighet till utbildning och bilförsälj-
ning. Detaljplan vann lagakraft under 2019. Markanvisningsavtal och exploate-
ringsavtal är tecknade med Svedholms Förvaltning AB. 
 
Kommunen och Svedholms Förvaltning AB har var för sig genom certifierade 
värderingsinstitut tagit fram var sitt värdeutlåtande. Sammanfattningsvis pe-
kar 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 vil-
ket är bakgrunden till beloppet i förslaget till beslut. Summan har även däref-
ter kommunicerats med Svedholms Förvaltning AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-03 
Värdeutlåtande, industrimark inom del av Heden 1:229 och 1:300 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens 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 minus 
kostnader för anläggande av väg enligt exploateringsavtalet. 
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KS § 177 Dnr 0119/20     
    
Försäljning av Hult 1:575 samt del av Hult 1:524  

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 Ten-
nisklubben nu förvärva Hult 1:575 samt den delen av Hult 1:524 som idag utgör 
arrendeområde. Områdenas sammanlagda areal är c:a 4500 kvm. 
 
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 värdeut-
låtande för ett idrottsområde i närheten, vilket tillämpas för prissättningen. 
 
Intäkter från försäljning c:a 900.000:- kronor. Inga uteblivna intäkter för 
tomträttsavgäld eller arrendeavgift då upplåtelserna varit avgiftsbefriade. 
 
Jäv 
Henrik Karlsson (KD) och Helene Berndtsson (M) anmäler jäv och deltar ej i be-
slutet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-03 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt kommundirektören att försälja Hult 1:575 samt del av Hult 1:524. 
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KS § 178 Dnr 0150/20   
    
Riktlinjer för telefonihantering  

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 an-
vänds 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 hante-
ringen av telefoner. Riktlinjerna är till för att ge verksamheterna en förutsägbar 
telefonkostnad, ändamålsriktig utrustning samt en mer effektiv och kostnadsbe-
sparande övergripande hantering. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-07 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för telefon-hantering antas.  
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KS § 179 Dnr 0202/19   
    
Svar på motion om 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 arbets-
marknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någon-
stans 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 pro-
jektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; reha-
bilitering 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 social-
förvaltningens 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 upp-
drag 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 till-
falla arbetsgivaren och försäkringskassan.  
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att motionen om att anlägga 
en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås.  
 
Beslutsunderlag 
KS beslut § 109-20 
SN beslut § 41-20 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) yrkar på bifall på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens 
förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås i sin 
helhet. 

 

Reservationer  

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig i förmån till Soci-
aldemokraternas förslag.  
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KS § 180 Dnr 0131/20   
    
Arbetsordning för ö-samråd  

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 ar-
betsordning. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-01 
Förslag på arbetsordning för ö-samråd 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att det behövs 
ett tillägg i arbetsordningen som förtydligar att ö-råden inte ska vara remissinstans 
till kommunen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återre-
mitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras.  
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KS § 181 Dnr 0151/20   
    
Förslag på reglemente för Överförmyndaren  

Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett be-
hov av att ta fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmynda-
rens verksamhet och arbetsformer. 
 
Av Föräldrabalken (FB) 19 kapitel framgår att en överförmyndare ska väljas för 
varje kommun. Överförmyndaren, och en ersättare för denne, ska väljas av kom-
munfullmäktige. 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 ar-
betsformer. Kommunfullmäktige ska alltså anta reglemente även för Överför-
myndaren.   
 
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 reg-
lementet kommunspecifik information, till exempel om administration. Då Över-
förmyndaren inte är en nämnd, med flera ledamöter och traditionella nämnds-
sammanträden, 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 kommun-
fullmäktige i Öckerö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19 
Förslag på Reglemente för överförmyndaren i Öckerö kommun 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Förslag på reglemente för Överförmyndaren antas. Reglementet gäller från och 
med det datum då det antas av kommunfullmäktige.  

Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 182 Dnr 0061/17    
     
Utredning Björnhuvudskajen   

Ett förslag till avtal (avsiktsförklaring) upprättades i oktober 2017 mellan Öckerö 
kommun (säljare) och Öckerö Kronan AB. Detta med anledning av förslag om 
överlåtelse av ”Björnhuvudet” dvs.  delar av fastigheterna Öckerö 2:51 och Öckerö 
14:1 industrimark och tilliggande vatten/vattenrätt. Avtalsförslaget kom aldrig att 
verkställas och har upphört att gällde efter 30 juni-2020.  
 
Under april/maj 2020 tog diskussion kring ärendet/avtalet ny fart. Detta dels 
med anledning av att giltighetstiden för avtalsförslaget (enligt ovan) inom kom 
att löpa ut och dels då kajanläggningen sedan lång tid tillbaka är i akut behov av 
reparation. I dag fortgår dialogen kring en försäljning, i enligt med delar av av-
talsförslagets intentioner, med berörda aktörer. Detta även om förslaget till tänkt 
avtal nu löpt ut. Intentionerna är att hitta en hållbar lösning kring hur nuvarande 
fiskeverksamhet vid ”Björnhuvudet” skall kunna fortsätta och växa sig starkare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut  

Uppdra åt kommundirektören att inom kort försöka finna förslag om en håll-
bar lösning för Björnhuvudet och dess verksamhet genom att: 
 
1. Ta fram en kostnadsuppskattning på projektering och reparation av 8 meter 
kaj där båtarna anlöper idag för lastning och lossning, respektive hela kajens 
längd som underlag till värdering. 
 
