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2021-05-25 

Plats och tid Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16.00 
Beslutande 
Ledamöter      Jan Utbult (KD)           Henrik Karlsson (KD) 

  Jennie Wernäng (M) Bo Norrhem (L)         
Ronnie Bryngelsson (S) Maria Brauer (S)  
Boel Lanne (MP)      

Tjänstgörande ersättare    Eva Wallin (KD) för Martina Kjellkvist (KD) 
Mathias Johannesson (M) för Mats Plahn (SD) 
Sandra Svensson (M) för Jennie Wernäng (M) §§ 125-132 

Jäv Boel Lanne (MP) § 113, Sandra Svensson (M) § 113, Jennie Wernäng (M) § 118 

Övriga närvarande 
Ersättare Vera Molin (L)   Ronald Caous (S) 

Annika Andersson (V)  Göran Billvall (V) 
Sandra Svensson (M) 

Övriga förtroendevalda 

Tjänstepersoner        

Justerare 

Göran Ohlsson (L) ordförande bygg- och miljönämnden § 121 

Rickard Vidlund, kommundirektör 
Jacob Österlund, kommunsekreterare 
Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef styr och stöd  
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare §§ 110, 112 
Cecilia Lindblom, controller, §§ 110, 112 
Irene Berg, budgetekonom § 110 
Johannes Wallgren, verksamhetschef samhällsbyggnad §§ 110-111,  
Oskar Nilsson, ekonomichef § 111 
Katarina Lindgren, skolchef § 111 
Malin Tisell, socialchef §§ 111, 122 
Ronald Johansson, chef Besöks- och näringslivsenheten §§ 113-115 
Anders Lundgren, chef digitalisering och kommunikationsenheten § 
117 Anja Hildorsson, chef socialkontoret § 122 
Johanna Torén, folkhälsotutvecklare § 122 
Andréas Beutler, chef plan-, bygg och miljöenheten §§ 123, 125 
Lisette Larsson, chef VA-enheten §§ 124, 129 
Rikard Sporre, planarkitekt § 125 
Annica Nykvist, kretsloppsenheten § 126 

Maria Brauer (S) 

Underskrifter 

Sekreterare   ............................................................................ Paragrafer 110-132 
Jacob Österlund 

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

Justerare       …………………………………………………………………. 
 Maria Brauer 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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uppsättande  
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Kommunstyrelsen 2021-05-25  

   
   
KS § 110 Dnr KS 73/21  
   
Förslag på förändringar i budget och uppdrag 2022 

 
Ärende 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på för-
ändringar i budget och uppdrag för 2022. Förslaget kommer att lämnas till 
budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäk-
tige enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget hanterar och svarar på 
intentionerna i Planeringsförutsättningar.  
 
Förslag till nya taxor och avgifter kommer i höstprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 
Förslag på förändringar i budget och uppdrag kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förändring i budget och upp-
drag 2022 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 

 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 
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KS § 111 Dnr KS 44/21  
   
Uppföljning per mars 2021 - kommuntotal 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 

Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 17 344 tkr. Prognosen innebär en posi-
tiv avvikelse mot budget med 5 160 tkr. 

Nämndernas totala prognos visar en budget i balans.  

Största avvikelserna i prognosen är en sämre pensionsprognos med drygt 
11 000 tkr samt en förbättrad skatteprognos med ca 14 700 tkr. 

Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med ca 1400 tkr jämfört med budget. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Uppföljning efter mars 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 112 Dnr KS 60/20  
   
Information och dialog om svar på yrkande om förändrad organi-
sation 

 
Rickard Vidlund, kommundirektör, Christer Zandén, kvalitetsstrateg, och Cecilia 
Lindblom, controller, informerar om svar på yrkande om förändrad organisation. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 113 Dnr KS 72/21  
   
Särskilt stöd till föreningar som drabbats av pandemin 
 
Ärende 
På grund av den pågående pandemin kan många föreningar inte genomföra 
planerade aktiviteter och arrangemang, samtidigt som föreningarna 
har löpande kostnader för lokaler och anläggningar. Det får stora konsekvenser 
för föreningarnas ekonomi. Det kommunala stödet är begränsat och utgör ett 
komplement till de olika statliga medel som föreningar har kunnat söka under 
året. Kommunen föreslår därför att tilldela ett extra sökbart stöd till förening-
arna i Öckerö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
 
 
Jäv 
Boel Lanne (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Sandra Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra sökbart föreningsstöd till 
ett totalbelopp av maximalt 150 000 kronor för de bidragsberättigade före-
ningarna med egna lokaler och anläggningar, vilken finansieras genom den 
strategiska reserven. 
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KS § 114 Dnr KS 70/21  
   
Ansökan om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och tillsyn 2021 
 
Ärende 
Restaurangnäringen som en del i besöksnäringen har tagit ett stort ansvar un-
der pandemin och levt under starka restriktioner i antal gäster, tider för serve-
ring av alkoholhaltiga drycker m.m. 

