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Britt Ingvarsson-Ljung, Grötö öråd 

Lennart Ljung, Grötö öråd 

Bengt Hansson, Hälsö vänner 

Arne Johansson, Hyppelns öråd 

Dan Stålebo, Rörö öråd 

Thomas Alm, Rörö öråd 

Charlotte Karlsson, Knippla öråd 

Lasse Hammarsson, Knippla öråd 

Marianne Skruf, Hönö öråd 

Jan Gustafsson, Hönö öråd 

Bengt Svanholm, Hönö öråd 

Bengt Engström, Fotö öråd 

Sigvard Utbult, Hönö öråd 

Robert Lindberg, kommunikatör 

Gull-Britt Eide, kommunchef 

Arne Lernhag, kommunalråd 

Lukas van der Heiden, säkerhetssamordnare 

Tanja Barrett, miljöstrateg 

Martin Unsgaard Pettersson, anläggningsansvarig, kultur och fritid 

Torben Ferm, lokalstrateg  

 

1. Genomgång av föregående möte  Robert Lindberg 

 

2. Presentation av Johan Schmeling som arbetar för Öckerö 

företagarföring. 

 

 

3. Frågor och svar  Robert Lindberg 

(Se bilaga)   

 

4. Nya Solhöjden  Torben Ferm 

    Lokalstrateg 

 

Torben presenterar projektet Nya Solhöjden. Socialförvaltningen har tagit fram en 

behovsanalys och den har legat till grund för planeringen av Nya Solhöjden. Det 

omfattar 48 platser. Bygget överensstämmer med detaljplan. Byggstart 2018 och det 

ska vara klart för inflyttning i december 2019. (Presentation bifogas) 

    

 



5. LONA-projekt på gång  Tanja Barrett 

  Miljöstrateg 

 

Tanja berättar om LONA-bidrag, vad de omfattar och hur man ansöker.  

 

6. Informationsskyltar  Tanja Barrett 

  Miljöstrateg 

 

7. Åtgärdsplan Naturvård  Tanja Barrett 

  Miljöstrateg 

 

Tanja berättar om arbetet med naturvårdsprogrammet och hur man ska bevara de 

unika naturvärdena. 

 

8. Risk- och säkerhetsarbete  Lukas van der Heiden 

  Säkerhetssamordnare 

 

Lukas förklarar hur kommunen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser samt hur vi 

agerar i händelse av kris. (Presentation bifogas) 

 

9. Verksamhet Fritid och kultur  Martin Petersson 

  Anläggningsansvarig 

 

Martin pratar om underhåll av parker, badplatser och vandringsslingor. Det kommer 

en ny bajamaja till Grötö. Det finns ett stort problem i kommunen med kanadagäss, 

och fritid och kultur kommer att se över hur de kan komma till rätta med dessa. 

Eventuellt blir det skyddsjakt. När det gäller flytbryggorna till badplatserna kommer 

de att läggas i under maj månad.  

 

8. Örådsbidrag 2018  Robert Lindberg 

 

Redovisningar har inkommit, utbetalning sker snarast. 

 

 

9. Mötesdatum 2018: 24/4, 11/9 och 13/11. 

 

Bilaga: Frågor och svar 
 
Frågor från Knippla öråd: 
 
Vid ett par tillfällen har ambulans inte hittat till olika adresser på 
Knippla då benämning av vissa vägar är ologisk, vilket får till följd att 



GPS-systemet ger fel plats till ambulansen. Åtgärden är ju att göra en mer 
logisk adressering. 
Hur kommer vi vidare med detta ? 

 

”När det gäller att hitta vägen via GPS tror jag att de flesta system använder sig av 

NVDB, nationella vägdatabasen. Jag tittade bara lite snabbt på två adresser som är 

svåra att hitta till via GPS, Gneisvägen och Södra Huvuds väg 7-14. När det gäller 

Gneisvägen 15- 19 så heter ”rätta infartsvägen” Tranbergsvägen, i alla fall i NVDB. 

Men eftersom adressen är Gneisvägen kan jag tänka mig att det är där det blir fel. 

Dessa bostäder har kanske helt enkelt infart från ”fel gata”, fel adress eller fel namn 

på gatan i NVDB för att det ska fungera. 

När det gäller Södra Huvuds väg 7-14 finns helt enkelt ingen väg i NVDB hela 

vägen fram. Den slutar vid Södra Huvuds väg 10 och den adressen verkar väl ”mest 

rätt” för GPS sökningar. 

 

Hur det ska uppdateras för att bli rätt vet jag inte, men jag är ganska säker på att 

det är i NVDB det ska göras.  

 

Både när det gäller uppdatering i NVDB och skyltar är det väl Gata som håller i det. 

