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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2022-10-27 
Paragrafer: 86–103  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-10-28 
Datum då anslaget tas ned: 2022-11-19 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Mia Skytt  
sekreterare 
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§ 86  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs med förändringen att Information från sektor samhällsbyggnad 
utgår. 
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§ 87 Dnr: KS 2022/785 
 
Revidering av riktlinjer för hantering av bisysslor 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv” framförs viss kritik mot kommunens 
hantering av bisysslor. För att kunna tillmötesgå rekommendationerna måste befintliga 
riktlinjer för hantering av bisysslor revideras. Förslaget till reviderade riktlinjer förtydligar för 
både chefer och anställda vad en bisyssla är, vilka bisysslor som är tillåtna och ej samt hur 
processen från anmälan av bisyssla till beslut i frågan är avgjord. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv  
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerber@stenungsund.se 
Rickard.sandin@stenungsund.se 
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§ 88 Dnr: KS 2022/47 
 
Delårsuppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen av internkontrollplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2022 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen under året. Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av 
internkontrollplanen för 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Uppföljningsrapport 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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§ 89 Dnr: KS 2022/32 
 
Aktuell näringslivsinformation 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Jessica Waller informerar om: 

• Reflektion över näringslivets nuvarande situation. 
• Aktiviteter så som företagsbesök, byggdialog och näringslivsdag. 
• Stenungsunds näringslivsstrategiska program som är under framtagande. 
• Resultat av Insikt (SKR enkätundersökning för servicemätning av kommunernas 

myndighetsutövning). 
• Resultat av Svenskt Näringslivs ranking (attitydundersökning). 

 
 
  
 

8



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2022/32 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef Marcus Starcke och fastighetschef Benny Ankargren informerar kortfattat om 
pågående lokalprojekt. Flera lokalprojekt är i olika stadier. Hallerna högstadium och det nya 
LSS-boendet är under produktion. Nösnäs kök och matsal är i stort sett färdigt och 
ianspråktagande kommer att ske av verksamheten under oktober. Även Stora Höga 7–9 
närmar sig färdigställande. Verksamheten kommer att använda lokalen efter höstlovet. Vidare 
har bygglovet för den nya förskolan i Hallerna vunnit laga kraft.  

Marcus Starcke informerar också om avtalet gällande hanteringen av ärenden enligt alkohol- 
och tobakslagen med Göteborg stad. Göteborgs stad har sagt upp avtalet men det har förlängts 
tillfälligt. Beslut angående förlängningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen inom 
kort. Ett nytt samarbete inom GR håller på att arbetas fram vilket kommer hanteras politisk 
tidigt under våren 2023.  
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§ 91 Dnr: KS 2022/795 
 
Startplan för detaljplaner 2023–2024 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar startplan för nya detaljplaner 2023–2024.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 25 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 18 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbete är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2022 beslutades det 
om 3 nya planstarter och under 2021 beslutades det om 8 nya planstarter. Under 2022 har en 
detaljplan antagits hittills.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Bilaga 1 – Startplan för detaljplaner 2023–2024 
 
Beslut skickas till 
marita.hjelm@stenungsund.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 92 Dnr: KS 2022/858 
 
Planstart för gång- och cykelväg Solgårdsvägen-Södra Vägen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att starta detaljplanearbete för gång- och cykelväg 
mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För att tillgängliggöra kommande resecentrum för cyklister och gående i den södra delen av 
centrala Stenungsund och de södra kommundelarna finns det behov av en gång- och 
cykelbana mellan Solgårdsvägen och Södra vägen öster om järnvägen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 93 Dnr: KS 2022/595 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Kyrkenorum 5:68. Detaljplanen föreslås kunna handläggas som en ändring av 
gällande detaljplan och drivas med standardförfarande. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Planarbetet behöver 
samordnas med program för Centrala och Södra Hallerna och det kan eventuellt bli möjligt 
med tidigare planstart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 5:68 inkom i juni 2022. Syftet med 
ansökan är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten med cirka 12 nya bostäder i form av 
radhus. Fastigheten är idag planlagd. Gällande detaljplan, plan 247 Hallerna etapp 2, anger 
ändamålet bostäder, vård och skola för området. Då förslaget i planansökan är i linje med 
syftet för den gällande detaljplanen samt anses överensstämma med gällande översiktsplan 
föreslås planarbetet handläggas som en ändring och drivas med standardförfarande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2–20 2022-06-14 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2–20 – bilaga 2022-06-14 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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§ 94 Dnr: KS 2022/318 
 
