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Ärende
1

Val av justerare
Digital justering
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Fastställande av föredragningslistan

3

Ny planstart för detaljplan för
verksamheter på Stenung 3:3 med flera,
Västergårds allé
Kl.09.05-09.10

Svara på frågor
Peter Nilsson

KS 2012/892

4

Ansökan om planbesked för Stenung 3:98
och 3:212
Kl.09.10-09.20

Svara på frågor
Peter Nilsson

KS 2020/853

5

Antagande av detaljplan för Kopper 2:16
Kl.09.20-09.30

Föredragning
Veronica
Götzinger

KS 2019/82

6

Antagande av detaljplan för Munkeröd
1:12 m.fl.
Kl.09.30-09.40

Föredragning
Veronica
Götzinger

KS 2009/695

7

Direktanvisning del av Stenung 4:56 inom
detaljplan för verksamheter och idrott,
gamla SIF-området
Kl.09.40-09.50

Föredragning
Jessica
Andersson

KS 2013/873
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Exploateringsavtal för detaljplan för
Föredragning
bostäder, äldreboende och centrum, del av Jessica
Kopper 2:1 m fl
Andersson
Kl.09.50-10.05

KS 2019/30

9

Inventering av behovet kring bänkar
utefter gångstråk
Kl.10.05-10.15

Svara på frågor
Helena Franzén

KS 2020/945

10

Förstudie för införandet av en
koldioxidbudget, återrapportering av
uppdrag i budget
Kl.10.15-10.30

Svara på frågor
Maria Alm

KS 2020/956

11

Uppdrag till förvaltningen om utredning
av möjlighet att belägga
strandpromenaden utanför Stenungstorg
med koldioxidneutralt material
Kl.10.30-10.50

Föredragning
Camilla
Svensson

KS 2020/867

12

Grönstrukturplan för Stenungsunds
tätort
Kl.10.50-11.05

Svara på frågor
Victoria Lind
Magnusson

KS 2014/782

13

Revisionsrapport - Granskning av bokslut
2019-12-31 Stenungsunds kommun
Kl.11.05-11.15

Svara på frågor
Erica Bjärsved

KS 2020/282

14

Redovisning - uppföljning
revisionsrapporter 2019-2020
Kl.11.15-11.25

Svara på frågor
Marcus Starcke

KS 2020/694

15

Ianspråktagande av investeringsreserv
Kl.11.25-11.35

Föredragning
Erica Bjärsved

KS 2020/233
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Delegationsordning för kommunstyrelsen
Kl.11.35-11.45

17

Årsplanering för kommunstyrelsen 2021
Kl.11.45-11.55

Svarar på frågor
Marcus Starcke

KS 2020/744

KS 2020/947

Lunch kl.11.55-13.00

18

Antagande av Stenungsund kommuns
Svarar på frågor
näringslivsstrategiska program 2020–2022 Marcus Starcke
Kl.13.00-13.15

KS 2020/622

19

Systematiskt kvalitetsarbete för
utbildningsverksamheterna på
huvudmannanivå läsår 2019/2020
Kl.13.15-13.30

Svara på frågor
Elisabeth
Andreasson och
Rebecka
Hellman

KS 2020/182

20

Utredning - Stärka de ungas
demokratiska inflytande i kommunen
Kl.13.30-13.45

Svara på frågor
Pia Solefors

KS 2018/653

21

Utökning av ramar i Budget 2021
Kl.13.45-14.05

Föredragning
Erica Bjärsved

KS 2020/233

22

Tillägg till årsplaneringen om information
om folkhälsoarbetet i Stenungsunds
kommun
Kl.14.05-14.10

23

Rapportering av Lex Maria och Lex
Sarah 2020
Kl.14.10-14.20
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Anmälningsärende - Motion om
bostadsplan för äldre initierad av
Lillemor Arvidsson (M)
Kl.14.20-14.25

KS 2020/1020

25

Hållbarhetsklivet - Turistrådet
Västsveriges initiativ för en hållbar
besöksnäring
Kl.14.25-14.35

KS 2020/1037

26

Inkomna skrivelser och protokoll till
kommunstyrelsen
Kl.14.35-14.40

KS 2020/7

27

Redovisning av delegationsbeslut
Kl.14.40-14.45

KS 2020/88

28

Regional information
• GR politiska styrgrupper
• SOLTAK AB styrelse
• Direktionen Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund
• Södra Bohusläns turisms styrelse
• Samordningsförbundet
Kl.14.45-15.00

KS 2020/9

29

Information från kommundirektör
Kl.15.00-15.05

KS 2020/2

30

Begäran om entledigande som ledamot
tillika ordförande i Folkhälsorådet Agneta Pettersson Bell (ST)
Kl.15.05-15.10

KS 2020/5
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31

Val av ledamot tillika ordförande i
Folkhälsorådet
Kl.15.10-15.15

KS 2020/6

32

Anmälningsärende - Revidering av
Tekniska myndighetsnämnden
delegationsordning
Kl.15.15-15.20

KS 2020/1068

33

Anstånd på fakturor med anledning av
covid-19
Kl.15.20-15.30
Tjänsteskrivelse skickas ut vid ett senare
tillfälle.

KS 2020/1043
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 112

Dnr: KS 2012/892

Ny planstart för detaljplan för verksamheter på Stenung 3:3 med
flera, Västergårds allé
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om ny planstart för detaljplan för verksamheter på Stenung 3:3
med flera, Västergårds allé. Detaljplanen ska handläggas med standardförfarande enligt Planoch bygglagen 2010:900.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna återstarta arbetet enligt aktuell lagstiftning och rekommendationer föreslås en
ny planstart. Planarbetet beräknas fortlöpa med planerad antagen plan till vintern
2021/2022.
Planområdet omfattar kommunal mark och Stenung 3:3 med flera. Totalt beräknas mark
för verksamheter om mellan 25’000 och 40’000 kvadratmeter kunna tillskapas. Viktiga
frågor som planarbetet behöver hantera är koppling mot Industrivägen 170 och Norra
vägen, naturvärden och frågor rörande riskerna med farligt gods och från industrin i norr
gällande säkerheten för liv och hälsa och skador på byggnader, infrastruktur och liknande.
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är huvudman för
allmän platsmark.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 26 februari 2013 om positivt planbesked för
detaljplanen och att prövning genom detaljplan medges med syfte att medge ändamålet
småindustri på fastigheten Stenung 3:3 med flera. Planarbetet har tidigare pågått mellan
2013 och 2014 och har sedan dess legat vilande. I arbetet har både fladdermus-, fågel- och
naturvärden inventerats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Karta över planområdet 2020-11-05
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

Beslut skickas till
Peter.nilsson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-11-05

Peter Nilsson
Planarkitekt

Dnr KS 2012/892

Till kommunstyrelsen

Ny planstart för detaljplan för verksamheter på Stenung 3:3 med
flera, Västergårds allé
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny planstart för detaljplan för verksamheter på Stenung 3:3
med flera, Västergårds allé. Detaljplanen ska handläggas med standardförfarande enligt Planoch bygglagen 2010:900.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna återstarta arbetet enligt aktuell lagstiftning och rekommendationer föreslås en
ny planstart. Planarbetet beräknas fortlöpa med planerad antagen plan till vintern
2021/2022.
Planområdet omfattar kommunal mark och Stenung 3:3 med flera. Totalt beräknas mark
för verksamheter om mellan 25’000 och 40’000 kvadratmeter kunna tillskapas. Viktiga
frågor som planarbetet behöver hantera är koppling mot Industrivägen 170 och Norra
vägen, naturvärden och frågor rörande riskerna med farligt gods och från industrin i norr
gällande säkerheten för liv och hälsa och skador på byggnader, infrastruktur och liknande.
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är huvudman för
allmän platsmark.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 26 februari 2013 om positivt planbesked för
detaljplanen och att prövning genom detaljplan medges med syfte att medge ändamålet
småindustri på fastigheten Stenung 3:3 med flera. Planarbetet har tidigare pågått mellan
2013 och 2014 och har sedan dess legat vilande. I arbetet har både fladdermus-, fågel- och
naturvärden inventerats.
Ekonomiska konsekvenser
Då marken inom planområdet är kommunalt ägd faller kostnader för detaljplanearbetet på
kommunen. Intäkter vid senare markförsäljning bedöms kunna finansiera planarbetet.
Detaljplanens genomförande kan medföra behov av utbyggnad av infrastruktur, utredningar
och möjlighet till markförsäljning och liknande. Kostnader för genomförandet av detaljplanen
hanteras inför antagandet av detaljplanen samt i kommande marköverlåtelseavtal i samband
med markanvisning efter detaljplanen vunnit laga kraft.
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Tjänsteskrivelse
2020-11-05

Dnr KS 2012/892

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn kommer utredas vidare i planarbetet.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
En nystart av detaljplanen innebär att förvaltningen aktivt kommer ta fram planhandlingar och
pröva först i ett samråd möjligheterna till planläggning av området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Karta över planområdet 2020-11-05
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
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Stenungsunds kommun
Planområdet är markerat med
röd-streckad linje inom blå markering
och rubricerad som 2012/892.
Format
Skala
Datum
Utskriven av

A4
1:10000
2020-11-05
AA28326

Teckenförklaring
Fastighetgräns
Fastighetgräns 1:5
Traktgräns
Kvarterstraktgräns
Fastighetsstrand
Gräns för tredimensionellt utrymme
Kommungräns

© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun

Pågående planärende
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 113

Dnr: KS 2020/853

Ansökan om planbesked för Stenung 3:98 och 3:212
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för bostäder på Stenung 3:98 och
3:212.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked angående Stenung 3:98 och 3:212 inkom den 1 oktober 2020 och
avser planbesked för cirka 30 bostäder, varav 6 radhus och resterande lägenheter. Sökanden är
OBOS Bostadsutveckling AB.
I Översiktsplan 2006, antagen 2009, är aktuellt planbeskedsområde markerat som en del av ett
utredningsområde. Detta utredningsområde behandlas i Förslag till ”Riktlinjer för
utredningsområde i ÖP-06” (antagen av KF 2010-12-13, § 214), vilket bedöms vara det
dokument som ska fungera som underlag för aktuell planbeskedsansökan. För det område som
planbeskedsområdet ligger inom, står att etablering av bostäder eller liknande
störningskänsliga verksamheter inte ska medges i det aktuella området, varken genom ändring
av detaljplan eller bygglovsbeviljande. Det står även att industrins genomförda eller planerade
förbättringar ska tillfalla industrin i form av utökade säkerhetsmarginaler och framtida
utvecklingsmöjligheter.
På grund av industrierna kan Stenungsunds tätort inte växa mer norrut. Industrierna är ett
riksintresse – Industriell produktion. Eventuell inskränkning och skada på riksintressen ska
vägas tungt i bedömningar. Samtidigt är nuvarande riktlinjer och underlag i behov av
uppdatering och riskerna kring säkerheten för liv och hälsa och skador på byggnader,
infrastruktur och liknande behöver på nytt undersökas och utredas för en uppdaterad
riskbedömning. Utöver dessa risker är även industribuller en påverkande faktor och riktvärden
bedöms inte kunna nås utan vidare åtgärder. Både buller och risk kan vidare utredas i en
detaljplan i ett utökat förfarande men förvaltningen föreslår att detta bör utredas mer
övergripande innan detaljplanering kan ske. Detta för att effektivt använda resurser och ta ett
helhetsgrepp över situationen.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Planbesked information 2020-11-05
Beslut skickas till
Peter.nilsson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-11-05

Peter Nilsson
Planarkitekt

Dnr KS 2020/853

Till kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för Stenung 3:98 och 3:212
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för bostäder på Stenung 3:98 och
3:212.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked angående Stenung 3:98 och 3:212 inkom den 1 oktober 2020 och
avser planbesked för cirka 30 bostäder, varav 6 radhus och resterande lägenheter. Sökanden är
OBOS Bostadsutveckling AB.
I Översiktsplan 2006, antagen 2009, är aktuellt planbeskedsområde markerat som en del av ett
utredningsområde. Detta utredningsområde behandlas i Förslag till ”Riktlinjer för
utredningsområde i ÖP-06” (antagen av KF 2010-12-13, § 214), vilket bedöms vara det
dokument som ska fungera som underlag för aktuell planbeskedsansökan. För det område som
planbeskedsområdet ligger inom, står att etablering av bostäder eller liknande
störningskänsliga verksamheter inte ska medges i det aktuella området, varken genom ändring
av detaljplan eller bygglovsbeviljande. Det står även att industrins genomförda eller planerade
förbättringar ska tillfalla industrin i form av utökade säkerhetsmarginaler och framtida
utvecklingsmöjligheter.
På grund av industrierna kan Stenungsunds tätort inte växa mer norrut. Industrierna är ett
riksintresse – Industriell produktion. Eventuell inskränkning och skada på riksintressen ska
vägas tungt i bedömningar. Samtidigt är nuvarande riktlinjer och underlag i behov av
uppdatering och riskerna kring säkerheten för liv och hälsa och skador på byggnader,
infrastruktur och liknande behöver på nytt undersökas och utredas för en uppdaterad
riskbedömning. Utöver dessa risker är även industribuller en påverkande faktor och riktvärden
bedöms inte kunna nås utan vidare åtgärder. Både buller och risk kan vidare utredas i en
detaljplan i ett utökat förfarande men förvaltningen föreslår att detta bör utredas mer
övergripande innan detaljplanering kan ske. Detta för att effektivt använda resurser och ta ett
helhetsgrepp över situationen.
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Tjänsteskrivelse
2020-11-05

Dnr KS 2020/853

Beskrivning av ärendet
Föreslagen bebyggelse avses trafikförsörjas via Doterödsvägen vidare på Västergårdsvägen
och anslutas till det kommunala VA-nätet. Ledningar för fjärrvärme, el och tele finns i
anslutning till det aktuella området.
I ÖP-06 är aktuellt planbeskedsområde markerat som en del i utredningsområdet. Detta
utredningsområde behandlas i Förslag till ”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06” (antagen
av KF 2010-12-13, § 214). I detta dokument är det aktuella planbeskedsområdet beläget inom
område D. För område D gäller följande riktlinjer och rekommendationer:
”Ändring av detaljplaner som innebär etablering av bostäder, skolor, förskolor
eller liknande störningskänsliga verksamheter ska ej medges. Beviljande av
bygglov som avviker från planbestämmelserna och vars syfte är att möjliggöra
etablering av bostäder, skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga
verksamheter ska ej medges.” (s. 13)
Säkerhetsstudie Stenungsund, som kontinuerligt uppdateras, utgör underlag till Förslag till
”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06”. Senaste uppdateringen av säkerhetsstudien gjordes
2015-01-25 och redovisar inga väsentliga förändringar av risksituationen. Samtidigt har ingen
ny uppdatering genomförts men detta till trots bedöms rekommendationerna i
riktlinjedokumentet fortfarande vara aktuella.
Med hänvisning till ovanstående bedöms Förslag till ”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP06” vara det dokument som ska fungera som underlag för prövning av aktuell ansökan om
planbesked. Detta innebär att etablering av bostäder, skolor, förskolor eller liknande
störningskänsliga verksamheter ej ska medges. I Förslag till ”Riktlinjer för utredningsområde
i ÖP-06” finns även följande att läsa:
”Avgränsningarna ska ses som miniminivåer. De av industrin genomförda och
planerade förbättringar avseende miljö, hälsa och säkerhet ska i sin helhet
tillfalla industrin i form av utökade säkerhetsmarginaler och framtida
utvecklingsmöjligheter.” (s. 3)

Ekonomiska konsekvenser
Exploatören kan inte utveckla sina fastigheter och tänkt möjlig värdeökning uteblir.
Barnkonsekvensanalys
Utöver aspekterna kring risker och buller ovan har inte konsekvenser för barn utretts vidare.
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Tjänsteskrivelse
2020-11-05

Dnr KS 2020/853

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Ett genomförande av detaljplanarbete förutsätter att resurser allokeras till en uppdaterad
riskutredning gällande industrin i norr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Planbesked information 2020-11-05
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
tomas.turneus@obos.se

17

Stenungsunds kommun
Stenunge 3:98 och 3:212 markerade
med lila fält.
Format
Skala
Datum
Utskriven av

A3
1:3000
2020-12-04
AA28326

Teckenförklaring
Fastighetgräns
Fastighetgräns, 1:5
Traktgräns
Kvarterstraktgräns
Fastighetsstrand
Gräns för tredimensionellt utrymme
Kommungräns
Sinka för fastighet
Skyddslinje
Yttre gränslinje
Rekommenderat skyddsavstånd
1000-1500 meter (Boverket)

© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun
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Tjänsteskrivelse
2020-12-03

Anders Dahlgren
Planarkitekt

Dnr KS 2019/82

Till kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Kopper 2:16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Kopper 2:16 i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Kopper 2:16. Detaljplanens syfte är
att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta
våningar (cirka 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Detaljplanen bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 29 november och 20 december 2019. Totalt 19
yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende skuggverkan, geoteknik, dagvatten
och förorenade områden genomfördes och arbetades in i det planförslag som ställdes ut på
granskning mellan den 4 och 25 september 2020. Totalt 14 yttranden inkom i granskningen.
Efter granskningen har redaktionella ändringar utförts i planhandlingarna, planområdet har
ökats marginellt och byggrätten har minskats marginellt.
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger inom bostadsområdet Kopper, cirka 1,3 km öster om Stenungsunds
centrum, se Figur 1. Gångavstånd till centrum är cirka 1,5 km och körsträckan med bil är
cirka 2,5 km. Planområdet utgörs av fastigheten Kopper 2:16 samt en del av fastigheten
Kopper 2:1. Planområdets areal är ca 0,6 ha.
I maj 2017 inkom ägaren till fastigheten Kopper 2:16 med en ansökan om planbesked.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade den 29 september 2017 beslut om positivt planbesked för
ny detaljplan inom del av Kopper 2:16. Planarbetet, som syftar till att genom förtätning av
befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta våningar (cirka 30
lägenheter) på befintlig parkeringsyta, påbörjades i maj 2019.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-03

Dnr KS 2019/82

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP06:s intentioner samt i linje med
Stenungsunds kommuns vision och målsättning för bostadsförsörjning. Detaljplanen bedöms
av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen inte innebära betydande miljöpåverkan.
Undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av miljöpåverkan genomfördes
den 9 juli 2019.

Figur 1. Orienteringskarta över tätorten med planområdet rödmarkerat.