Det finns idag en betydande risk för att verksamheterna inte klarar behovet av 
likviditet vilket kan leda till avveckling. Avgifterna för serveringstillstånd av 
alkohol samt tillsynsavgifterna uppfattas under rådande restriktioner som oba-
lanserade mot bakgrund av att tiderna för servering är kraftigt reducerade. 
Detta tillsammans med restriktionerna för antal gäster i lokalerna innebär att 
det uppstår utmaningar för verksamheterna att kompensera i intäkter för sina 
kostnader.  

En avgiftsbefrielse för serveringstillstånd av alkohol och tillsyn ger verksam-
heterna ett konkret stöd i att hantera pandemin ekonomiskt och därigenom 
bibehålla arbetstillfällena som inom branschen är relativt stor, därtill värdet av 
sysselsättning inom mindre kvalificerad arbetskraft.  

Mot bakgrund av att Göteborgs stad beslutat om avgiftsbefrielse för verksam-
heter i Göteborg och det faktum att Göteborgs stad miljöförvaltning har upp-
draget från Öckerö kommun att hantera tillstånd och tillsyn har en avtalsjuste-
ring genomförts i Öckerö kommuns avtal. Detta har justerats från att avse att 
Öckerö kommun skall följa Göteborgs stads prissättning till att efter justering-
en ge Öckerö kommun valfrihet att bestämma prissättningen själva. 

Avgiftsbefrielsen förslås gälla under verksamhetsåret 2021.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och 
tillsyn under 2021.  
2. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m. 1 januari 2021. 
3. Den beräknade kostnaden på 155 000 kronor föreslås finansieras från den 
strategiska reserven och är ej ramhöjande. 
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KS § 115 

Kommundirektören informerar 

Rickard Vidlund, kommundirektör, informerar om bl.a.: 

• Försäljning av två tomter

• Information inför sommaren

Ronald Johansson, chef Besöks- och näringslivsenheten, informerar om: 

• Utfall insiktsmätning

• Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet

• Nuläge vandringsleder, utfall ansökan till Leader Bohuslän

Anna Dannjé Brocker, chef central Styr- och stödverksamhet, informerar om: 

• Hopslagning av enheterna Digitalisering & kommunikation med Juridik
& kansli

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 116 Dnr KS 61/17 

Förslag om beslut att teckna avsiktsförklaring ang. Överlå-
telse/försäljning av fiskeindustriområdet Björnhuvudet 

Ärende 
Det tidigare upprättade förslaget på avsiktsförklaring och köpeavtal, mellan Öck-
erö kommun (säljare) och Öckerö Kronan AB (köpare), verkställdes aldrig och 
upphörde att gällde efter 30 juni-2020. Tidigare avsiktsförklaring och köpeavtal 
beslutades av kommunstyrelsen och avsåg överlåtelse av industriområdet ”Björn-
huvudet” dvs. delar av fastigheterna Öckerö 2:51 och Öckerö 14:1 och intillig-
gande vatten/vattenrätt.  

Efter det att giltighetstiden för avtalsförslaget löpt ut har dialogen fortsatt kring 
en överlåtelse baserat på tidigare avsiktsförklaring och dess intentioner. De hu-
vudsakliga föresatserna har varit att hitta långsiktiga och hållbara möjligheter till 
fiskerinäringens fortlevnad, dess utveckling och en utsikt om ökade arbetstill-
fällen i kommunen.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 februari 2021 att upp-
dra åt kommundirektören att återuppta dialog med Ö Kronan AB i syfte att for-
mulera en ny avsiktsförklaring om överlåtelse av Björnhuvudets fisk industriom-
råde enligt ovan. Vid nämnda sammanträde beslutades därtill att verksamheten 
snarast skall tillse att miljöstationen/reningsverket ”Musslan” (beläget på indu-
striområdet Björnhuvudet) repareras och iordningställs för reguljär drift och 
funktion. Detta har genomförts och en besiktning såsom funktionskontroll kom-
mer att genomföras och presenteras (protokoll) under maj månad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) för Socialdemokraterna föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
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KS § 116, fortsättning Dnr KS 61/17  
   