Är det befintliga adresser som är ”fel” vet jag inte hur man går tillväga. Jag antar 

att boende inte skulle vara överförtjusta i att byta adress. Jag tror att Majvor 

brukar sätta nya adresser men är inte helt säker, åtminstone uppdaterar hon dem 

till lantmäteriet. 

 

Jag håller med om att det är viktigt att åtgärda i alla fall. Så att räddningstjänst 

kan hitta rätt vid en ev. utryckning. Tyvärr är det nog på fler ställen än Knippla de 

här problemen finns. (Även om man vill använda ruttoptimeringsprogram hämtas 

data från NVDB)” 

 

 

Med Vänliga Hälsningar! 

 

Anna Dahlqvist 
GIS-ingenjör / GIS-samordnare 
 
 
Knippla har en kommunal badplats. Underhållet på landsidan har nu 
varit eftersatt under lång tid, med mögelskadade byggnader etc. 
På Knippla drivs här simskola i KIK´s regi o med kommunens stöd, en 
synnerligen populär o nödvändig verksamhet. 



Vi önskar att kommunen river befintliga byggnader, rensar området på 
sly o döda träd, iordningställer detta samt placerar en bod eller 
motsvarande för simskolans utrustning. 
 
Martin Unsgaard Pettersson, anläggningsansvarig fritid & kultur: Detta är redan 
åtgärdat 
 
Och sen en favorit i repris. För att undvika kaos på Nordö-leden till våren 
o sommaren så önskar vi att det sätts upp en skylt vid Burö färjeläge 
vilken förklarar att det inte är nödvändigt att ta med bilen på färjan. 
Det krävs då också en utökning av parkeringsplatser på Burö. 
Frågan har tagits upp tidigare, hur ligger den i processen ? 

 

Det finns inget nytt att berätta i den här frågan.  /Robert 

 

1. Problem i Hönö Klåva med affärsverksamheten, är hyrorna för 
höga? 

Flera affärer har problem med lönsamheten med risk för fler 
nedläggningar om inte åtgärder vidtages. Hur ser kommunen på 
detta? 
 
Svar från näringslivschef Ronald Johansson: 
”Fastigheterna ägs av privata hyresvärdar och det är de som bestämmer 
hyran. Prio ett för oss och företagarna är att öka försäljningen i butikerna i 
Klåva, för det behövs fler besökare från andra kommuner. Frågan ägs av 
företagarna”  

 

 

2. Hemtjänsten håller till i en barack vid Spindeln Hönö Heden som 
är i mycket dåligt skick. 
 
Enligt uppgift trivs personalen på Spindeln, men huset kommer på sikt att 
rivas och det kommer att bli bostäder där. Eventuell start för 
detaljplanarbetet under 2019. 

3. Varför slutar anställda i kommunen efter relativt kort tid? Hur får 
vi rätt sökande till tjänsterna? 
 
Öckerö har högre personalomsättning än de andra kommunerna i 
Göteborgsregionen. Under 2017 var det 15,7% av de anställda som slutade. 
Personalenheten har fått i uppdrag att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan som ska leda till att fler söker sig till oss och att 
de stannar kvar. Detta ska bland annat göras genom att analysera de 
enskilda orsakerna till att personal slutar.  

4. Följs de positiva erfarenheterna på grankrigsfronten från i fjol upp 

i år? 

 



Ja, kommunen bedriver detta arbete på samma sätt som förra året. /Robert 

 

5. Belysningen vid återvinningsstationen Östra Hamnen i Klåva är 

otillräcklig och bör förbättras. 

 

Svar från renhållningschef Thomas Wijk: Det är Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen som ansvarar för detta, de känner till det, jag kommer 

att påminna dem. Björkö är redan åtgärdat och på Rörö är belysningen 

åtgärdad. 

 

6. Efterlyser fortfarande bättre belysning vid ankdammen i Gottfrids 

Park. 

 

Svar från gatuenheten: Vi ska se vem det är som äger marken där, om det är 

kommunen eller hembygdsföreningen.  

 

Svar har heller inte kommit om övergångsställe från stigen där till 

Nordgården. 

 

Svar från gatuenheten: Meningen är att gångtrafikanterna ska använda 

tunneln och inte gena över vägen. Vi kommer att se över detta i samband 

med översynen av säker skolväg till och från Hedenskolan. 

 

7. Varför är inte kommunchefen med på informationsmötena? 

 

Kommunchefen kommer att vara med i den utsträckning hon kan. 

 

8. Är rensning av dagvattenbrunnar eftersatt i kommunen och på 

Hönö? 

I vissa lägen finns ”önskebrunnar” inom kommunen utan botten 

och ingen avloppskoppling. 

