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Verksamhetsberättelse 2022  
 Årsmötet och styrelsens sammansättning  

På årsmötet den 17 maj var politikerna från Öckerö inbjudna till partiledarutfrågning inför 
valet i höst. Kenny Genborg var mötets moderator. Några frågor var förberedda men 
spontana frågor kom upp. En god vårbuffé serverades senare på Nimbus.  

På årsmötet godkändes valberedningens förslag till styrelse. Ingela Malm Colliander, 
sekreterare ett år kvar Valberedningens förslag omval: Cassandra Köbbel - ordförande 
(omval 2 år), Lars-Gösta Alsterberg - vice ordförande (omval 1 år), Dan Modin - kassör, 
(omval 2 år), Ida Torgeby - (omval 1 år), Jörgen Utbult - (omval 1 år), Gunnar Ström - 
(omval1år) Nyval: Boel Toper - nyval 1 år, Kristian Ryberg - nyval 1 år, Johanna Backman - 
nyval 1 år Årsmötet godkände valberedningens förslag.  

Styrelsen har under 2022 haft styrelsemöte vid tio tillfällen samt även ett antal 
strategimöten har genomförts. De flesta möten har skett fysiskt efter att det under 2021 
det var mest digitalt. Bra att kunna arbeta digitalt men det fysiska mötet är ett bättre 
alternativ.  

Arbetet har förutom ekonomi och medlemsadministration, varit organiserat i 
arbetsutskotten kommunikation, utbildning och medlemsevent. 

 

Ekonomi och medlemstatus 2022 
 

 Årets omsättning uppgick till 328 823kr (323 686) med ett positivt resultat på 54 738 kr 
(-35 741). Årets skattekostnad blir 0 kr på grund av samlade underskott. 
 
Av årets omsättning utgör 24 655 kr nettokostnad till BNE-Öckerö kommun för 
gemensamma aktiviteter, i huvudsak utbildning, event/föredrag och företagsfrukostar. 
 
Tillsammans med tidigare balanserade resultat fanns vid utgången av 2022 utestående 
fordringar på 16 225 kr och skulder på 31 631 kr, varav 23 606 kr innefattar momsskuld till 
Skatteverket.  
Kassalikviditeten vid årets utgång uppgick till 204 270 kr. 
I övrigt hänvisas till föreningens resultat och balansräkning för 2022. 
 
Öckerö Företag hade vid årets slut cirka 160 medlemmar vilket är en ökning med 20 från 
föregående år. I detta medlemsantal ingår två undergrupper - Klåva Centrum samt den 
nybildade Hamnsamverkan i Öckerö Kommun där samtliga öars hamnar finns 
representerade. 
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    Medlemsevent  

Utöver ovan nämnda årsmöte den 17 maj med politikerutfrågning så arrangerades en 
festkväll på Nimbus där årets företag 2021 utsågs – Bergs Propulsion AB – och förutom en 
intressant inblick i Berg Propulsions verksamhet via Stefan Sedersten fick vi dessutom en 
inspirerande stund med Christian Lindqvist som underhöll oss med musik och berättelsen 
om hur han jobbar med sin kroniska sjukdom. 
 
 

 Utbildning och Företagsfrukostar  
 
Frukostar:  

Februari Inställt Covid 
Mars Anna-Lena Johansson talade om vikten av attraktionskraft för både yrkesroll 

och företag. 
April Åsa Burman, Lighthouse informerade om svensk maritim forskning, 

utveckling och innovation 
Maj Fredrik von Elern berättade om verksamheten inom SMTF (Svenskt 

Marintekniskt Forum) 
Juni Bertil Paventus, VD för Styrsöbolaget berättade om verksamheten. 
September Lars-Gösta Alsterberg, Öckerö Företag informerade om 

företagsutvecklingen inom kommunen. 
Oktober Lars Samuelsson, maritim ledare kom till Öckerö och talade om SSRS 

verksamhet nationellt och lokalt i regionen. 
November Entreprenören Stefan Björk berättade om resan som ägare av 

Ostindiefararen. 
December Ronald Johansson - En kort reflektion om hur arbetet med 

näringslivets strategier utvecklats från 2017 - 2022 och hur vi ser på de 
övergripande målen som finns 2035 

 
Utbildning: 

Februari Hjärt- och Lung Räddning på Nordic Wellness 
Februari Heta Arbeten, certifiering för att utföra brandfarliga heta arbeten på en 

tillfällig arbetsplats. 
Mars ARUBA - Inställt 
Oktober Workshop med Susanne Bergh Thorén. ”Smart prat i svåra situationer” 
November Workshop med Tommy Ivarsson – Att Leda i Förändring 