2. Komplettera den nuvarande värderingen, av berörd industrimark, med öv-
riga tänkbara faktorer som bedöms kunna påverka det faktiska marknadsvär-
det på kort och lång sikt. Här avses nu- och framtida nyttjanden, förbehåll, 
skick, tillstånd, kostnader för reparation och intäkter från fiskarna m.m. Vär-
deringen bör alltså i möjligaste mån också beakta aktuell industrimark ur ett 
affärsperspektiv kopplat till en eventuell försäljning med möjligt mervärde.  
 
3. Utfall från punkterna 1 och 2 skall ställas mot alternativen försäljning eller 
att ha kvar och driva kajen i kommunal regi eller i bolagsform. 
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KS § 183 Dnr 0055/20   
    
Medborgarförslag om att erbjuda SFI-undervisning i kommunens 
egen regi 

 

 
 har i ett medborgarförslag, daterat 2020-03-17, föreslagit: 

 
- att utreda möjligheten att bedriva SFI-undervisning i kommunens regi. 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-24 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 7 maj 2020, §37. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  
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KS § 184 Dnr 0111/20   
    
Medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar  

 
 har i ett medborgarförslag, daterat 2020-05-20, föreslagit: 

 
- att elever/ungdomar i Öckerö Kommun från högstadiet upp till 18 år er-

bjuds att ta förarintyg för fritidsbåtar mot en rimlig avgift. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2020-05-20 
Medborgarförslaget anmäldes på KF den 11 juni 2020, § 51.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  
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KS § 185 Dnr 0092/20   
    
Medborgarförslag om besparing avseende T/S Gunilla  

 
 har i ett medborgarförslag, daterat 2020-04-22, föreslagit: 

 
- att korta ner gymnasieskolans resor med T/S Gunilla två veckor för att 

kunna hyra ut fartyget under sommaren. 

- Att fartyget endast seglar i Europa under några år, för att undvika den 
kostsamma resan över atlanten.  

- Att köpa in en tjänst utifrån istället för att segla med T/S Gunilla, för-
slagsvis Elida, en modern kompositbåt, och sälja T/S Gunilla i det fina 
skick hon är idag. Detta för att spara på de dyra underhållskostnaderna. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2020-04-22 
Medborgarförslaget anmäldes på KF den 11 juni 2020, § 52.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Öckerö Rederi AB.   
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KS § 186 Dnr 0076/20   
    
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst  

 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmed-
lemmarnas 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 Tolk-
förmedling väst. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 
kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordning-
ar. 

 
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 redaktion-
ella förtydliganden. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-20 
Protokollsutdrag Tolkförmedling västs direktion § 401, 2020 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 
Förbundsordning med ändringsmarkeringar 
Tjänsteskrivelse, Tolkförmedling väst 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

Ny förbundsordning för Tolkförmedling väst godkänns. 
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KS § 187 Dnr 0001/20   
    
Val av ledamot till Besöks- och näringslivsrådet  

 
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens förvaltnings-
organisation. 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 nomine-
rar en ledamot i samråd med Öckerö företag. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-17 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jörgen Utbult som ledamot i Besök- och näringslivs-
rådet. Ledamoten väljs på två kalenderår. 
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KS § 188 Dnr BOU 0032/20   
    
Riktlinjer för skolpliktsbevakning  

 
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 hantering-
en av skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt och att samtliga barn 
som är folkbokförda i kommunen och omfattas av skolplikten har en skolplace-
ring. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning antas.  
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KS § 189 Dnr BOU 0032/20   
    
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 beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice 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 Kommunfull-mäktige. Rapport till IVO sker efter fast-
ställda rutiner. Av sekretesskäl sker rappor-tering 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 
socialtjänstla-gen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bort-
fallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Ärendet är behandlat i Socialnämnden den 28 maj 2020, SN § 30.  
Tjänsteskrivelse SN, 2020-05-19 
Utveckling IVO 2018-2020 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 190 Dnr KS 0012/20   
    
Meddelanden, inbjudningar, kurser, möten, konferenser och övrig 
infomration 
 

 

 
Inga meddelanden eller inbjudningar har inkommit sedan senaste samman-
trädet.  
 
 

Övrig information 

Per Karlbäck, exploateringsingenjör, informerar om status gällande eventuell 
spa- och hotellanläggning på norra Öckerö.  
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KS § 191   
   
Kommundirektören informerar  

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Arbetet med Covid-19 i kommunen. 
• Läget i kommunens besöksnäring med anledning av Covid-19. 

 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 192     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
Martina Källqvist (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 193      
      
Rapporter från nämnder och bolag    

 
Ärende 
Bo Norrhem (L), informerar från GR:s styrgrupp för miljö- och samhällsbygg-
nad.  
 
Maria Brauer (S) och Kent Lagrell (M), informerar från GR:s styrgrupper för 
social välfärd samt arbetsmarknad.  
 
Våld i nära relationer har ökat drastiskt under Coronapandemin och kommun-
styrelsen önskar en dragning från folkhälsostrategen om hur situationen ser ut 
i kommunen och vilka preventiva åtgärder som vidtagits.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 194 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Beslut fattade på delegation under juni, juli och augusti 2020 redovisades för 
Kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

Deltar ej i beslutet 
Jennie Wärnäng (M) och Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet.  
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