Fastigheten Kopper 2:16 är idag bebyggd med två lamellhus i tre våningar med sammanlagt
36 lägenheter. I gällande detaljplan (161) medger byggrätten för dessa lamellhus, bebyggelse i
fyra våningar. Övrig yta på fastigheten används som friytor för utevistelse och parkering.
I syfte att i planförslaget skapa förutsättningar för en god utemiljö i närheten av byggnaderna
på fastigheten samtidigt som parkeringsbehovet tillgodoses föreslås att fastigheten utökas
österut genom direktanvisning.
För detaljplanen föreslås ett parkeringstal på 0,7 inklusive besöksparkeringar, förutsatt att
adekvata mobilitetsåtgärder vidtas i samband med genomförandet av planen. I enlighet med
målen i Stenungsunds kommuns mobilitetsstrategi har följande mobilitetsåtgärder på
fastigheten Kopper 2:16 föreslagits: bilpool, cykelparkeringar av god standard,
kollektivtrafikkort till nyinflyttade samt åtgärder för gående inom planområdet.
Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 november och 20 december 2019. 19 yttranden
inkom från myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med synpunkter.
Dessa besvaras i samrådsredogörelsen. Med anledning av synpunkter som framfördes i
samrådet fördjupades planförslaget med avseende på solstudie, förorenade områden,
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Tjänsteskrivelse
2020-12-03

Dnr KS 2019/82

skyfallshantering, dagvatten och geoteknik. Detaljplanen var ute på granskning mellan 4 och
25 september 2020. 14 yttranden inkom från myndigheter, privatpersoner och andra
intressenter, varav flera med synpunkter. Dessa besvaras i granskningsyttrandet. Efter
granskningen har mindre ändringar i planförslaget genomförts, däribland en marginell ökning
av planområdet och en marginell minskning av byggrätten för punkthuset.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal. Kostnader för genomförandet av
detaljplanen regleras i exploateringsavtal inför antagandet av detaljplanen.
Barnkonsekvensanalys
Den mark som i planförslaget tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte
påverka möjligheterna för idrott eller lek för barn i skola, föreningsliv eller i närområdet. Det
föreslagna parkeringstalet och förslaget att genom direktanvisning utöka fastigheten åt öster
skapar förutsättningar för att skapa god utemiljö i närheten av bostadsbyggnaderna i samband
med genomförandet av planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse. 2020-07-01
Granskningsutlåtande 2020-11-30
Utredningar
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
jonas@sjogren-bygg.se
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Instans

FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING DETALJPLAN INOM DEL AV KOPPER 2:16 FÖR FLERBOSTADSHUS

2020-10-21
FASTIGHETSFÖRTECKNING TILLHÖRANDE ANTAGANDESHANDLING FÖR DETALJPLAN
INOM DEL AV KOPPER 2:16 FÖR FLERBOSTADSHUS, STENUNGSUNDS KOMMUN, VÄSTRA
GÖTALANDS LÄN. UPPRÄTTAD AV STENUNGSUNDS KOMMUN, SEKTOR
SAMHÄLLSBYGGNAD, EXPLOATERING

Fastigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning
KOPPER 2:16

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Sjögus Stenungsundsfastigheter Ab
C/o Thomas Sjögren Byggnads Ab
Första Långgatan 8
413 03 Göteborg

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:1

Fastigheter närmast angränsande planområdet
Fastighetsbeteckning
KOPPER 2:6

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Trivsellägenheter i Stenungsund AB
Koppersvägen 26
444 42 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Fejen Bostäder AB
Box 301
441 26 Alingsås

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:12

KOPPER 2:13

SÖBACKEN 3:1

1 (5)
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FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING DETALJPLAN INOM DEL AV KOPPER 2:16 FÖR FLERBOSTADSHUS

Samfälligheter inom planområdet
Förekommer ej

Samfälligheter närmast angränsande planområdet
SÖBACKEN GA:7
Bergsvägens samfällighetsförening
Ingående fastigheter:
KOPPER 2:1
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Fejen Bostäder Ab
Box 301
441 26 Alingsås

Lagfaren ägare

Sjögus Stenungsundsfastigheter Ab
C/o Thomas Sjögren Byggnads Ab
Första Långgatan 8
413 03 Göteborg

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsunds Missionsförsamling
Vaviksbacken 9/g Arvidsson/
471 42 Rönnäng

Lagfaren ägare

KOPPER 2:9

KOPPER 2:10

KOPPER 2:12

KOPPER 2:13

KOPPER 2:16

SÖBACKEN 3:1

SÖBACKEN 3:5

2 (5)
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Rättigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning:
KOPPER 2:16
Belastas av
Till förmån för

Ägare/Innehavare, adress:

Akt, ändamål, övrigt:

Ledningsrätt, FJÄRRVÄRME
1415-91/23.1
SÖBACKEN 1:174
Stenungsund Energi och Miljö AB
Hantverkaregaten 32
444 32 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:1
Ledningsrätt, FJÄRRVÄRME
1415-91/23.1

Till förmån för
SÖBACKEN 1:174
Stenungsunds Energi och Miljö AB
Hantverkaregatan 32
444 32 Stenungsund

Rättigheter närmast angränsande planområdet
Fastighetsbeteckning:

Ägare/Innehavare, adress:

KOPPER 2:6
Till förmån för

Akt, ändamål, övrigt:
Ledningsrätt, FJÄRRVÄRME
1415-91/23.1

SÖBACKEN 1:174
Stenungsunds Energi och Miljö AB
Hantverkaregatan 32
444 32 Stenungsund
Till förmån för

Officialservitut, GÅNG-OCH CYKELVÄG
1415-326.1
KOPPER 2:1
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Till förmån för

Avtalsservitut, LEDNING MM
14-IM3-62/2987.1
Utbredning redovisas ej i grundkartan

STENUNG 3:244
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Till förmån för

Avtalsservitut, VÄRMECENTRAL MM
14-IM3-63/158.1 (1415-94/32)
Utbredning redovisas ej i grundkartan

KOPPER 2:3
Trivsellägenheter I Stenungsund Ab
Koppersv 26
444 42 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:4

3 (5)
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Trivsellägenheter I Stenungsund Ab
Koppersv 26
444 42 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:5
Trivsellägenheter I Stenungsund Ab
Koppersv 26
444 42 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:7
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:8
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:9
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:10
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:13
Fejen Bostäder Ab
Box 301
441 26 Alingsås

Lagfaren ägare

KOPPER 2:16
Sjögus Stenungsundsfastigheter Ab
C/o Thomas Sjögren Byggnads Ab Första
Långgatan 8
413 03 Göteborg
KOPPER 2:9
Belastas av
Till förmån för

Lagfaren ägare

Ledningsrätt, FJÄRRVÄRME
1415-91/23.1
SÖBACKEN 1:174
Stenungsunds Energi och Miljö AB
Hantverkaregatan 32
444 32 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:12
Belastas av

4 (5)
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Till förmån för

Ledningsrätt, VATTEN OCH AVLOPP,
STARKSTRÖM
1415-326.2
Ledningshavare

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
Till förmån för

Avtalsservitut,
BILUPPSTÄLLNINGSPLATS MM
14-IM3-63/169.1
KOPPER 2:9
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:10
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund
Till förmån för

Lagfaren ägare

Avtalsservitut, LEDNING MM
14-IM3-62/2991.1
Utbredning redovisas ej grundkartan, oklart läge i
LM-akt

STENUNG 3:244
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

SÖBACKEN 3:1
Till förmån för

Officialservitut, GÅNG-OCH CYKELVÄG
1415-326.1
KOPPER 2:1
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Lagfarts- och servitutsförhållanden angivna i centrala fastighetsdata har medtagits inom och närmast
angränsande planområdet.
Fastighetsförteckning upprättad av
Åsa Wåhlström
GIS ingenjör
Sektor Samhällsbyggnad/Exploatering
Stenungsunds kommun

5 (5)
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Antagandehandling 2020-11-30
Dnr: 2019/82

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Kopper 2:16 med flera
Stenungsunds kommun
Västra Götalands län
Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2017-09-29 beslut om positivt planbesked för ny detaljplan
inom del av Kopper 2:16. Kommunstyrelsen fattade 2019-03-18 beslut att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för Kopper 2:16.
Därefter upprättades ett planförslag som var ute på samråd 2019-11-29 t.o.m. 2019-12-20. Efter
samrådet upprättades kompletterande utredningar och planhandlingarna justerades inför att
planförslaget ställdes ut på granskning. Granskningen varade mellan 2020-09-04 t.o.m.2020-0925.
Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts i detta granskningsutlåtande. Efter
granskningen har mindre justeringar av planhandlingarna genomförts och antagandehandlingar
har upprättats.
Under granskningstiden har handlingarna funnits tillgångliga i Stenungsunds kommunhus och på
Kulturhuset Fregatten. Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida
www.stenungsund.se/. Granskningen kungjordes 2020-09-02 via annons i ST-tidningen och
Göteborgs-Posten. Vid granskningstidens början skickades även underrättelse om granskning ut
till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser samt övriga berörda enligt
sändlista och fastighetsförteckning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.
Planarbetets bedrivande
Detaljplanen bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
Ändringar efter granskning
Efter granskningen har redaktionella ändringar av planbeskrivningen genomförts. I plankartan
har bestämmelsen b1 -”Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 meter över marknivå i
förbindelsepunkten om avledning av spillvatten- och dagvatten med självfall ska tillåtas” läggs
som en upplysning i plankartan” tas bort och denna text läggs istället som en upplysning i
plankartan. Därtill har den östra planområdesgränsen flyttats en meter österut, vilket innebär att
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planområdet utökas med cirka 50 kvm. Kommunen bedömer att detta är mindre ändringar som
inte innebär att någon av länsstyrelsens överprövningsgrunder berörs, att miljö eller
allmänintresse påverkas eller att denna ändring har påtaglig betydelse för sakägare och andra
berörda. Byggrätten för tillkommande punkthus har även minskats marginellt.
Kvarstående ej tillgodosedda synpunkter
Privatpersoners synpunkter avseende bland annat förtätning, trafik, skuggbildning, närmiljö och
naturvärden har besvarats nedan. Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt med
avseende på dessa punkter. Den generella synpunkten att planförslaget inte bör antas har därmed
inte blivit tillgodosedd.