 
 
 

 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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Övrigt 
 

Besöks-och Näringslivsrådet (BNR)  

Öckerö Företag är sedan tillblivelsen av rådet 2015 deltagande med fem ledamöter 
inkl. ordförandeposten som innehas av Christer Olofsson. Förutom Christer så deltar 
Jörgen Utbult och Lars-Gösta Alsterberg som representanter för Öckerö Företag och 
Johanna Backman, som representant för de större bolagen samt David Fränne som 
representant från föreningslivet är på väg in för 2023. Rådet har under 2022 haft fyra 
sammanträden plus 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 2022 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 BESÖKSINDUSTRIN och MARIN 
och MARITIM VERKSAMHET 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 bl.a. de 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. Under 2022 har vision 2035 för 
Klåva med omgivning färdigställts och visionen för Öckerö Hamnområde påbörjats. 

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, representerades under 2022 av Jennie 
Wernäng från kommunen, Tommy Wallhult (ersatt av Helene Berndtsson under året) från 
föreningslivet och Lasse Alsterberg från Öckerö Företag. 
Under 2022 har bl.a. bidrag beviljats för Göteborgs Skärgårdsled ( som en del av 
Kuststigen) etapp 1 som är de sammanbundna huvudöarna samt en förstudie för att 
fortsätta på de resterande öarna – som då ökar längden på Skärgårdsleden från 2,7 mil 
till drygt 6 mil. Under året har det varit invigning av Hyppelns Fort och Kalvsunds utegym 
vars projekt har beviljats tidigare, Dessutom har en del mindre s.k. paraplyprojekt 
beviljats bl.a. till en musikstudio på Björkö Music Society. 
Under 2023 slås Leader Södra och Norra Bohuslän ihop till en ny förening – Leader 
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Bohuslän och nya styrelsemedlemmar från Öckerö Kommun blir Preben Pedersen som 
representerar ideell sektor och Emelie Abrahamsson som representerar privat sektor. 
 

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 2022 också deltagit i Fiskekonferensen på Donsö Shipping Meet samt fortsatt att 
stödja en ökad skärgårdstrafik genom att bearbeta 400-årsjubileet i Göteborg kring 
detta. Fjolårets spännande arrangemang som kallas Hitta-ut med ett 30-tal checkpoints 
utplacerade på Hönö, Öckerö och Björkö blev en succé 2021 och har fortsatt 
2022.Deltagarna kan besöka checkpoints och registrera dessa i en app och vinna priser 
skänkta av lokala företag.  
 
Fokus Öckerö & Arena Arbetsliv  
Arbetsgruppen ”Fokus Öckerö” - som utgör en del av Skola-Näringsliv - består av Öckerö 
Företag som 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. 
Arenan har vuxit från år till år och 2022 slogs ytterligare rekord i antal deltagande 
företag/verksamheter och utställare. 
Målsättningen med Arenan har gradvis uppfyllts och vi ser idag positivt att vi med detta arbete 
kompletterar samverkan med skola/arbetsliv. 
Årets välbesökta arrangemang hölls den 17 november på Hedens skola Hönö. 