 

Gatuenheten har ingen egen spolbil för detta. För detta behövs en särskild 

spolbil som kan ta emot ämnen som diesel och rester av däck som samlats i 

brunnarna. Detta räknas som farligt avfall. Gatuenheten anlitar en firma för 

detta. Vi kan inte använda VA:s spolbil eftersom den inte kan ta hand om 

farligt avfall och släppa det i reningsverket. En anmälan av en enskild brunn 

leder inte till beställning av spolbil, utan beställs när fler brunnar är 

felanmälda. Vi ser över möjligheten av regelbunden rengöring för att spola i 

förebyggande syfte.  /Robert 

 

9. I vissa kommuner byter man lampor kontinuerligt till LED. Hur är 

det i vår kommun? 

 



Utbyte till LED-lampor har skett på vissa platser och fortsätter i takt med att 

lampor går sönder, då ersätts de med LED och inget annat. /Robert 

 

10. Dåligt med skyltar mot nedskräpning och hundar vid badstränder 

och kyrkogårdar. Tilläggsskyltar på cykelbanor är ofta felplacerade 

och utgör stor fara. 

 

Detta är ett problem och trots skyltar är det tveksamt om detta påverkar 

beteendet. /Robert 

 

Cykelskyltarnas placering är felanmälda till gatuenheten. /Robert 

 

11. Bergmans äldrevård på Öckerö har tomma baracker, vad händer? 

 

Kommunen och leverantörerna ligger i en rättslig tvist. De boende är 

utplacerade på olika korttidsboenden i samråd med anhöriga. /Robert 

 

12. Hur kommer det ej att Tornstaden får bygga allt i kommunen? 

Upphandlas i tillräcklig konkurrens? 

 

Tornstaden är involverad i tre projekt som hänger ihop. Öckerö centrum, 

Skärhamnsås och Nya Solhöjden. Marken till Nya Solhöjden såldes till 

Tornstaden efter extern värdering. 

 

Frågor från Fotö öråd 

 

Stora "potthål" och höga farliga asfaltkanter på bussvägen och flera 

andra vägar, åtgärdas när? 

 

Potthål lagar vi på kommunala vägar när vi får information om dem samt när 

driftpersonal upptäcker dem. Höga farliga asfaltskanter nämner du på bussvägen 

och andra vägar. Jag kommer åka ut med driftpersonal för att se på bussvägen vad 

du menar. Återkommer med svar. Beläggningsplanen för 2018 är inte klar ännu 

och beräknas vara klar april.  /Ingalill Siljat, gatuchef 

 

Varningstavlorna vid Fotöbron kostade 100.000:- i inköp. Vad kostar 

dom i underhåll? Ingen förstår nyttan med dom och dom fungerar nästan 

aldrig. Nyttan? 

 

Varningsskyltarna är släckta och aktiveras när vinden mäter 25 m/s. Driftkostnad 

har vi för GSM abonnemang som sitter i varje tavla ca 800 kr/mån. Nyttan med 



tavlorna är att de ska varna trafikanterna vid klass 2 varning. /Ingalill Siljat, 

gatuchef 

Hönö, mitt emot Betel smalnar vägen av utan skyltning. 

Avsmalning av väg mitt emot Betel där finns det reflex som markerar vid 

avsmalningen. Utformningen är inte att betrakta som en avsmalning och kan 

därför inte skyltas som en sådan. Vägens bredd är likadan ut från cirkulationen 

fram till den f.d. bussfickan.  /Ingalill Siljat, gatuchef 
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NYA SOLHÖJDENS ÄLDREBOENDE

48 Lägenheter 
Vardera 40 kvadratmeter
Totalt 4 549 kvadratmeter
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Om krisen kommer
- är du beredd?

Lukas van der Heiden
Säkerhetssamordnare - Öckerö Kommun
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• Sociolog, inriktning risk och krishantering

• Masterexamen, klimatstrategi

• 1 år som säkerhetssamordnare i Öckerö kommun

Kort om mig
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Smittsamma sjukdomar, haverier i våra IT-system, naturolyckor, 
vattenbrist, elbortfall, bränder, terrorangrepp (antagonistiska 
hot), krig m.m. m.m.

Vårt moderna samhälle för med sig hot och risker som kan slå 
mot ett helt land och dess befolkning. Krisberedskap handlar om 
att vara beredd på att hantera hoten om de blir verklighet.

Vad kan inträffa?
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Risksamhället, Ulrich Beck
- Riskerna skapas av det moderna samhället självt
- Ökat beroende, mer sårbart

Riskuppfattning, Paul Slovic
- Olika faktorer påverkar, ex kön, ålder, etnicitet, 
- Värdera risker, kontroll
- Sannolikhet och konsekvens

Risk?
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Kris?