Sammanställning och kommentarer till inkomna yttranden
Inkomna yttranden vid granskning
Under samrådstiden har det inkommit 14 yttranden varav sex utan erinran eller synpunkter på
förslaget. Nedan följer en sammanställning av inkomna granskningsyttranden och kommunens
kommentarer till dessa.
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2020-09-29
2020-09-03
2020-09-24
2020-09-03
2020-09-28

Länsstyrelsen – inga synpunkter.
Lantmäteriet – inga synpunkter.
Statens geotekniska institut – inga synpunkter.
Trafikverket – inga synpunkter.
Polismyndigheten Region Väst Fyrbodal – inga synpunkter.

Företag
2020-09-25 Svenska kraftnät- inga synpunkter.
2020-09-17 Vattenfall Eldistribution AB – inga synpunkter
Kommunala nämnder och bolag m.m.
2020-09-18
2020-09-24
2020-09-10
2020-09-24

Infrastruktur Avfall, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Infrastruktur Teknik, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Bygg och Miljö, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Steungsunds Energi och Miljö AB

Föreningar m.m.
2020-09-23 Kopperskyrkan
Privatpersoner
2020-09-23 Privatperson 1 (Boende på Bergsvägen)
2020-09-24 Privatperson 2
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.

Länsstyrelsen, 2020-09-29
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

•

Mellankommunal samordning blir olämplig.

•

Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

•

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

•

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion ´

Synpunkter på granskningshandlingen
Sveriges geotekniska institut och Trafikverket har yttrat sig över granskningshandlingarna. De
har inga invändningar mot planförslaget.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Lantmäteriet, 2020-09-03
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-08-26) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Ingen erinran.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

31

3

Statens geotekniska institut (SGI), 2020-09-24
Detaljplan för Kopper 2:16 m.fl. i Stenungsunds kommun
Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis
sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.
Underlag:
1. Planbeskrivning samt illustrationskarta. Upprättad av Stenungsunds kommun, daterad 2020- 08-26.
2. Plankarta med planbestämmelser. Upprättad av Stenungsunds kommun, daterad 2020-08-26.
3. Bedömning av risk för bergras och blockutfall. Upprättad av Geotechnical Engineers of Sweden
(GEOS), daterad 2020-02-17.
4. Geoteknisk utlåtande. Upprättad av Golder Associates AB, daterad 2019-11-21.

SGI:s synpunkter
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat
2019-12-12, dnr. enligt ovan. I tidigare yttrande uppmärksammade SGI att en bedömning
avseende risk för bergras och blocknedfall bör utföras inom planområdet i det fortsatta
planarbetet.
Enligt planbeskrivningen har en bedömning av risk för bergras och blockutfall inom och i
anslutning till planområdet tagits fram (GEOS AB 2020-02-17). Konsulten har i sin utredning
bedömt att det inte föreligger risk för bergras eller blocknedfall i planområdet. SGI delar
konsultens bedömning avseende risk för bergras och blocknedfall inom planområdet och vi har
från geoteknisk synpunkt inga invändningar mot planförslaget.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Trafikverket, 2020-09-03
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2020/92602, Granskning gällande detaljplan för Kopper
2:16 med flera, Stenungsunds kommun.
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av (åtgärden) och Trafikverket har därmed ingen
erinran.

Planhandläggarens kommentar:
Noteras.
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Polismyndigheten Region Väst Fyrbodal, 2020-09-28
Vi har inget ytterligare att tillägga. Tidigare remissvar kvarstår.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Företag
Svenska kraftnät, 2020-09-25
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2019-12-19 svarat på berörd remiss. Utöver
tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillföra i nuläget avseende rubricerat ärende.
Vattenfall Eldistribution AB vill dock påminna kommunen om att det i framtagen
Samrådsredogörelse står på sidan 1 att Vattenfall AB har svarat på samrådet, detta är felaktigt.
På sidan 8 och 9 står det rätt att det är Vattenfall Eldistribution AB som svarat.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Kommunala nämnder och bolag
Infrastruktur Avfall, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-0918
Hej, nu har vi kikat igenom handlingarna och har gjort några noteringar.
•

Vi ser nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag vid fastigheter och
flerfamiljshus framledes, därför bör man säkerställa ett tillräckligt stort utrymme/yta där
aktuellt renhållningsfordon har åtkomst.

•

Man kan med fördel lyfta ut hanteringen av rest- och matavfall till bottentömmnade-/
underjordsbehållare för att öka emballagens volym utan att ta en mycket större plats i
anspråk och endast hantera förpackningsmaterialen i tänkt miljörum. En sådan lösning
minskar också antalet transporter samt skapar bättre arbetsförhållanden för
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renhållningspersonalen. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen
utformas så att fordon utrustat med kran kan angöra i direkt anslutning. Inga hinder inom
kranens rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, buskar, väg/gata,
gång- och cykelbana, parkeringsplats etc.
•

Det är viktigt att plats/yta för avfallskärl/behållare är placerad på en tillgänglig plats utan
lutning i direkt anslutning eller närhet av uppställningsplats.

Kanske borde man ta ett större grepp kring insamling av hushållsavfall samt återvinning av
förpackningar och tidningar vid fastigheterna utefter Bergsvägen. Där nya fastighetsägare
tillsammans med befintliga skapar ett X antal gemensamma utrymmen/platser som är utformade
på ett sätt som skapar trygghet och är lätt tillgängliga för användare och renhållaren.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Infrastruktur Teknik, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-0924
Yttrande angående VA inom detaljplanen för befintligt bostadsområde och tillkommande ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta samt
utökning av fastigheten österut, del av Kopper 2:16

VA Teknik har tagit del av granskningshandlingar 2020-08-26, gällande detaljplanen för
bostäder inom del av Kopper 2: 16 och lämnar följande synpunkter. Synpunkterna ges på
handlingarna som presenteras i granskningen av planen, plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse samt utgår från VA-utredningen som tagits fram av teknikkonsultföretag
WSP Sverige AB daterad 2020-02-25.
Generellt
Det framgår tydligt i planbeskrivningen om betydelsen av att dagvattnet från området fördröjs
och renas innan detta släpps till befintlig dagvattennätet i området, ett utsläppflöde till det
känsliga Stenungsund centrumprogram.
Dricksvatten
Kontroll har gjorts över vattentrycket i Bergsvägen för att fastställa om tryckstegringsstation
erfordras, vid mätningen var trycket mellan 2,4-2,7 bar i slutet av Bergsvägen. Trycknivån är
därmed inte tillräcklig för ett åttavåningshus så fastighetsägaren behöver ha en egen
tryckstegring som bekostas av fastighetsägaren.
En uppdaterad dricksvattenmodell har gjorts och redovisas att dricksvattenledningen är
tillräcklig för att leverera det aktuella flödet för tillkommande fastigheter.
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Spillvatten
Samtliga byggnader bör kunna anslutas med självfall, antingen till utbyggd ledning i gata eller
internt inom befintliga fastigheter. Om byggnader utformas med källare, och färdig golvnivå
lägre än gatan bekostas pump av fastighetsägaren.
En uppdatering av spillvattenmodellen håller på att tas fram. Resultatet av denna modell
kommer visa ifall det finns några kapacitetsbegränsningar i spillvattennätet nedströms
planområdet och om åtgärder behöver vidas innan spillvatten kan tas emot från planområdet.
Dagvatten
kommunen vill att dagvattenhanteringen följer gängse praxis. Vilket innebar att man inom
samlad bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom
avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Både för befintliga och tillkommande
flerbostadshus (om upp till åtta våningar) samt utökning av fastigheten österut, att koppla på den
ny dagvattenrening och fördröjning system, då krävs mer volym än den som finns på VA
utredning av detaljplan till fastigheten. Allt dagvatten som kommer från hårdgjorda ytor/grusade
ytor, tak och dräneringar behöver genomgå rening (i form av exempelvis makadamdike,
sandfång, eller både två former), fördröjning eller infiltration (i form av exempelvis
makadamdike och magasin) innan anslutning är möjlig. Dagvatten skall fördröjas innan
avledning till det allmänna ledningsnätet. Enligt VA-utredningen föreslås detta göras inom
kvartersmark. Detta måste säkerställas i planen för att minska risken för överbelastade ledningar
samt för att reducera utflödet till recipienten som kan påverka Stenungsund centrumprogram.
För en del av de planerade fastigheten behövs troligtvis avskärande diken för att naturligt
ytvatten från högre belägna ytor inte ska belasta fastigheten, samt krävs till lek"-ytor och
gångvägar mellan byggnader, att koppla till dagvattenmagasin via makadamdike vilket görs mer
för rening och fördröjning från ytor till samlade dagvattenanläggningar och avleda till
magasinet.
Fördröjning på kvartersmark kan även kompletteras med gröna dagvattenlösningar för
fördröjning och rening inom allmän platsmark.
Viktigt med höjdsättning av byggnader för att säkerställa att inga skador uppstår på byggnader
vid ett extremregn. Byggnader höjdsättas högre än gator för att minska risken för översvämning
samt för att möjliggöra avledning med självfall. Rekommendation från Svenskt vattens
publikation Pl05 är att färdig golvnivå inte understiger 0,5 m över marknivå vid
förbindelsepunkten för spill- och dagvatten. Marken bör även ges ordentlig lutning ut från
byggnader i området. Närmast en byggnad, ca 3 m, bör marken ges en lutning om ca 1 :20, där
så är möjligt. Höjdsättningen bör utformas så att allt dagvatten kan avledas via kvartersmarkytor
om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Instängda
områden ska undvikas och sekundära ytliga vattenvägar säkerställas.
Oskyddade ytor av koppar eller zink ska undvikas för att minska risken för föroreningar i
dagvattnet.
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Dagvatten från parkeringar och parkeringsplats ska genomgå oljeavskiljning innan avledning till
det allmänna dagvattensystemet.
Släckvatten
Inga brandposter är medtagna i VA-utredningen. Det bör utredas med Räddningstjänsten om
befintliga brandposter är tillräckliga för att förse området med brandvatten.
Allmänt
Kommunen ska vara huvudman för allmänna ledningar. Praxis är en förbindelsepunkt per
fastighet. Utbyggnad av kommunala ledningar beror därför på fastighetsbildning längs den
planerade nya gatan.
Om allmänna ledningar förläggs inom kvartersmark, eller om mark där befintliga ledningar
finns, ändras till kvartersmark i och med genomförandet av detaljplanen, bör ledningsrätt
anordnas om minst 6 m, dvs. åtminstone 3 m åt varje håll från ledningens centrumlinje.
Uppgifter till plankarta
Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 m över marknivå spillvatten- och dagvatten med självfall ska
tillåtas.
Dagvatten skall fördröjas och renas inom kvartersmark innan utsläpp till befintlig kommunala
dagvattenledningar. Benämningen magasin lägga i plankartan.
U-område där VA-ledningar kommer finnas
I planförslaget är ett markområde som inbegriper denna gångväg markerat som x-område
(markreservat för allmännyttig gångtrafik), u-område (markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar) och med prickmärken- "Marken får inte förses med byggnad." bra!
Planhandläggarens kommentar:
För att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte vara
motiverat att reglera var fördröjningsmagasin ska placeras, utan detta kan med fördel i ett
senare skede anpassas till befintlig och tillkommande bebyggelse. Övriga synpunkter noteras
och undertecknad hänvisar till av planhandläggaren framförda kommentarer till VA-Tekniks
samrådsyttrande i samrådsredogörelsen.

