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                  Allmänna utskottet

2020-02-18

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2020-02-18
Tid: 08:30 – 12.45
Plats: Skeppet

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Johan Jönsson (M), vice ordförande
Christian León Lundberg (ST)
Göder Bergermo (L)
Emma Ramhult (V)

Ersättare
Jan Rudén (S)
Mattias Vernberg (C)
Wouter Fortgens (M)

Övriga närvarande
Kicki Nordberg, kommundirektör
Maria Renfors (M), oppositionsråd
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Mia Skytt, sekreterare
Maria Alm, miljöstrateg §§ 11 – 12, 14
Niclas Åberg, projektledare 8+fjordar § 11 
Petter Bergman, energirådgivare § 11
Birgitta Wall, översiktsplanerare § 12
Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult § 12
Lasse Johansson, SMHI § 12
Elin Sjöqvist, SMHI § 12
Lars Lidén, digitaliseringschef
Stefan Svedhem, strategisk projektledare
Camilla Svensson, verksamhetschef avfall
Malin Henriksson, verksamhetschef strategi och samordning 
Oskar Anlend, sekreterare
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark- och exploatering § 15
Jessica Andersson, mark- och exploateringsingenjör § 15 
Anders Hulterström, planarkitekt §§ 15 - 16
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör § 16
Johan Hellborg, planarkitekt § 16
Cecilia Norlander, planarkitekt § 16
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Justeringsdag:  2020-02-24 

Justerare: Johan Jönsson (M)
 

Mia Skytt Bo Pettersson (S) Johan Jönsson (M)
sekreterare ordförande justerare
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Protokoll          
                  Allmänna utskottet

2020-02-18

Anslagsbevis

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Allmänna utskottet

Justeringsdatum:  2020-02-24 
Paragrafer: 10 - 18 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-24
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-17

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Mia Skytt
sekreterare
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Protokoll          
                  Allmänna utskottet

2020-02-18

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistan

Information enligt årshjulet angående 

hållbarhetsarbetet i kommunen

KS 2020/13

Uppstart av klimatanpassning av Stenungsunds 

kommun

KS 2018/481

Information gällande eventuellt inköp av del av 

Kännestorp 3:2

KS 2014/422

Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

KS 2019/298

Information om bebyggelseförslag CW borgs väg KS 2020/13

Information enligt årshjulet från sektor 

samhällsbyggnad

KS 2020/13

Information enligt årshjulet från sektor 

stödfunktioner

Information från sektor stödfunktioner 

angående pågående och planerade projekt

KS 2020/14

KS 2020/13
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 10

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan utan några förändringar.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 11 Dnr: KS 2020/13

Information enligt årshjulet angående hållbarhetsarbetet i 
kommunen

Beslut
Allmänna utskottet noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutat årshjul för allmänna utskottet 2020 ska kommunens hållbarhetsarbete gällande 
det miljöstrategiska arbetet, energi- och klimatrådgivningen samt 8+ fjordars arbete redovisas 
två gånger om året. 

Projektledare för 8+fjordar Niclas Åberg, energirådgivare Petter Bergman och miljöstrateg 
Maria Alm informerar övergripande om vad gjorts under 2019 och planeras för 2020.

Beslutsunderlag
Informationskrivelse 2020-01-22
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 12 Dnr: KS 2018/481

Uppstart av klimatanpassning av Stenungsunds kommun

Beslut
Allmänna utskottet noterar information. 

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun står inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Allmänna utskottet är utsedd till styrgrupp för 
framtagandet av klimatanpassningsplanen och får på dagens sammanträde information kring 
uppstarten av detta arbete.

På detta startmöte informerar planarkitekt Birgitta Wall, miljöstrateg Maria Alm, Lasse 
Johansson och Elin Sjöqvist från SMHI samt Cecilia Wyser från Pussel Klimatkonsult. 
Informationen syftar till att ge samtliga representanter i styrgruppen samma 
kunskapsunderlag.