Förslag om beslut att teckna avsiktsförklaring ang. Överlå-
telse/försäljning av fiskeindustriområdet Björnhuvudet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt kommundirektören:  
 

- Att teckna föreslagen avsiktsförklaring med Björnhuvudet Öckerö fas-
tighet AB (del av Öckerökronan fastighets AB:s koncern) i syfte om 
överlåtelse av Björnhuvudets fisk industriområde. Innebärande delar av 
ÖCKERÖ 2:51 (Industrimark) och ÖCKERÖ 14:1 (Kaj och intilliggande 
vatten).  
 

- Att snarast möjligt påbörja mark- och miljöundersökning såsom prov-
tagning och analys i enlighet med föreslagen avsiktsförklaring.  
 

- Att i enlighet med köpeavtal (1982)upprätta underlag med Svenska 
Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) om godkännande av planerad 
överlåtelse av Björnhuvudets fiskindustriområde. Detta i enlighet med 
föreslagen avsiktsförklaring.  
 

- Att upprätta förslag om överlåtelseavtal avseende försäljning av Björn-
huvudets fiskindustriområde i enlighet med föreslagen avsiktsförkla-
ring. 
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KS § 117 Dnr KS 69/21  
   
Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 
Ärende 
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds idag via internet. Eftersom 
direktsändningar via internet bedöms som program enligt yttrandefrihets-
grundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet och en an-
svarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktiges ordförande, Ingvar Svensson, utses till ansvarig utgi-
vare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.  
2. Som ersättare för ansvarig utgivare utses förste vice ordförande, Martina 
Lindqvist, och andre vice ordförande, Thomas Wijk. 
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KS § 118 Dnr KS 54/21  
   
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och kusts styrelses le-
damöter avseende verksamhetsåret 2020 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabili-
teringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kom-
mun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning 
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens leda-
möter avseende verksamhetsåret 2020. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs 
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkrings-
kassan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 
 
Jäv 
Jennie Wernäng (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.  
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KS § 119 Dnr KS 5/21 

Utseende av representant till Inera AB:s årsstämma 2021 

Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en representant att företräda kommunen på Inera 
AB:s årsstämma 18 juni 2021, som genomförs digitalt, kl 10.00-11.00. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Öckerö kommun utser Teresa Hansson, controller SKR företag, som kommu-
nens representant till Inera AB:s årsstämma 2021. 
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KS § 120 Dnr KS 83/21 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första kvartalet 
2021 

Ärende 
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 Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fast-
ställda 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. Samtliga 
ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-04-29, § 18 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Utveckling IVO 2018-2021 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
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. Samtliga ärendena som rapporteras är insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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KS § 121 

Information– Kommunernas internationella miljöorganisation 
(KIMO) och GR-kommunernas idrottsråd 

Göran Ohlsson (L) informerar från Kommunernas internationella miljöorganisat-
ion (KIMO) och GR-kommunernas idrottsråd. 

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

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 122   
   
Information - Våld i nära relationer 

 
Johanna Torén, folkhälsoutvecklare, och Anja Hildorsson, enhetschef socialkon-
toret, informerar om arbetet med våld i nära relationer. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 123 Dnr SB 193/15 

Information - Fördjupad konsekvensbeskrivningen kring en delning 
av Öckerö nya centrum 

Johannes Wallgren, chef samhällsbyggnadsverksamheten,  Andréas Beutler, 
chef plan- och fastighetsenheten, och Petter Leyman, planarkitekt, informerar 
om fördjupad konsekvensbeskrivning kring en delning av Öckerö nya centrum. 