Bygg- och miljö, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-09-10
Synpunkterna gäller detaljplanerna Kopper 2:16 m.fl. och Kopper 2:13 m.fl.
•
•

Korsprickad mark: Bestämmelse att endast komplementbyggnad får placeras, möjliggör ej att
parkering kan anordnas på marken (enligt illustration föreslås parkering på korsprickad mark).
b1, bestämmelsen hör ej hemma i en detaljplan.
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Planhandläggarens kommentar:
Enligt Boverkets handbok ”PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.
Planbestämmelser för detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 2020”(2020-09-15 ) så reglerar
korsmark ”enbart byggnader och innebär inte förbud mot andra typer av byggnadsverk. På
korsmark är det alltså tillåtet att uppföra anläggningar som till exempel altan och parkering.
Med formuleringen "Endast komplementbyggnader får placeras" i planbestämmelsen avses
alltså endast en begränsning av vilka typer av byggnader som får placeras på marken.” (s. 218)
Se
https://www.boverket.se/contentassets/8c39003b8ea7483a82fa5a6ef04e7aa5/planbestammelserdetaljplan-1-aug-2018_30-sept-2020
Formuleringen ”Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 meter över marknivå i förbindelsepunkten
om avledning av spillvatten- och dagvatten med självfall ska tillåtas” läggs som en upplysning i
plankartan.

Föreningar m.m.
Kopperskyrkan, 2020-09-23
Synpunkter rörande Granskning av Detaljplan för Kopper 2:16 {Dnr 2019/82}
Kopperskyrkan som ägs av Stenungsunds missionsförsamling (org. nr 853300-1858) vill påpeka
behovet av parkeringsplatser på Bergsvägen för kyrkans verksamhet. I Kopperskyrkan bedrivs
en offentlig verksamhet öppen för alla som vill delta. Verksamheten består av gudstjänster,
konserter, språkcafé, ungdomsarbete, scouting, kulturdagar mm.
Även om den planerade byggnationen av Kopper 2: 16 inte sker i direkt anslutning till vår
fastighet så antar vi att den kan ha konsekvenser för utformningen av Bergsvägen t.ex. genom att
behovet av vändplan vid Bergsvägens slut aktualiseras.
Av gammal hävd har besökare använt Bergsvägen som parkeringsplats alltsedan kyrkan byggdes
1967. Det parkeringsområde som använts har varit nedre delen av Bergsvägen. Parkeringsfrågan har tidigare diskuterats med Stenungsundsbostäder och vid bildandet av Bergsvägens
samfällighetsförening. Se vidare i tidigare dokument sänt med anledning av Underrättelse för
Samråd, Detaljplan för Kopper 2:13 (Dnr 0277/14): Synpunkter på detaljplan för Kopper 2:13,
2019-12-18, där vi också framför följande yrkanden:
Att,
•

parkeringsplatser för Kopperskyrkan byggs i anslutning till Bergsvägens slut.

•

det är full framkomlighet till Kopperskyrkan under byggtiden.

I övrigt har vi inget att erinra mot kommande byggnation utan välkomnar nya grannar.
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Planhandläggarens kommentar:
Det förutsätts att framkomlighet på Bergsvägen säkerställs under eventuell framtida byggnation,
både vad gäller framkomlighet för Räddningstjänst och avfallshantering, men även för
allmänheten. Vändplanen och Bergsvägen ingår inte i det aktuella detaljplanearbetet men era
synpunkter gällande dessa noteras och tas i beaktande inför eventuella framtida förändringar av
Bergsvägen.

Privatpersoner
Privatpersoner 1, 2020-09-23
Vi boende på Bergsvägen 23, 25, 27 protesterar och har synpunkter på kommunens hantering av
en begäran om planändring för att bygga ett höghus på Kopper 2:16. Vi vill inte ha vår
boendemiljö förstörd! Våra argument finns i det bifogade dokumentet.
Granskningsyttrandet innehåller 20 namn på privatpersoner som stödjer yttrandet.
Granskningsyttrandet (28 sidor) finns bifogat i sin helhet i en bilaga, placerad längst bak i detta
dokument.
Planhandläggarens kommentar:
Placering av byggrätt
Avståndet till mellan föreslagen byggrätt och den befintliga byggnaden Bergsvägen 23,25,27 är
drygt 40 meter. Avståndet mellan föreslagen byggrätt och den befintliga byggnaden Bergsvägen
17, 19, 21 är 20 meter. Kommunen bedömer att detta är acceptabla avstånd mellan befintliga
och tillkommande byggnader i detta fall och inte kommer att utgöra någon olägenhet avseende
insyn.
Information och mottagande av synpunkter
Detaljplanearbetet har följt planprocessen så som den föreskrivs i Plan- och bygglagen
(2010:900). Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och där
det fanns möjlighet att framföra synpunkter på detta. I samrådsredogörelsen som upprättats
inom ramen för det aktuella detaljplanearbetet återfinns kommunens svar på och
ställningstagande till under samrådet framförda synpunkter.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Den bedömning som hänvisas till på s. 2 i granskningsyttrandet ingår i den undersökning om
betydande miljöpåverkan som kommunen har gjort och som kommunen enligt Plan- och
bygglagen har varit föremål för samråd mellan kommun och Länsstyrelse (2019-07-09).
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Störningar under byggtid
Eventuella störningar under byggtiden regleras inte av detaljplanen utan regleras av annan
lagstiftning. Detsamma gäller sprängningar, schaktarbeten och dylikt. Den geotekniska
utredningen som tagits fram för detaljplanen har inte påträffat något hinder för att genomföra
detaljplanen.
Naturvärden och miljö
Kommunen bedömer att det föreslagna området för placering av tillkommande byggrätt är
lämpligt, då denna yta huvudsakligen utgörs av en befintlig parkeringsyta. I östra delen av
planområdet föreslås cirka 500 kvadratmeter yta planlagd som naturmark tas i anspråk för
bostadsändamål med möjlighet att uppföra parkering eller komplementbyggnad. Mellan den
föreslagna ytan för parkering och den befintliga byggnaden Bergsvägen 23, 25, 27 är det cirka
30 meter. Denna 30 meter breda yta, som ligger utanför planområdet på kommunens respektive
Stenungsundshems fastigheter, kommer inte att påverkas av planförslaget. Det är endast enstaka
träd på kommunal mark som berörs av planförslaget, ej träd på Stenungsundshems fastighet.
Solstudie och sektion
Kommunen bedömer att framtagen solstudie och längdsektion ger en rättvisande bild av
planförslaget och att tillkommande bebyggelse är acceptabel avseende den skuggverkan och
insyn som följer av planförslaget.
Vattentryck och kapacitet
Enligt kommunens bedömning är kapaciteten i vatten- och avloppssystemet tillräcklig för att
rymma planförslagets bebyggelse.
Trafik och parkering
Gällande trafik och parkering i området så är kommunens bedömning att Bergsvägen har
tillräcklig kapacitet för de fordonsrörelser som skulle tillkomma i och med planförslaget samt att
detaljplanens parkeringstal är rimligt för detta område.