Världssamfundets kris

Sveriges kris 
länets

kommunens

Individens kris
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Krisberedskapens två grundprinciper 

Minska 
sårbarheten i 

samhället 

Förbättra 
förmågan att 

hantera 
krissituationer

Krisberedskapens 
TVÅ delar
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Målen för samhällets krisberedskap är att 
värna:

• Människors liv och hälsa
• Samhällets funktionalitet
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga

fri- och rättigheter
• Miljö och ekonomiska värden
• Nationell suveränitet 

Vi har alla ett ansvar att på ett effektivt sätt
samverka för att skydda det skyddsvärda

Skyddsvärt i samhället
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Tre viktiga principer för svensk krisberedskap

Ansvarsprincipen

Likhetsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 
ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja 
varandra och samverka, det kallas 
”den utökade ansvarsprincipen”.

En kris ska hanteras där den inträffar och
av de aktörer som är närmast berörda 
och ansvariga

Under en kris ska verksamheten fungera
på liknande sätt som vid normala
förhållanden – så långt det är möjligt.
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Det svenska krishanteringssystemet

Geografiskt områdesansvar, tre nivåer: 

Lokal

Regional

Nationell
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Lagstiftning 

”En kris uppstår alltid i en kommun”

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Kommunen ska agera på en sådan händelse som:
• Avviker från det normala 
• Innebär allvarlig störning 

eller överhängande risk för allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner

• Kräver skyndsamma insatser av kommunen 
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Hotskalan

Extraordinära händelser

Störning i teknisk infrastruktur
Sabotage
Terrorism
Naturkatastrofer  
Upplopp
Stora olyckor

Krig

Invasion

Samhällsstörningar

Ordinarie organisation
och regelverk

Brottslighet
Olyckor

Ordinarie läge

Krishantering
Samordning

Höjd beredskap
för krig
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Före, under & efter

Förebyggande 
Förberedande

Hantering av 
kriser

Uppföljning 
Återställning
Ansvar

FÖRE UNDER EFTER
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Exempel på samhällsstörningar

• Stormar (ex Gudrun)

• Avbrott i elförsörjning

• Översvämningar

• Pandemi 

• Avbrott i dricksvattenförsörjning

Stormar, översvämningar mm beräknas i 
framtiden öka pga klimatförändringarna! 
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Kommunens arbete under en kris

1. Krisledning (stabsarbete)

2. Krisledningsnämnd 

Du är en viktig del i vårt 
krisledningsarbete! 
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Enskildas ansvar vid samhällsstörningar

Det offentliga har ett ansvar för 
att viktiga funktioner i samhället 
fungerar!

Den enskilda individen har 
ett ansvar för sin egen 
säkerhet så långt det är 
möjligt, minst 72 timmar 
vid en kris! 
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Totalförsvar:
Verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Består av militärt (Försvarsmakten) civilt försvar.
I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. 

Höjd beredskap
- För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta om höjd beredskap 

(skärpt beredskap eller högsta beredskap). 
- Högsta beredskap råder om Sverige är i krig.
- Regeringen beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller om det 

råder utomordentliga förhållanden pga krig utanför Sverige eller att Sverige varit i 

krig eller krigsfara.

Civilt försvar:
- Den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 

privata företag och frivilligorganisationer. 
- Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i omvärld
- Handlingsautonomi (individens egenförmåga)

Totalförsvar – återupptagen planering
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Förbered dig inför en samhällsstörning
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• Mental förberedelse

• Krislåda

• Myndighetsinformation, från rätt källa – utan el?

• Källkritik, psykologiskt försvar (Psykologiskt försvar, vem 

ligger bakom, syfte, årtal, hur hanterar du information, 
”påverkanskampanjer”?).

https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/

Dina förberedelser inför kriser

https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/
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Vad behöver du ha hemma?

En vuxen 
behöver 3 

liter vätska 
per dygn!
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Exempel:
• Fotogenlampa, bränsle

• Sovsäck, varma filtar

• Tändstickor

• Värmeljus

• Ficklampa, batterier

• Husapotek

• Campingkök

• Mat som klarar rumstemperatur

• Radio, vevradio, batterier

• Kontanter mer mera….

Gör en checklista 
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Viktigt meddelande till allmänheten

Ex farlig rök, gasutsläpp

- Läsa och följa instruktionerna noga

- Gå inomhus

- Stänga dörrar, fönster och ventiler

- Lyssna på Sveriges radio p4 för mer information

- Text-tv sidan 100 och 599, mer information

- För ytterligare information vid ett VMA, ring 11313 och 
inte nödnumret 112
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Viktiga telefonnummer

SOS
Sjukvårds-

upplysningen Polis Informations
nummer
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Frågor?
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