Ansökan om planbesked för del av Bärby 1:4, Stora Höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Bärby 1:4. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. 

 
Reservation 
Ann Lundstedt Schager (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att avslå 
begäran om planbesked. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för del av fastighet Bärby 1:4 inkom mars 2022. Planansökan 
avser upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Enligt 
ansökan föreslås sex nya byggrätter med enbostadshus. Fem av de föreslagna byggrätterna 
ligger inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947. En 
av byggrätterna ligger inom befintlig detaljplan och fastighetsplan från 1992.  
 
Två tidigare planansökningar har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. De 
tidigare planansökningarna har fått avslag. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 3 maj 
2018 § 38 att avslå ansökan med motiveringen att invänta ny översiktsplan. När ny ansökan 
om planbesked inkom beslutade kommunstyrelsen den 20 februari 2020 § 50 att avslå 
ansökan med motiveringen att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet. Förvaltningen utredde detta och uppdraget förklarades 
slutfört av kommunstyrelsen den 29 april 2021. Utredningen visar på att åtgärder behövs för 
att möjliggöra för ytterligare exploatering. Med nuvarande förutsättningar är det inte möjligt 
att bevilja ansökan om planbesked eftersom det skulle behövas tas ett helhetsgrepp för 
trafiken och för oskyddade trafikanter i Stora Höga. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 2022-03-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta att bevilja begäran om 
planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bärby 1:4. 
 
Christian Leon Lundberg (ST) och Ann Lundstedt Schager (V) föreslår att allmänna utskottet 
ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag att avslå begäran om planbesked. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra och finner att allmänna utskottet har beslutat att bevilja begäran om planbesked. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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§ 95 Dnr: KS 2022/746 
 
Kulturmiljöprogram för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram 
för Stenungsunds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett behov av att ta fram ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram för 
Stenungsunds kommun. Behovet har pekats ut i samband med arbetet med översiktsplanen 
samt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut över planeringsunderlag inom strategisk planering 
som behöver tas fram.  

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 om en prioriteringslista med planeringsunderlag 
inom strategisk planering som behöver tas fram. På denna lista är kulturmiljöprogram 
placerad på plats fyra i turordningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
 
Beslut skickas till 
clara.svensdotter@stenungsund.se 
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§ 96 Dnr: KS 2022/710 
 
Antagande av koldioxidbudget och inriktning av åtgärder i 
kommunorganisationen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar koldioxidbudget för Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktige 
fastslår att åtgärder för att minska direkta koldioxidutsläpp i kommunorganisationen ska 
genomföras utifrån störst klimatnytta och rådighet och således genom följande prioritering i 
enlighet med koldioxidbudgeten: 
   
1. Utbyte av fossildrivna verksamhetsbilar till fossilfria bilar 
2. Utbyte av fossildrivna arbetsmaskiner till eldrivna maskiner 
3. Avveckling av oljepannor 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan 2022–2024 för Stenungsunds kommun anges det globala hållbarhetsmålet, 
mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, som särskilt viktigt för kommunen att arbeta med. 

Stenungsunds kommun är också undertecknare av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om” och har i och med det åtagit sig att bidra till en fossiloberoende ekonomi i Västra 
Götaland, senast år 2030. Under hösten 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta klimatlöfte 
18: Vi har en koldioxidbudget, och under våren 2022 togs en koldioxidbudget för 
Stenungsunds kommuns territoriella utsläpp fram.   