Privatpersoner 2, 2020-09-24
Yttrande till granskningen av planändringsförslaget för Kopper 2:16 Det blev en del noteringar
över till det redan inlämnade yttrandet #303423
1. Detaljplanen som satts upp på Fregatten visar ingenting. Bara en enkel karta, med en enorm
fyrkant med nummer 30. 30 meter hög? Ingen normal person skulle tycka om att få ett 8-vånings
höghus mitt framför näsan. Att få sin livsmiljö och integritet förstörd!
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2. Empati, människovärde, trygghet, miljötänkt, respekt för de boende saknas helt i detaljplanen.
Plankontoret skjuter över dessa aspekter till politiker som inte får adekvat och riktig information
och som tydligt visat ointresse för vad den befintliga befolkningen i detta område tycker.
3. Många har sedan mötet 2019 varit väldigt oroliga och ledsna. Känt maktlöshet då kommunen,
Stenungsundshem och politiker inte informerat eller velat lyssna på oss boende på Bergsvägen.
Trots det står inget om det i den nya detaljplanen. Stenungsundshems förvaltningschef har
försökt förklara bristen på information och skäl därtill samt Stenungsundshems inställning till
planen att bygga fler bostäder. Och till skillnad från plankontoret kommit hit och mött och
lyssnat på vår oro inför detta samt svarat på en del frågor. Vi kan inte heller hitta några
kommentarer till de frågor eller synpunkter som ingavs. Varför? Ingen fråga har ställts från
plankontoret så alla våra synpunkter och frågor var tydligen glasklara och relevanta, men helt
lätta att förbigå i tystnad. Det visar tydligt för oss att det förtroende ni fått av oss väljare inte
betyder så mycket för er. Betänk också att vi vanliga medborgare inte har vana och kunskap att
läsa och förstå den byråkratiska texten fullt ut. Vi har även svårt att förstå otydliga kartor och
skisser och menar att även de politiker som ska läsa, förstå och besluta har samma svårigheter.
Risken finns att planförslaget leder till tjänstemannastyre.
Det är inte bara den fysiskt påtagliga miljön som påverkas negativt av ett höghus och utökad
parkering så nära inpå med markförstöring skuggor och solinstrålning. Från de fem översta
våningarna kommer de boende där att få full insyn på vara uteplatser och balkonger dygnet tunt
vilket innebär ett stort intrång på vår integritet och privatlivLängst bak i Granskningshandling 2020-07+01 hittade jag planhandläggarens kommentarer till
de inkomna yttrandena efter samrådet 2019. planläggarens kommentarer visar tydligt att våra
invändningar och argument inte betyder något alls. inga frågor eller kontakt med oss har tagits
och handläggaren har inte med egna ögon varit upp och sett området, utan bara gissat och gjort
subjektiva bedömningar. därför menar vi att planläggaren har gjort en partisk och osaklig
bedömning för att till slut kunna lämna ett positivt planförslag. Vi tycker det är en kränkning att
våra kunskaper och erfarenheter som sträcker sig i några fall 20 – 30 år tillbaka. Vi bor och lever
här, väljer och betalar skatt och vill faktiskt bli behandlade och bemötta med respekt.
Om detta finns ingenting i den föreslagna planändringen. Det ser vi som en ytterlig kränkning
vid sidan av att vi inte blivit hörda eller informerade. Alla vi som bor här är skattebetalande
medborgare och vi ser det som att kommunen som vi valt sviker det förtroende ni fått att sköta
såna här saker till vårat bästa. Men nu kommer ett byggföretag och vill ha en planändring för att
de väldigt snabbt vill bygga ett hus åt en fastighetsägare som varken är skriven eller betalar skatt
till kommunen. Samma sak gäller byggföretaget. Bara det borde få plankontoret att återremittera
begäran om planändring för att få nya direktiv som inte förstör för de egna medborgarna i stället
för att kratta manegen för byggherrarna och ge dom en gräddfil till bygglov.
Planändringsförslaget som inte är utförts sakligt och opartiskt (eftersom de fått en beställning på
ett positivt förslag) ska därför dras tillbaka och antingen avvisas eller förses med direktiv som
inte innebär olägenheter för kommunens medborgare. Planarkitekten har gjort en subjektiv
värdering av den mark som föreslås bli direktanvisad Vi ifrågasätter om planarkitekten ens har
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sett och gått omkring på marken. Frågat de boende, som har en helt annan bedömning av
markens värde har hen inte gjort. Den marken ingår som en del av den park som vi som bor här
sätter ett mycket stort värde på och som är en del av den miljö vi lever med varenda dag året
runt. Planarkitekten har inte varit hit och tagit reda på detta från oss boende så planarkitektens
“värdering” faller helt och därmed även argumenteringen att det är mark som utan vidare kan
direktanvisas. fjärde och femte punkterna värdefull natur och kultur. Vem/vilka avgör det bäst.
En tjänsteman som sitter instängd på ett kontor en dryg kilometer bort eller en vanlig gammal
människa som ser marken och kan gå ut och njuta av den närsomhelst varje dag? Vem avgör om
hälsan och säkerheten påverkas? En tjänsteman en dryg kilometer bort eller den som kan gå ut
och röra sig på den mark som avses eller se den varieras med årstiderna och njuta av den ifrån
uteplats eller balkong. Säkerheten blir inte större när platsen ligger med full insyn från ett
höghus.
Sida 26 i planändringsförslaget tas kommunikation och trafik upp endast på ett kort summariskt
sätt typ “Det löser sig nog” vilket är ett rent önsketänkande. Hur man än vänder diskussionen om
trafik och p-platser säkerhet så blir det ändå till slut olägenheter och trafiksvårigheter och
otrygghet för de omkringboende deras boende och hälsa - kroppslig och mental? Boende är lika
med lokala väljare och skattebetalare som gärna vill lita på de som de väljer nästintill får panik
och förhör sig om hur man själv skriver en orosanmälan ett privat utsocknes som vill bygga åt en
privat fastighetsägare också utsocknes dvs inga lokala väljare eller skattebetalare som vill ha
förmåner och gräddfiler till projekt som drabbar de boende negativt på många sätt.

Planhandläggarens kommentar:
Kartor och andra planhandlingar
Redovisning av planhandlingar i fysiska utställningar samt i digitalt format på kommunens
hemsida har följt gängse praxis där planförslaget har redovisats i plankarta, illustrationskarta,
solstudie samt planbeskrivning.
Planprocessen
Detaljplanearbetet har följt planprocessen så som den föreskrivs i Plan- och bygglagen
(2010:900). Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och där
det fanns möjlighet att framföra synpunkter på detta.
Politiska beslut
Under detaljplanearbetet har politiska beslut följt ärendet enligt kommunens praxis, vilket gett
folkvalda adekvat insyn i ärendet.
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Svar på framförda synpunkter
I samrådsredogörelsen som upprättats inom ramen för det aktuella detaljplanearbetet återfinns
kommunens svar på och ställningstagande till under samrådet framförda synpunkter avseende
naturvärden och trafiksituation. Dessa kvarstår:
Planförslaget strävar mot att möjliggöra en lösning av parkeringsbehovet inom fastigheten
samtidigt som det ges plats för att skapa en god utemiljö i närheten till bostäderna. Det kan dock
innebära att ett antal parkeringsplatser kan komma att tillskapas i närheten av befintliga
byggnader.
Kommunen bedömer att planförslaget inte kommer ha någon betydande negativ påverkan på
trafiksituationen på Bergsvägen, utan att vägen har kapacitet för de tillkommande
fordonsrörelserna. Det föreslagna parkeringstalet är i linje med kommunens mobilitetsstrategi
och avsett att tillsammans med föreslagna mobilitetsåtgärder uppfylla planområdets behov.
Kommunen gör bedömningen att den i detaljplaneförslaget ianspråktagna marken inte har höga
naturvärden och att planförslaget inte innebär en påtaglig försämring av områdets grönstruktur.

Medverkande tjänstemän

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Exploatering
Anders Dahlgren
Planarkitekt
Therese Brattfors
Mark- och exploateringsingenjör

42

14

Bilaga 1 – Utställningsyttrande av privatpersoner 1
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RÄDDA BERGSVÄGEN I STENUNGSUND
Till politiker, kommunen och Stenungsundshem
plan@stenungsund.se
Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Plan
444 82 Stenungsund

Yttrande Gällande Detaljplan 2:16
Vi motsätter oss byggandet av höghus i vårt vackra område på Bergsvägen.
Detaljplanen tar ingen hänsyn till oss boende i området.
Detalplanen följer inte Stenungsunds Kommun och Stenungsundshems värderingar
kring natur, klimat, hälsa och miljömål.

Ingen boende har blivit informerad eller tillfrågad av ansvariga för byggnation.
Stenungsundshem har inte informerat, trots att kommunen bett dom:
”I ST-tidningen står det 2 september 2020:

”Det är av största vikt att Ni som fastighetsägare och
bostadsrättföreningar inom berörda fastigheter underrättar alla
hyresgäster respektive bostadsrättshavare om denna
underrättelse.”
Första gången vi fick reda på höghuset var vintern 2019.
Detaljplanen verkar vara utformad av ett enda syfte och det är att genomföra
byggandet. Den är subjektiv och inga negativa aspekter tas upp, trots otaliga protester
och synpunkter sedan mötet i december 2019.
Politiker som läser detaljplanen får inte korrekt information, då foton på områdets
viktiga och oerhört värdefulla skog-och parkmiljö saknas. Det står ingenting om
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Stenungsundshems och Kommunens ansvar att se till att värna om de boende och
miljön.
Kommunens vackra mark som ska sprängas bort för parkeringsplatser finns inga
foton på. Det finns endast 2 foton på Sjögren/Sjögus Fastigheters område.
Om politiker som ska fatta beslut inte får korrekt information, hur ska då rätt beslut
fattas?
Ingen normal person skulle acceptera att få ett 8-vånings höghus mitt framför näsan i
sin egna trädgård – dvs vår parkskog. Att få sin livsmiljö förstörd!
Empati, människovärde, trygghet, natur-och miljötänk, respekt för de boende saknas
helt i detaljplanen.

Många har sedan mötet 2019 varit väldigt oroliga och ledsna. Känt maktlöshet
då kommunen, Stenungsundshem och politiker inte informerat eller velat lyssna
på oss boende på Bergsvägen.

