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Dnr: KS 2018/311

Översiktsplan för Stenungsunds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2020 för Stenungsunds kommun.
Protokollsanteckning
Maria Renfors (M): Moderaterna noterar och beklagar att beredningen efter det senaste
samrådet valt att inte besvara de synpunkter som inkommit från politiska partier. Syftet med
samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och
påverkan. Att inte besvara våra synpunkter gällande främst näringslivsperspektiv, strandskydd
och skyddszoner tycker vi är en brist.
Sammanfattning av ärendet
Beredningen fysisk planering och miljö har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. En
översiktsplan är ett övergripande och strategiskt dokument som visar den politiska
inriktningen kring hur kommunen mark- och vattenanvändning bör utvecklas och bevaras i ett
längre perspektiv utifrån hållbarhetsperspektivets ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensioner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-30
Allmänna utskottet 2020-11-03
Tjänsteskrivelse 2020-08-28
Översiktsplan 2020, del 1, förslag, antagandehandling, 2020-11-12
Översiktsplan 2020, del 2, hållbarhetsbedömning, antagandehandling, 2020-11-12
Översiktsplan 2020, del 3, förutsättningar, antagandehandling, 2020-11-12
Särskilt utlåtande, antagandehandling, 2020-11-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Hermansson (C), Lennart Svensson (L), Maria Renfors (M), Morgan Andersson (S)
och Jakob Hallman (KD) föreslår att kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2020 för
Stenungsunds kommun.
Agneta Petterson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för uppdelning av
kommundelarna Stora Höga och Spekeröd i Översiktsplan 2020.
Justerare
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag om att ärendet
ska avgöras idag. Ordföranden börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för återremiss.
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson
(S), Morgan Andersson (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Sanida Okanovic (S), Olof Lundberg
(S), Jan Rudén (S), Roger Andersson (S), Håkan Hermansson (C), Birgit Lövkvist (V), Maria
Renfors (M), Michael Ernfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena
Nävergårdh (M), Alexandra Ward Slotte (M), Lisbeth Svensson (L), Lennart Svensson (L),
Nedzad Deumic (KD), Jakob Hallman (KD), John Hansson (SD) och Rolf Malmborg (SD).
Följande ledamöter röstar nej: Agneta Pettersson Bell (ST) och Jimmy Lövgren (MP).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Gunnel Lundgren (S) och Peter Öberg (M).
Med 23 ja-röster, 2 nej-röster och 2 som avstod beslutar kommunfullmäktige att ärendet
avgörs idag.
Beslutsgången fortsätter
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Håkan Hermanssons
(C) med fleras förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Birgitta.wall@stenungsund.se
Anders.hulterström@stenungsund.se
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