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Verksamhetsberättelse 2021 
 Årsmötet och styrelsens sammanfattning 

Coronapandemin präglade verksamheten också 2021-färre tillfällen att träffas fysiskt - men 
via en kombination av digitala möten och senare på året så kom även de fysiska mötena 
igång. Den 25 maj hölls årets årsmöte som blev digitalt med till och med en bejublad 
konsert med Sörns digitalt. På årsmötet godkändes valberedningens förslag till styrelse: 
Cassandra Köbbel - ordförande (1 år kvar av 2 år) Lars-Gösta Alsterberg - vice ordförande 
(omval 1 år) Dan Modin - kassör (1 år kvar av 2 år) Ida Torgeby - (omval 1 år) Ingela Malm 
Colliander - sekreterare (omval 2 år) Gunnar Ström - (omval 1 år) Jörgen Utbult - (omval 1 
år). 

Styrelsen har under 2021 träffats 10 gånger varav ett strategimöte - delvis fysiskt och 
delvis digitalt. Arbetet har, förutom ekonomi och medlemsadministration, varit 
organiserat i arbetsutskott; kommunikation, utbildning och medlemsevent.  

 
 

Ekonomi och medlemstatus 
 

 Årets omsättning uppgick till 323 686 kr (880 202) med ett negativt resultat på -35 741 kr 
(-11 060). 
Av årets omsättning utgör 15 366 kr nettokostnad till BNE-Öckerö kommun för 
gemensamma aktiviteter, i huvudsak utbildning, event/föredrag och företagsfrukostar. 
 
Vårt projekt Event 365 avslutades i oktober 2020, men under 2021 erhöll vi slutlikvid från 
Jordbruksverket med 61 316 kr. 
 
Tillsammans med tidigare balanserade resultat fanns vid utgången av 2021 utestående 
fordringar på 27 213 kr och skulder på 10 490 kr. 
Kassalikviditeten vid årets utgång uppgick till 117 414 kr. 
I övrigt hänvisas till föreningens resultat och balansräkning för 2021. 
 
Öckerö Företag hade vid årets slut cirka 140 medlemmar vilket är en ökning med 17 från 
föregående år, inklusive Klåva Centrum undergruppmedlemmar. 
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 Medlemsevent 
Utöver ovan nämnda årsmöte den 25 maj så arrangerades en digital föreläsning av Christer 
Olsson i juni och en afterwork på nya Skärgårdshotellet i november samt en festkväll på 
Nimbus där årets företag 2020 utsågs – Redovisningsbyrån Öckerö AB (RVB) – och 
dessutom fick vi en inspirerande föreläsning av David Lega. 
 
 

 Utbildning och Företagsfrukostar 
 
Pandemireglerna drabbade våra frukostar och eftersom de är svåra att göra digitala så blev 7 
inställda. De 3 som vi kunde genomföra tillsammans med Öckerö Kommun-BNE hade ett högt 
deltagande. 
 
Frukostar: 
Januari-September inställt pga. pandemin. 
6 oktober: Finansiella stöd till näringslivet, presentation Almi Invest, Almi Företagspartner, SEB, 
Swedbank  
4 november: intervju med en företagare i kommunen 
1 december: Göteborgs hamn, Richard Mellgren och Kristina Bernstén 
 
Vi genomförde 6 stycken Utbildningar/workshops varav 5 blev digitala. Vi hade ett en bra 
spridning på ämnen från Digitala Hot till Smart prat i svåra situationer, därutöver en 
certifieringsutbildning för Brandfarliga Arbeten. 
 
Utbildningar: 
26 jan: Digitalt – Certifiering Brandfarliga Arbeten,                
2 mars: Digitalt – Digitala Hot, Jonathan Ebbersten,  Senior Threat Analyst 
31 mars: Digitalt - Informationsmöte om statens stödpaket för Öckerö Näringsliv, Christian 
Simonsson RVB 
21 apr: Digitalt - Hur driver man egentligen ett framgångsrikt projekt, Carina Cederlund från 
IHM Business School  
1 juni: Digitalt - Hur kan vi stärka vår konkurrenskraft, Christer Olsson 
21 okt: Smart prat i svåra situationer, Madeleine Andrén 
 
Genomförandet av såväl frukostar som utbildningar har varit lyckosamma genom ett gott 
samarbete med Öckerö Kommun-BNE. 
 
 

 Kommunikation 

 
Förutom event, utbildningar och företagsfrukostar kommunicerar vi med våra medlemmar via 
hemsida, Facebook, Instagram och periodiska Nyhetsbrev samt direkta mailutskick. Som 
kommunikationsansvarig har Annika Nilsson, via sitt företag Lobster Layout varit ansvarig som 
adjungerad i styrelsen. 
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  Projekt: Event 365 

Event 365 slutredovisades och godkändes av Jordbruksverket i början av 2021. Erhållit 
slutlikvid från Jordbruksverket. 
 