Från Detaljplanen:
”Motiv till bedömning
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen,
bilaga
4, vilket i princip innebär att planförslaget:
• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål.
• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter.”
- Detta stämmer ej. Hur gjordes den här bedömningen?
Vem som hittade på den här vedervärdiga texten har absolut ingen aning
om någonting och har varken varit i området eller pratat med någon som
bor på Bergsvägen.
Att påstå att höghuset inte påverkar oss boende negativt är en
lögn!
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Att kalla vår natur och kultur för ”inte särskilt värdefull” är ett
hån mot oss boende! Ett hån mot människor som värdesätter sin
miljö!
Skogpark-marken utanför vårt hus är fantastiskt och betyder allt
för oss! Det är som vår trädgård, vår tomt.
Höghuset och parkeringarna kommer givetvis påverka alla boende på
Bergsvägen extremt negativt.
Stenungsundshem och kommunen spenderar mycket pengar på att sköta
om skog-parkområdet på Bergsvägen.

I och med detta planändringsförslag som syftar till att ett stort miljösjukt höghus byggs inpå vår närhet känner många av oss äldre boende
här en begynnande panik växa fram. Den lugna, trevliga och vackra naturen
och miljön vi levt med och hoppats få leva med så länge vi kan
kommer att spolieras. Om bygget ändå drivs igenom kommer många här
att själva lämna in orosanmälan pga förstörda levnadsförhållanden. Vi
har nyligen på avstånd kunnat uppleva hur ett höghusbygge medför
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oväsen, buller och ökad tung trafik som medför stora störningar för de
som kommer att beröras och störas i sin boende och närmiljö.

Från Detaljplanen 2:16:
Naturvärdesinventeringen konstaterade att delar av det undersökta området hade
”Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde” (den lägsta klassificeringen på en fyrgradig
skala). Inom planområdet för Kopper 2:16 m.fl. ingår mark som är planlagd som
naturområde inom fastigheten Kopper 2:1. Naturvärdena inom denna markyta
bedöms vara små, med enstaka mindre träd och berg i dagen.

- Hur gick den här bedömningen till?
Hur kan planarkitekten skriva något så elakt om vår vackra miljö och
natur? Fy skäms! Vi bor här p.g.a. naturen!
” Enstaka mindre träd” - stämmer inte! De träden är väldigt stora och vackra.
Ca 10 till antalet och ett äppleträd. Stenungsundshem vårdar dessa träd ömt.
Arborgisten fick endast ta lite toppar på äppleträdet som skymmer för de boende. En
del har klagat för de inte får någon sol p.g.a. träden, för de är väldigt stora, men
Stenungsundshem har velat behålla träden för det är så vacker natur säger dom.
Men vad sker nu?
Byggs höghuset, då måste träden kanske huggas ner, för annars får vi ingen sol alls.
Följaktligen kommer hela parkskogen förstöras. Hur tänkte Stenungsundshem och
kommunen här?

Från Detaljplanen:
”Sociala konsekvenser
Den mark som beräknas tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte
ha någon betydande påverkan för möjligheterna till idrott eller lek för barn i skola,
föreningsliv eller rekreation i närområdet.”

- Hur gick den här bedömningen till?
Hur många boende på Bergsvägen har planarkitekten talat med för att komma till
denna slutsats? Ett höghus i området kommer givetvis påverka området negativt, då
skogpark-området kommer förstöras.
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Detaljplanen - Solstudie
Solstudien stämmer inte. Det är en enkel datasimulering och ger ingen detaljerad
information alls.
Vi som bor här vet exakt hur solen rör sig under året och vilka hus, träd och
bergsknallar som skymmer. (finns ej med i datasimuleringen) Ett höghus på 30 meter
kommer ta bort all vår sol och utsikt.
Dessutom kommer morgonsolen att reflekteras mot höghusets fasad och göra det till
en intensiv bländande fackla som lyser rätt in i våra lägenheter och balkonger. Denna
effekt har helt förbisetts i den så kallade solstudien. Inte heller har nån studie gjorts
på den fulla insyn som öppnas för de boende i höghuset. Det blir ett stort oacceptabelt
intrång på vår integritet.

Så många fel.
T.ex. dimensioner stämmer ej på byggnaderna. Om höghuset har 8 våningar hur
stämmer det då med vårt hus som har 3 våningar (det högra)?
Kan du se det? Helt fel dimensioner.
Var är alla våra stora träd? Det finns ca 7 träd som är lika höga och högre än vårt hus.
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Figur 7 i detaljplanen måste göras om och vara 100 % korrekt rätt.

Avstånd mellan alla hus samt höjden och storleken på alla hus.
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Vattentryck
Vattentrycket på Bergsvägen 23, 25, 27 är väldigt lågt. Så, hur ska
då det gå till att få upp vattentrycket i ett 8-våningshus, när inte
ens det finns något vattentryck där vi bor? Kommer vi få ännu
sämre vattentryck p.g.a. höghuset?
Det är ofta vattenstopp och fel på vattenledningar i Stenungsund Kommun. (För att
inte tala om alla strömavbrott)
Fler höghus kommer göra problemet ännu värre. Mer belastning, mer problem.
I Stenungsunds kommun lagas det vattenledningar ofta. Alltid något som läcker eller
gått sönder. Senast i förra veckan inträffade ett ventilhaveri och vattnet stängdes av
på Bergsvägen.

Ju fler hus desto större belastning på vattenledningar och
stamnätet.

Sprängning av berg på Bergsvägen för parkeringsplatser
Hur kommer det påverka vårt hus och miljön?
Det finns sprickor i huset redan. I källare och i lägenheterna. Har
de blivit undersökta?
Trafik
Trafikmiljön är på gränsen idag och ska den ökas med 280 fordon
per dygn kommer det bli katastrof.
Att bygga ca 30 nya parkeringsplatser mitt intill Bergsvägens
Förskola in-och utfart är inte särskilt genomtänkt.
Hur ska ni kunna få plats med alla parkeringsplatser för de redan
boende på Sjögren/Sjöghus Fastigheter plus de ca 30 nya
parkeringsplatsena?

Sveriges Plan-och bygglag första paragraf:
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
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- Ett höghus kommer förstöra miljön och livsmiljön för oss boende och
kommer förstöra de goda sociala levnadsförhållandet vi har nu.
Höghuset kan liknas vid miljöbrott, då värdefull kommunal naturmark ska
sprängas bort för parkeringsplatser och höghus.
Stenungsunds Kommun skriver:
Miljömål: En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt med-verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas. ”
”Så kan kommunen bidra till en god bebyggd miljö
Följa framtagna grönstrukturplaner samt planera ny bebyggelse på så sätt att
naturvärden bevaras och stärks. ”
”Jobba för att så kallade gröna infra-strukturer skapas ”

- Kommunen bör följa sina egna ord.
Varför gör ni tvärtom och vill förstöra vår vackra miljö?

Stenungsunds Kommun äger Stenungsundshem.
Där finns vackra ord som ska hållas:
” Att trivas i sitt hem är en förutsättning för att trivas med livet. Som bostadsbolag
vill vi kunna erbjuda så många möjligheter att du som hyresgäst kan nå just dit.”
”Vi vill kunna erbjuda det bästa boendet i regionen genom att visa omtanke om miljö
och människor, vara öppna och inbjuda till dialog i våra relationer och skapa
stolthet hos både hyresgäster och personal. ”

- Följ era egna ord.
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På kommunens hemsida finns vackra ord, vad betyder alla ord om de inte
följs?
I Stenungsunds kommun finns en rik natur. Vi har höglänta vildmarker, lummiga
ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav.
Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra naturen.”

”Miljö och klimat
”Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de
förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför.
Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.”

Om Hasselhöjdens nya boende skriver Stenungsundshem:
”Tänka grönt- Planen är att ta vara på och förstärka de gröna ytorna - bevara
höjdpartiet, berghällarna och det skyddade söderläget vid bergsfoten. Många av husen
byggs därför i suterrängform för att väl passa in i omgivningen.”

- Det bör göras med Bergsvägen med!
Fokus på att bevara de gröna ytorna!
Bygg höghus där de inte förstör för de boende och miljön!

Stenungsundshem skriver:

”Vid exploatering och brukande av mark ska vi verka för att förutsättningarna
för naturens kretslopp bibehålls och utvecklas samt att biologisk mångfald
gynnas. Det innebär att naturmark och grönytor utvecklas; att bebyggelse,
vägar och parkering i första hand förläggs till redan hårdgjord mark.”
- Följ era egna ord.
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Rödstreckat område = Vår vackra trädgård / skogpark-område

Kommunen äger Stenungsundshem. Vårt hem!
Tillsammans får de gå ihop och skydda Rödstreckat område.
Rödstreckat område bör omedelbart klassas som extremt
värdefullt naturområde för både människor och djur som bor i
området. Det ska skyddas från all framtida bebyggelse.
Marken får aldrig säljas, styckas upp/ eller ges bort till privata exploatörer som vill
förstöra naturen och livsmiljön för människor och djur i området.