Beslutsunderlag
Informationskrivelse 2020-01-21

Beslut skickas till
Maria.alm@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 13 Dnr: KS 2014/422

Information gällande eventuellt inköp av del av Kännestorp 3:2

Beslut
Allmänna utskottet noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
I samband med det pågående arbetet med detaljplan för Spekeröd södra, del av Kännestorp 
2:25 m.fl. har det framkommit att mark behöver avsättas för eventuell framtida utbyggnation 
av skolan i området. 

Mark- och exploateringsingenjör Jessica Andersson informerar om att förvaltningen har 
undersökt möjligheterna till vilka markområden som kan ingå i planområdet och om 
förutsättningarna för ett möjligt inköp av det tilltänkta markområdet.

Beslutsunderlag
Informationskrivelse 2020-01-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 14 Dnr: KS 2019/298

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.

Sammanfattning av ärendet
Kustzonen är ett av de bärande elementen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild och viktig 
en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse att 
kustzonen både värnas och utvecklas.

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för 
kusten och för territorialhavet. I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma 
planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra 
relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 
strukturbild - Mellankommunal kustzons-planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu 
föreliggande förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-10
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Beslut skickas till
gr@goteborgsregionen.se
maria.alm@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 15 Dnr: KS 2020/13

Information om bebyggelseförslag CW borgs väg

Beslut
Allmänna utskottet noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
I detaljplaneprocessen kring CW borgs väg utreds alternativa bebyggelseförslag för att 
uppfylla bland annat risker från Bohusbanan. Strategisk projektledare Stefan Svedhem 
informerar kring alternativa förslag som tagits fram av Riksbyggen. 

Beslutsunderlag
Informationskrivelse 2020-01-23

10



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 16 Dnr: KS 2020/13

Information enligt årshjulet från sektor samhällsbyggnad

Beslut
Allmänna utskottet noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringsingenjör Lisa Bertilsson informerar enligt årshjulet om avvikelser 
kring pågående projekt med fördjupad information kring projektet Resecentrum i 
Stenungsunds centrum.

Verksamhetschef Camilla Svensson informerar om inrapporterad olycksstatistik till 
trafikverket för de kommunala vägarna under 2017–2018, detta utifrån beslut av allmänna 
utskottet 21 januari 2020. Informationen gäller också hur kommunen arbetar med 
trafiksäkerhet, vilket ska redovisas för utskottet enligt årshjulet.

Strategisk projektledare Stefan Svedhem informerar om statliga infrastrukturfrågor. 
Informationen gäller frågor och redovisningar som uppkommit på möten med 
samverkansgrupperna KUSTO och Nordvästsvenska Initiativet samt statusen på olika projekt 
kopplat till trafikverket. 

Sektorchef Daniel Jerling informerar om pågående och planerade mindre projekt.

Beslutsunderlag
Informationskrivelse, Avvikelserapportering projekt, fördjupad information Resecentrum   
2020-02-10
Informationskrivelse, Information gällande trafiksäkerhet och olycksstatistik 2019 
2020-02-07
Informationskrivelse, Information angående statliga transport/infrastrukturfrågor 2020-02-07
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 17 Dnr: KS 2020/14

Information enligt årshjulet från sektor stödfunktioner

Beslut
Allmänna utskottet noterar information. 

Sammanfattning av ärendet
Digitaliseringschef Lars Lidén informerar om resultatet av digitaliseringsplanen för 2019 samt 
planen för 2020. Digitaliseringsplanerna tas fram utifrån beslut från kommunfullmäktige om 
särskild satsning på digitalisering.

Beslutsunderlag
Informationskrivelse 2020-02-14
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-02-18

§ 18 Dnr: KS 2020/14

Information från sektor stödfunktioner angående pågående och 
planerade projekt

Beslut
Allmänna utskottet noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sektorchef Marcus Starcke informerar om pågående och planerade projekt för sektor 
stödfunktioner. 

Beslutsunderlag
Förteckning över projekt 2020-02-18
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