 

Övrigt 
 

Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) 

Öckerö Företag är sedan tillblivelsen av rådet 2015 deltagande med tre ledamöter 
inkl. ordförandeposten som innehas av Christer Olofsson. Förutom Christer så deltar 
Jörgen Utbult och Lars-Gösta Alsterberg som representanter för Öckerö Företag. 
Rådet har under 2021 haft fyra sammanträden inklusive det årliga strategimötet. 
BNR har en stor betydelse för näringslivet i vår kommun då detta är enda forumet där våra 
ledande politiker, föreningslivet, näringslivsenheten och vi företagare träffas för 
att gemensamt skapa förutsättningar för att utveckla företagandet i vår kommun. 
Under 2020 har vi arbetat vidare med de fyra viktiga områden där vi ser goda 
möjligheter att gemensamt utveckla vår kommun. I första hand ser vi att 
BESÖKSNÄRINGEN och MARIN och MARITIM industri har stor potential med de naturliga 
förutsättningar som finns inom kommunen. Om vi lyckas med dessa områden ser vi 
goda möjligheter för det tredje området BYGG att växa, både inom kommersiella 
fastigheter och boende. Det fjärde området som är oerhört viktigt för att de tre övriga 
områdena skall utvecklas väl är KOMMUNIKATION 
& INFRASTRUKTUR, både mellan öar i kommunen såväl som in till Göteborgs centrum 
när det gäller olika transportmöjligheter som båt, buss, cykel, egen bil med mera. 
Fokus under året har varit att tillsammans med de bl.a. större företagen fortsätta 
arbetet med den Marina och Maritima strategin. Fem specifika geografiska områden 
har identifierats: Hönö Klåva hamnområde med omgivning, Öckerö Hamnområde, 
Björkö Hamnområde, Långesand på Öckerö samt södra Björkö. Vi kommer att 
fokusera på de tre förstnämnda under 2022 genom att försöka identifiera en vision 
för 2035. 

Byggsektorn 

Inom BYGGA & BO har fokus varit på att försöka få kommunen att förenkla för 
byggarna kring planarbete och bygglovsprocessen samt arrangera fler relevanta 
utbildningar samt förbättra kommunikationen med Kommunen kring områden som är 
viktiga för branschen. 
 
Leader Södra Bohuslän/Local Action Group (LAG) 

Leader administrerar, bereder och beslutar om stöd till olika landsbygdsutvecklande 
projekt. Pengarna kommer från EU fonder via Jordbruksverket. Deltagare från offentlig, 
privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en 
lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktionsgrupp). LAG verkar inom ett 
begränsat geografiskt område som kallas leaderområde. 
Öckerö Kommun, som del av Södra Bohuslän, representeras av Jennie Wernäng från 
kommunen, Tommy Wallhult från föreningslivet och Lasse Alsterberg från Öckerö 
Företag. 
Under 2021 har bl.a. bidrag beviljats som delfinansiering av väg och öppnande av Fortet 
mm på Hyppeln samt projektmedel beviljats till förberedelserna för Kuststigen på Fotö, 
Hönö, Öckerö och Hälsö via Jordbruksverket. 
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Göteborgs Skärgård 

Samverkan Göteborgs skärgård startades efter att det tidigare projektet Göteborgs 
skärgård avslutades 31 december 2019 och har till avsikt att utveckla styrkan och 
tillgången inom primärt besöksnäringen och andra näringar som bidrar till att vi har en 
levande skärgård året runt där särskilt den maritima industrin är stark men kan 
profileras och stärkas ytterligare. 
Mot bakgrund av att Göteborgs skärgård är uppdelad i två kommuner är samverkan 
det valda arbetssättet för att arbeta med målen och utmaningarna. detta sker inom 
ramen för det ordinarie arbetet hos de medverkande aktörerna, Göteborg & Co, BRG 
Business Region Göteborg och Öckerö BNE. I samverkan deltar företagsrepresentanter 
från Öckerö Företag samt från södra öarna. 
Göteborg skärgård är idag en betydande tillgång för Destinationen Göteborg, 
Göteborgsskär gårds norra och södra öar har till 80% samma utmaningar och behov 
varför det är naturligt att vi nu samverkar fullt ut i ett för verksamheter och intressenter 
ordinarie arbete. 
Under 2021 har förutom Kungsös turer till Klåvagruppens arrangemang också ett 
spännande arrangemang som kallas Hitta-ut startats. Ett 30-tal checkpoints placerades 
ut på Hönö, Öckerö och Björkö och besökare kunde registrera dessa i en app och vinna 
priser skänkta av lokala företag.  
 
Fokus Öckerö & Arena Arbetsliv 
Arbetsgruppen ”Fokus Öckerö” som består av Öckerö Företag tillsammans med 
grundskolan och BNE arbetar med ett projekt som vi kallar ”Arena arbetsliv”. 

Målsättningen är att skapa en arena där företag och verksamheter som är arbetsgivare 
möter elever och föräldrar tillsammans med skolledning samt studie- och yrkesvägledare 
och där eleven kan samtala direkt med företag som är verksamma inom det område som 
eleven är intresserad av. Skolan får då också en större närhet till arbetslivet och oss 
företagare. På så sätt kan vi företagare inspirera till att välja utbildningar till just det 
område vi företagare är verksamma inom. 

Årets välbesökta arrangemang hölls den 14 oktober. 

Öckerö Kommuns Upphandlingsprocess och policy 
Öckerö Företag vill förbättra Kommunens upphandlingsförfarande så att företag i kommunen 
får större möjligheter att enklare konkurrera om kontrakt. 
ÖF har lämnat konkreta förslag till förändringar av Öckerö Kommuns upphandlingsprocess och 
upphandlingspolicy, med målsättning att säkerställa att lokala företag kan delta i kommunala 
upphandlingar på likartade villkor. Öckerö Kommun har svarat på skrivelsen ur ett positivt 
perspektiv avseende förändringsbehov, men inga större förändringar har ännu genomförts. ÖF 
kommer att fortsätta att bevaka frågan under 2022. 
 

Med detta sätter vi punkt för ännu ett utmanande pandemi år där vi tillsammans har visat 
att vi tillsammans kan bli starkare! 
 
För styrelsen, 
 

 
Cassandra Köbbel Ordf. 
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