Koldioxidbudgeten visar att Stenungsunds kommuns geografiska område maximalt får släppa 
ut 2 089 000 ton fossil koldioxid från och med 2022, om utsläppen ska begränsas i enlighet 
med Parisavtalet. Detta innebär att utsläppen inom Stenungsunds kommuns geografiska 
område behöver minska med minst 13% per år fram till år 2045. Den största utsläppssektorn 
är industrin som står för 66 procent av utsläppen, följt av inrikes transporter som står för 22 
procent av utsläppen. 

Rådigheten över utsläppen i koldioxidbudgeten är således utspridd över olika aktörer i 
samhället. För att kommunorganisationen ska minska sina utsläpp i koldioxidbudgeten har 
åtgärdsförslag inom varje utsläppssektor där kommunorganisationen har rådighet tagits fram. 
Åtgärderna är riktade till att minska direkta utsläpp och åtgärderna har prioriterats enligt 
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klimatnytta, det vill säga att åtgärder som leder till mest utsläppsminskning har högst prioritet. 
Åtgärderna ska genomföras utöver det arbete med att minska utsläpp av växthusgaser som 
redan genomförs eller är planerat inom kommunorganisationen. Åtgärderna kommer att lyftas 
in i den ordinarie budgetprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Stenungsunds kommun, rapport koldioxidbudget 
Bilaga 1 - Åtgärder 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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§ 97 Dnr: KS 2022/853 
 
Miljöpriset 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att inte dela ut Miljöpriset 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun delar årligen ut ett miljöpris. Prissumman är 20 tkr och kan delas ut 
till personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen, 
företag, föreningar eller organisationer som är etablerade i kommunen. Utdelning sker årligen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i december.  
 
Allmänna utskottet har i uppdrag att utse vinnaren av miljöpriset. Syftet med priset är att  
uppmärksamma person/er, skolklasser, företag, föreningar eller organisationer som på ett 
dokumenterat sätt uträttat för Stenungsund en värdefull insats inom miljöområdet, eller för att  
stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens företag och hos enskilda kommuninvånare. 
 
Enligt riktlinjerna för Stenungsunds kommuns miljöpris kan utskottet besluta att avstå från att 
dela ut priset om lämplig pristagare saknas. År 2022 har endast två nomineringar inkommit 
från allmänheten och de både nominerade organisationerna har tidigare blivit tilldelade priset. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Bilaga 1: Nomineringar miljöpriset 2022 
Bilaga 2: Tidigare års vinnare av miljöpriset 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet enhälligt beslutar att inte dela ut Miljöpriset år 
2022. 
 
Beslut skickas till 
Maja-liisa.odelius@stenungsund.se 
karin.martinsson@stenungsund.se 
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§ 98 Dnr: KS 2021/580 
 
Information angående uppföljning av klimatlöftena 2022 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsstrateg Karin Martinsson redovisar uppföljning kring klimatlöftena 2022 som 
antogs av kommunstyrelsen den 29 november 2021. Informationen innehåller redogörelse för 
hur kommunen har arbetat med respektive löfte:  

- Vi klimatväxlar tjänsteresor. 
- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
- Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
- Vi använder cirkulära möbler. 
- Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 
- Vi genomför energieffektiviseringar. 
- Vi bygger i trä. 
- Vi har en koldioxidbudget. 
- Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 

 
 

19



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
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§ 99 Dnr: KS 2021/909 
 
Information kring upphörandet av Närbussen 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strategisk trafikplanerare Andreas Rutgersson informerar om att Västtrafik beslutat att 
upphöra med Närbussen. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen för att se vilka 
konsekvenser upphörandet medför och därigenom vilka behov som framkommer.  
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§ 100 Dnr: KS 2022/850 
 
Avtal om råvattenleverans mellan Stenungsunds kommun och 
Perstorp Oxo AB 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om råvattenleverans från kommunens reningsverk till 
Perstorp Oxo AB.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan i slutet på 1950-talet en gemensam vattentäkt och vattendom 
tillsammans med Kemiföretagen i Stenungsund. En vattendom är tillstånd att ta ut vatten och 
omvandla det till dricksvatten, detta beslutas av länsstyrelsen. 
 