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

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 124 

Information om Pinans avloppsreningsverk 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde 22 juni, 
och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs. 
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KS § 125 Dnr KS 189/20  
   
Begäran om planbesked – Hönö 1:577 
 
Ärende 
Aktuell fastighet är belägen centralt på Hönö vid Munkevägen och Vinkelvä-
gen, drygt en km från Hönö Pinans färjeläge. Inom fastigheten finns idag för-
skolan Kaprifolen med en kapacitet på 40 elever. Syftet med planbeskedsansö-
kan är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra för byggnation av ca 25 
lägenheter i flerbostadshus. Syftet med ansökan är även att möjliggöra för en 
flexibel detaljplan där användning S – skola och D – vård föreslås innefattas, 
för att fastigheten ska kunna nyttjas för att tillgodose framtida kommunala be-
hov.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår att sökande, Öckerö fastighets AB 
(ÖFAB), meddelas positivt planbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
Planbeskedsansökan med bilagor och komplettering till ansökan  
Mötesanteckningar från remissmöte  
Platsfoton och kartmaterial  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sökande meddelas positivt planbesked. 
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KS § 126 Dnr KS 10/21 

Svar på motion gällande införande av källsortering inom alla kom-
munala verksamheter i Öckerö kommun

Ärende 
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i 
sin motion daterad 2021-01-21, att alla kommunala verksamheter ska sortera 
sitt avfall innan mandatperiodens slut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28, § 18 
Motion 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles. 
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KS § 127 Dnr KS 146/20 

Svar på medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti

Ärende 
I ett medborgarförslag, daterat 2020-07-27, föreslås att en laglig vägg för graf-
fiti anläggs i kommunen. Enligt förslaget gör dessa väggar det möjligt att ut-
trycka konst med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta kräver lite 
större ytor för att uppnå effekt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 229 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-09-10, § 68 
Medborgarförslag 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) och Bo Norrhem (L), för Öckeröalliansen, föreslår att 
medborgarförslaget tillstyrks, med följande motivering: ”Förslaget om att 
anlägga en Legal Wall i Öckerö kommun är spännande och väl värt att pröva. Vi 
föreslår att den byggs i anslutning till fritidsgården på Öckerö. 
Materialkostnaden för upprättande av väggen, upp till 10 000 kr, finansieras 
genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L)” 

Boel Lanne (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Öckeröalliansens yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Öckeröalliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Öckeröalliansens 
förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget bifalls. 
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KS § 128 Dnr KS 55/21  
   
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Ärende 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB.  
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Gene-
rellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuva-
rande specifika ägardirektiv för Renova. Förslag till ägardirektiv har som ut-
gångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Gö-
teborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka anpassats 
till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommun-
fullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksam-
heterna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20 
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryyab AB och Grefab 
Ägardirektiv för Renova-koncernen 
Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets 
bilaga 3 fastställs. 
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KS § 129 Dnr SB 149/20  
   
Remissvar gällande Regional vattenförsörjningsplan för dricksvat-
ten i Västra Götaland 
 
Ärende 
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett plane-
ringsunderlag med åtgärder för en robust dricksvattenförsörjning. 
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 
dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresur-
ser 
som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt förslag på åt-
gärder för en robust vattenförsörjning. 
Planens åtgärder fokuserar på skydd av råvattenresurser medan exempelvis 
åtgärder i de tekniska systemen, samt organisatoriska och kommunikations-
utmaningar inte tas upp mer än översiktligt. 
 
Planen lyfter vikten av samverkan, vilket även tidigare identifierats som en 
förutsättning och framgångsfaktor för en robust och effektiv vattenförsörjning 
av bland annat den statliga Dricksvattenutredningen, branschorganisationen 
Svenskt Vatten samt i den VA-samverkan som bedrivs inom Göteborgsregion-
en. GR vill därför trycka på behovet av fortsatt samverkan mellan Länsstyrel-
sen och kommunerna samt GR för ett lyckat genomförande av planen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19 
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Öckerö kommun ställer sig bakom det svar på remissen som GR, Göteborgs-
regionen, lämnar in till Länsstyrelsen. 
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KS § 130 

Rapporter från nämnder och bolag 

Eva Wallin (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden, informerar från 
barn- och utbildningsnämnden. 

Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden. 

Jan Utbult (KD), informerar från ÖFAB:s styrelse. 

Bo Norrhem (L), informerar från GR:s styrgrupp för miljö- och 
samhällsbygg-nad. 

Jan Utbult (KD) informerar från GR:s förbundsstyrelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 131 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 27 april – 24 maj 2021 redovisades för 
kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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KS § 132 Dnr KS 6/21  
   
Meddelanden 
 
Följande har skickats ut till kommunstyrelsen som information. 
 

1. Uppföljning efter mars för barn- och utbildningsnämnden 
2. Uppföljning efter mars för socialnämnden 
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