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. Under 2022 har vi haft möten med Kommundirektören 
och Ekonomidirektören från Öckerö Kommunen med syfte att diskutera och informera om hur 
Kommunen kan förenkla upphandlingar för att möjliggöra för Företagare inom kommunen att 
delta. Mötena har bl.a. medverkat till att Kommunen har anställt 2 nya inköpare med lokal 
kännedom. 
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Undergrupper till Öckerö Företag 
Hamnsamverkan inom Öckerö Kommun 
Kort beskrivning hamnsamverkan Öckerö-öarna 
I Öckerö kommun är i stort sett samtliga hamnar privatägda genom hamnföreningar, detta som 
ett arv sedan fisket utvecklades på 20–30 talet. Hamnarna etablerades utifrån ett behov av 
fisket och fisket tog naturligt ägandeskapet genom bildande av hamnföreningar. En hamn, 
Hönö, var statligt ägd men ägande överfördes på 80 talet till hamnföreningen. 
Hamnarna finns etablerade på alla kommunens tio öar, storleken kan man säga följer i stort 
storleken på respektive ö. I linje med fiskets utveckling har hamnarna fram till idag utvecklats 
olika, i vissa hamnar är fisket fortfarande en dominerande verksamhet emedan i vissa har 
gästplatser i kombination med fasta båtplatser och verksamheter blivit det dominerande.  
Hamnarna är betydande fastighetsägare i Öckerö kommun och den centrala platsen på ön. 
Samtliga hamnar har i stora delar likvärdiga utmaningar i den fortsatta utvecklingen, det gäller 
teknik, energi miljö- och myndighetspåverkan.  
Mot denna bakgrund beslutade i mars 2022 tio hamnar att bilda en hamnsamverkan. 
Organisatoriskt är hamnsamverkan formellt en undergrupp i företagsföreningen Öckerö 
Företag där samtliga hamnar är medlemmar. Hamnföreningen Öckerö öarna som är namnet, 
drivs idag genom medlemsmöten där samtliga ordföranden i respektive hamn är ledamöter 
med presidiet som består av tre representanter från medlemshamnarna. Presidiet arbetar 
genom fyra årliga möten med att identifiera aktuella frågor som hanteras av hamnarna 
gemensamt, vanligtvis på medlemsmötena två gånger per år. Presidiet har mandat av samtliga 
hamnar att agera gentemot samarbetspartners och externa aktörer i linje med beslut på 
medlemsmötena. Hamnsamverkans arbetar nära med kommunen och företagsföreningen, 
som stående adjungerade deltagare på samtliga möten är kommunens näringslivschef och 
företagsföreningens samordnare. 
Syftet för samarbetspartners och externa aktörer är att skapa möjligheten att kommunicera 
med samtliga hamnar på ett strukturerat sätt och därigenom når en effektiv kommunikation. 
Dessutom gynna möjlighet till samverkan med andra hamnar och hamnföretag i regionen. 
 
 
Klåva CentrumUtveckling (Undergrupp till ÖF) 
Klåva CentrumUtveckling jobbar med frågor som berör kollektivet i Klåva -vilket är en 
betydande besöksanledning till kommunen - har under många år bland annat drivit eventet 
Skärgården i Advent (SKIA) så gjordes även under 2022.  
2021 hölls ett planeringsmöte där vi bestämde att genomföra fler event under 2022 vilket vi 
också gjorde. Förutom SKIA så genomfördes Vår i skärgården samt Höstfest i skärgården.  
Det tre eventen var över lag lyckade. Vår i skärgården blev en succé och vädret var en stor 
bidragande orsak. Mycket folk under båda dagarna, en blandning av boende på öarna och 
besökare utifrån.  
Höstfest i skärgården blev inte lika lyckat som vår-eventet då vädret var mycket sämre, det 
kom dock helt ok med folk även till detta event. Klåvagruppen kommer jobba vidare på att 
utveckla detta event.  
Skärgården i Advent utvecklades under 2022 med bl.a. ett torg med FoodTrucks och ett tält 
där folk kunde äta sin inhandlade mat, ett välkommet tillskott och komplement till de befintliga 
restaurangerna.  
Gruppen jobbar även med externa Event som inte gruppen driver men på något sätt är 
delaktiga. Under detta år har de stöttat Pride i Klåva, ett event som drog mycket folk och 
Kungsö gjorde en tur från stan ihop med eventet. Medlemmarna i Klåva flaggade med 
regnbågsflaggan för att skapa den rätta inramningen.  
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Sommaren 2022 (fortsättning Hönö Klåva) 
Utländska turister börjar komma tillbaka. Överlag verkar butikerna gått bra. Gästhamnen har 
gjort ett bättre år vad gäller gästnätter i juli och augusti än förra året. En reflektion är att fler 
troligen åkte utomlands i sommar. Restaurangerna har gått lite sämre under perioden, vädret 
har helt klart påverkat.  
Kungsö gick som tidigare år från Göteborg City (Stenpiren) till Hönö Klåva under sommaren 
men i år även söndagar vår och höst. Tyvärr var det inte så lyckat gällande söndagarna så det 
kommer inte bli någon fortsättning på det för 2023. Gruppen jobbar kontinuerligt för att få 
behålla Kungsö då det är ett viktigt inslag för Hönö Klåva och kommunen i stort.  
 
 

Med ovanstående redovisningar av verksamheter som vi är delaktiga i sätter vi punkt för 
ännu ett stimulerande år där vi tillsammans har visat att vi tillsammans kan bli starkare! 
 
För styrelsen i mars 2023 
  

…………………………………. 
Cassandra Köbbel Ordf. 
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