Flertalet av parterna som delar vattendomen har behov av utökat uttag av råvatten för att 
utveckla sin verksamhet, vilket vattendomen inte tillåter. Perstorp Oxo AB är en av parterna 
som tydligt uttryckt att de är i behov av ytterligare råvatten. Perstorp Oxo har därför arbetat 
tillsammans med kommunen med ett projekt som kopplar till att möjliggöra användande av 
utloppsvatten från kommunens Reningsverk ”strävliden” som råvatten. Detta projekt ligger i 
linje med andra projekt som bedrivs mellan kommunen och industrin kopplat till att minska 
uttaget av råvatten och öka återanvändningen av vatten som redan finns i företagens 
produktionssystem. 
 
Perstorp Oxo har i samråd med förvaltningen sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att använda 
utloppsvatten från kommunens reningsverk in i sitt produktionssystem som alternativt 
råvatten.  
 
För att möjliggöra samarbetet har ett avtal tagits fram mellan parterna. Avtalet reglerar 
kostnaderna för utbyggnaden och möjliggörandet av användandet av vatten, vilka volymer 
kommunen förbinder sig att leverera samt vilken ersättning kommunen får för att leverera 
vatten till Perstorp Oxo AB. Avtalet föreslås löpa över 20 år. Avtalet skulle möjliggöra för 
Perstorp Oxo AB att fortsätta utvecklas inom kommunens gränser vilket bidrar till fortsatt 
utveckling av kommunen i stort. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Avtal råvattenleverans Stenungsunds kommun - Perstorp Oxo AB 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
Anders.broberg@perstorp.com 
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§ 101 Dnr: KS 2022/821 
 
Slamtaxa 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta slamtaxa. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt avtal för slamtömning av enskilda avlopp i kommunen börjar gälla den 1 januari 
2023. Detta innebär att priserna i slamtaxan måste uppdateras för att stämma överens med 
priserna från leverantören. I det nya avtalet tillkommer nya tjänster som också måste införas i 
taxan. Dessa tjänster grundar sig i kommunens ansvar enligt miljöbalken eller i efterfrågan 
från kommunens invånare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Slamtaxa 2023 
Tidigare Slamtaxa 2019 
 
Beslut skickas till 
Nicklas.jonssonrapp@stenungsund.se 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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§ 102 Dnr: KS 2022/860 
 
Information angående fastighetsnära insamling (FNI) 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för Avfall Michael Kööhler informerar om ett nytt system för sortering av 
förpackningsavfall som innebär nya roller för kommuner och producenter. Från och med den 
1 januari 2023 ges kommunerna ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, 
samt för insamling på torg, i parker och på andra populära platser utomhus. Krav ställs också 
på kommunerna att från och med 1 januari 2027 ska ha infört fastighetsnära insamling, så 
kallad FNI. Många delar av kommunens förvaltning kommer att bli inblandade i arbetet för att 
genomföra förändringen kring FNI. 
 
Kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete från producenterna utifrån 
beräkningsgrunder som Naturvårdsverket kommer att ta fram. Myndigheten kommer att 
besluta om den ersättning som varje kommun har rätt till från producenterna av 
förpackningarna.  
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§ 103 Dnr: KS 2022/877 
 
Information om kommunens ansvar för bygg- och rivningavfall 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för Avfall Michael Kööhler informerar om att ansvaret för bygg- och 
rivningsavfall lyfts över till kommunerna från och med den 1 januari 2023. Ansvaret medför 
att kommunen har ensamrätt för borttransport av bygg- och rivningsavfall. Den som 
producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i minst sex lagstadgade fraktioner, 
kommunen behöver kunna ta emot dessa fraktioner på återvinningscentralen och kunna hämta 
dem fastighetsnära.  
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