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Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande, jäv § 338 
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Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
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Göder Bergermo (L), deltar på distans 
Nedzad Deumic (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, Kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erika Bjärsved, ekonomichef 
Veronica Götzinger, verksamhetschef, §§ 336-338 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör, §§ 336-338 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare, § 336-338 
Therese Brattfors, mark- och exploateringsingenjör §§ 336-338 
Camilla Holmgren, sekreterare 
Oskar Anlend, sekreterare 
 
Justeringsdag: 2020-10-08  
 
Justerare: Maria Renfors (M) 
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Camilla Holmgren Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande §§ 336-337, 

339 
justerare  

 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
ordförande § 338  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: 2020-10-08  
Paragrafer: 336-339  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-08 
Datum då anslaget tas ned: 2020-10-30 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Camilla Holmgren  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 
    

§ 336 Fastställande av föredragningslistan   

§ 337 Avtal med Trafikverket om medfinansiering 

avseende planläggningsprocess och projektering 

i projektet resecentrum 

KS 2018/91  

§ 338 Svar på återremiss - Begäran om 

planeringsbesked för detaljplan CW Borgs väg 

KS 2018/332  

§ 339 Uppdrag till förvaltningen att införa 

"Innovationsarbete - Lilla i" eller motsvarande 

inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta 

Pettersson Bell (ST) 

KS 2020/770  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 336  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-08

   
 
 
 
 
§ 337 Dnr: KS 2018/91 
 
Avtal med Trafikverket om medfinansiering avseende 
planläggningsprocess och projektering i projektet resecentrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan Stenungsunds kommun och 
Trafikverket avseende planläggningsprocess och projektering i projektet Resecentrum, där 
Stenungsunds kommun enligt avtalet ska finansiera de faktiska kostnaderna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För närvarande arbetar Stenungsunds kommun med framtagande av detaljplan för nytt 
resecentrum. Parallellt med det arbetar Trafikverket för att kunna utföra byggnation av deras 
anläggning inom det nya resecentrumet. 

Trafikverket behöver, för att kunna fortsätta arbetet, avtala med Stenungsunds kommun om 
medfinansiering avseende planläggningsprocess och projektering. Medfinansieringen innebär 
att Stenungsunds kommun betalar hela Trafikverkets kostnad för dessa åtgärder. 

Bedömningen är att kostnaden enligt detta avtal kommer att rymmas inom budget. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Medfinansieringsavtal – avseende planläggningsprocess och projektering, Stenungsunds 
resecentrum 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 338 Dnr: KS 2018/332 
 
Svar på återremiss - Begäran om planeringsbesked för detaljplan 
CW Borgs väg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om planeringsbesked från 
Länsstyrelsen ur riskhänseende enligt de bebyggelseförslag som tagits fram för området. 

En skriftlig redogörelse biläggs protokollet.  

Jäv 
Bo Pettersson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Agneta Pettersson Bell (ST) går in som ordförande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns möjlighet för kommunen att i ett pågående detaljplanearbete begära ett 
planeringsbesked hos Länsstyrelsen och få in ställningstaganden i frågor kopplade till 
ingripandegrunderna och därmed underlätta handläggningen av detaljplanen. 
Ställningstagandena är specifika och handlar om aspekter av ingripandegrunderna där 
förarbeten bedöms och lag och rättspraxis tolkas. Planeringsbeskedet innebär då att 
kommunen kan få tidiga och tydliga besked om förutsättningarna för att genomföra ett 
planförslag, vilket kan förenkla detaljplanprocessen.  
 
Kommunen och exploatören anser att det råder osäkerhet om hur länsstyrelsen och berörda 
myndigheter kommer att bedöma risksituationen för planområdet. Därför vill kommunen och 
exploatören klargöra denna fråga i ett planeringsbesked från Länsstyrelsen innan ett mer 
detaljerat planförslag tas fram.  
 
En riskutredning har utförts under pågående detaljplanearbete för CW Borgs väg. I 
riskutredningen har riskerna för farligt gods från Bohusbanan analyserats samt de 
samhällsrisker som kan uppkomma vid bebyggelse i nära anslutning till Bohusbanan. 
Slutsatserna från denna riskutredning avses stämmas av med berörda myndigheter i  
ett tidigt skede, vilket bedöms bidra till ett mer distinkt planeringsarbete. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-08

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 
Kommunstyrelsen 2020-09-21 
Riskutredning CW Borgs väg, Stenungsund 2020-08-31 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att en skriftlig redogörelse biläggs 
protokollet.  
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens och ordförandens 
förslag. Hon finner att kommunstyrelsen så beslutar.  
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-08

  
 
 
 
 
§ 339 Dnr: KS 2020/770 
 
Uppdrag till förvaltningen att införa "Innovationsarbete - Lilla i" eller 
motsvarande inom sektor stödfunktioner initierat av Agneta 
Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till allmänna utskottet och välfärdsutskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
”Innovationsarbete – Lilla i” är ett arbetssätt att fånga upp goda idéer för utveckling på en 
arbetsplats. Det handlar om ständiga förbättringar i vardagen som ska vara till nytta för 
brukaren och organisationen. Arbetssättet har införts inom hemtjänsten och uppskattas av 
både chefer och medarbetare och har lett till ökad delaktighet och inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-09-11 
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 Bilaga  
2020-10-08 

 
 
Stefan Svedhem 
 
 
Bilaga svar på återremiss - Begäran om planeringsbesked för 
detaljplan CW Borgs väg 
 
Ett förtydligande till frågeställning kring beslut om ansökan om planeringsbesked för CW 
Borgs väg: 
Det föreligger ett feli riskrapporten under sammanfattning och kap 7 där resonemang kring 
hur kontorsbyggnaden påverkar krav på byggnadstekniska åtgärder för bakomliggande 
Trygghetsboende. 
Ny text är enligt följande och ingår i det underlag till Länsstyrelsen för planeringsbesked: 
 
”I samtal med kommunen lyftes möjligheten att framförvarande kontorsbyggnad 
(kvarter B-F i figur 4) eventuellt kan komma att uppföras i ett senare skede än 
övrig bebyggelse inom planområdet. COWI bedömer att inga ytterligare 
skyddsåtgärder än vad som föreslås i avsnitt 7.1 är nödvändiga även i händelse 
av byggnader D-F uppförs i ett senare skede. Detta beror dels på att det är de 
personer som vistas närmast godsleden i byggnader D-F som bidrar mest till 
risknivån, dels då kontorsbebyggelsen inom kvarter B-F står för en stor del av 
den uppskattade personintensiteten. Med anledning av detta bedöms inga 
tillfälliga skyddsåtgärder vara nödvändig för övrig bebyggelse i händelse av att 
byggnader D-F uppförs i ett senare skede.” 
 
Fråga om vilka krav som krävs på byggnad B (trygghetsboende) då inte kontorsbyggnad 
uppförs. 
Det finns inga byggnadstekniska krav på byggnader längre från Bohusbanan än 50m vilket 
framgår i riskutredningens rapport på sid 27-28 
 
Fråga om våningshöjdernas slutliga val är detta inget som beslutas i detta skede utan först när 
detaljplanen antas. 
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