Därför motsätter vi hyresgäster byggandet av höghus i vårt område.
Vi vill att kommunen och Stenungsundshem följer sina egna ord och
skyddar den vackra naturen och lyssnar på oss boende.
Bygg gärna! Men inte i på vår tomt!
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Stenungsunds kommun ska bygga bostäder åt folk.
Förtätning av redan befintligt bostadsområde kan med fördel ske på
Kvarnberget - Nösnäs. Bor knappt några människor här (några lyxvillor)
Mycket vacker natur som kommunen äger. Fantastisk utsikt. Nära till
kollektivtrafik och all infrastruktur. Här får det lätt plats 300-400 nya
lägenheter.
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Foton planarkiteketen glömde ta med i sin detaljplan
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Solnedgång i september. Solen går ner mitt framför oss.
Då alla balkonger är mot väster kommer solen och den vackra naturen
försvinna. Som ni kan se är det många stora träd (det planarkitekten missade)
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Våra fina uteplatserna kommer hamna i skugga. Byggnadskaos, trafikbuller,
höghus och parkeringar kommer förstöra lugna fridfulla sommarkvällar.
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Vi har ett rikt naturliv, harar har bott här under många år, de kommer
tillbaka hela tiden. Vi har rådjur och ekorrar som springer i skogparkområdet året runt. Att kunna uppleva djur och natur från sin balkong
är oerhört värdefullt, speciellt om man är gammal och inte kan ta sig ut.
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Skog-parkområdet på Bergsvägen
Fantastisk natur som Stenungsundshem bovärdar sköter perfekt. Här kan barn
leka. Många går här med sina hundar och för personer som har svårt att gå i
riktig skog, (äldre, rörelsehindrade) är detta område väldigt fint att vara i.
Oerhört viktig natur som betyder mycket. Den får helt enkelt inte förstöras och
sprängas bort.

60

Vackra stora träd.

61

Tomtgränsen mellan kommunens mark och Sjögus/Sjögrens Fastigheter är
markerad med staketet.
Vårt hus syns i bakgrunden, bakom träden.
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Här ser ni alla träd i vår park-skog och hur parkeringen ser ut
idag.
Solen går ner bakom fotografen på fotot ovan vilket innebär att
höghuset kommer skymma hela Bergsvägen 23, 25, 27.
Boende på bägge sidor av Bergsvägen kommer hamna i
skugga av höghuset.
De boende på andra sidan kommer inte få någon morgonsol
alls.
Boende på Bergsvägen 17, 19 och 21 kommer få höghuset hur
många meter från sina ingångar? Dom är säkerligen inte glada.
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Galenskap.
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Endast 2 foton fanns med i Detaljplanen.
Visar bara parkeringen och en innegård bakom husen hos den privata
fastighetsägaren Sjögus/ Sjögrens Fastigheter.

2 foton! Varför är innergården hos den privata fastighetsägaren Sjögren/Sjögus
intressant?

När hela skog-och parkområdet som kommunen och
Stenungsundshem äger är hotat och det enda viktiga att
fotografera?
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Hur ska politiker förstå någonting och fatta rätta beslut om de inte får en
objektiv bild av verkligheten av myndighetstjänstemän på kommunen?
Det är ju uppenbart att ett höghus kommer skapa massor av
lidande och problem för boende i området.

Utsikt från vår balkong.
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Det psykiska lidande ett höghusbygge kan åsamka i form av oro,
frustration och ledsamhet.
Att tvingas genomlida ett enormt byggprojekt med lyftkranar, buller,
sprängningar och tunga stora lastbilar.
Att bygga ett höghus mitt framför balkongerna är rent ut sagt galenskap!
Ni måste förstå den psykologiska press många boende nu genomlider,
speciellt de äldre som spenderar mycket tid hemma och har sina
lägenheter och balkonger som sin stora trygghet i livet.
Värna om dessa människor. Det bor många äldre på Bergsvägen.
Stenungsundshem och kommunen borde göra allt för att lindra deras
oro.
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En bild säger mer än tusen ord.
Höghuset kommer förstöra livsmiljön för oss.
Stenungsunds Kommun skriver:

Miljömål:
En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt med-verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
”Så kan kommunen bidra till en god bebyggd miljö
Följa framtagna grönstrukturplaner samt planera ny bebyggelse på så sätt att
naturvärden bevaras och stärks.”
”Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas ”

Stenungsundshem och Kommunen bör följa sina egna ord och
inte förstöra miljön och viktiga natur- och kulturvärden för
lokalbefolkningen.

Bygg hus där de inte förstör för de boende!
Det finns massa mark i Stenungsunds Kommun att bygga lägenheter.
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”För oss är OMTANKE att respektera att våra bostäder är
människors hem, en plats för trygghet och välbefinnande.
Våra värderingar
• Omtanke
• Öppenhet
• Stolthet
Stengsundshem och kommunen är bra och vi hoppas att de vackra
värderingar hålls vid liv i verkligheten och inte bara på pappret.
Vi hoppas Stenungsundshem och Kommunen gör det rätta och bygger höghus och
parkeringsplatser på andra ställen, där människor, miljö och natur inte tar skada.
Ni har massa mark att bygga höghus på.

Vi vädjar, Ni måste värna om era hyresgäster och kommunivånare i första hand
och kämpa för att vi ska få behålla vår vackra natur i vårt område.

Vänligen,
Vi - Boende på Bergsvägen 23, 25, 27
Namninsamling gjord och följande personer är emot höghuset 2:16.
Ansvarig : Richard Kohlström
nrichardk@gmail.com
Carina Berggren
Daniel Berggren
Gun Andreasen
Emma Andersson
Birgitta Holmén
Anita Kinnskog
Elisabeth Natt o Dag
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Monica Gustavsson
Zaida Jansson
Yvonne Grolander
Santhat Johansson
Lars Poulonen
Yutthana Siwilai
Kajsa Stenberg
Liv Åberg
Lovis Larsson
Amir Ardalan Farzadnia
Karin Gunnarsson
Benny Olsson
...med släkt, vänner, sympatisörer, boende i hela området m.f.
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HANDLINGAR
Till detaljplanen tillhör följande handlingar:
•
•
•

•
•
•

Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse. 2020-07-01
Granskningsutlåtande 2020-11-30

Övriga handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VA- och dagvattenutredning, WSP, 2019-09-03, rev. 2020-02-25.
PM Geoteknik, Golder, 2019-12-13.
Markteknisk undersökningsrapport, Golder, 2019-11-30.
Bedömning av risk för bergras och blockutfall, Geos, 2020-02-17.
Bullerberäkning gjord för angränsande detaljplan, Kopper 2:13 m..fl., Norconsult
2015-06-15.
Bullermätning gjord för detaljplaneområde norr om det aktuella planområdet, ÅF
2015-06-25, rev. 2015-09-15.
Naturvärdesinventering gjord för angränsande detaljplan, Kopper 2:13 m. fl.,
Norconsult 2015-06-22.
PM Asfalt m.m., Kodeda Konsulter, 2020-03-04.
Laboratorierapport, Safe Control Materialteknik, 2020-02-13.
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BAKGRUND
Inledning
Föreliggande planbeskrivning ingår i antagandehandlingarna för Detaljplan Kopper 2:16 m.fl.
Detaljplanen bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
I maj 2017 inkom ägaren till fastigheten Kopper 2:16 med en ansökan om planbesked.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2017-09-29 beslut om positivt planbesked för ny
detaljplan inom del av Kopper 2:16. Kommunstyrelsen fattade 2019-03-18 beslut att ge
förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för Kopper 2:16. Därefter
upprättades ett planförslag som var ute på samråd mellan 2019-11-29 och 2019-12-20.
Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och besvarats i en
samrådsredogörelse. Efter samrådet upprättades kompletterande utredningar och
planhandlingarna justerades inför granskningen som varade mellan 2020-09-04 och 202009-25. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och besvarats i ett
granskningsutlåtande.

Syfte och huvuddrag
Planens syfte är att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus
med upp till 8 våningar (cirka 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.

PLANDATA
Läge, avgränsning och areal
Planområdet (se Figur 1) ligger inom bostadsområdet Kopper, cirka 1,3 km öster om
Stenungsunds centrum. Gångavstånd till centrum är cirka 1,5 km och körsträckan med bil är
cirka 2,5 km. Planområdet utgörs av fastigheten Kopper 2:16 samt cirka 500 kvadratmeter av
fastigheten Kopper 2:1. Planområdets areal är ca 0,6 ha. Fastigheten Kopper 2:16 är
privatägd och fastigheten Kopper 2:1 ägs av Stenungsunds kommun.

Figur 1. Flygfoto med markerat planområde för planförslaget.
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BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN (MB)
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3
kap MB.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Planförslaget innebär en förtätning av befintligt bostadsområde inom Stenungsunds tätort
och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB.
Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4
kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet”, riksintresse för högexploaterad kust. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i sin helhet
av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får
göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna skall dock inte
hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för högexploaterad kust då
planområdet är beläget i ett tätbebyggt område.
Ett område norr om tätorten är utpekat som riksintresse för industriell produktion. Det
aktuella planområdet ligger söder om detta och utanför de av kommunen upprättade skyddsoch säkerhetslinjerna och bedöms därmed inte påverka riksintresset för industriell
produktion.

Skydd av områden, 7 kap, MB
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att värdefull natur ska skyddas
från exploatering eller andra ingrepp. Exempel på områden som ingår i 7 kap MB är
naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och Natura 2000-områden.
Planområdet berör inte något av detta slags områden.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
Den ekologiska statusen för recipienten Askeröfjorden har klassificerats till måttlig. Den
kemiska ytvattenstatusen för Askeröfjorden har klassificerats till ”Uppnår ej god”. Förutsatt att
de åtgärder som beskrivs i den till planförslaget hörande VA- och dagvattenutredningen
utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka statusen inom Askeröfjordens
vattenområde, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.

Bedömning av miljöpåverkan
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 11 § och Miljöbalken 6 kap 5–7 § för aktuell detaljplan. Kommunen
har bedömt att planförslagets genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid samråd med länsstyrelsen 2019-07-09 har
framgått att länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
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Allmänt
Syftet med undersökningen är att avgöra om planens genomförande kan komma att
innebära betydande miljöpåverkan eller inte. Om planens genomförande kan antas innebära
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Undersökningen ska då precisera vilka frågor
som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Förslag till ställningstagande
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt i
sammanställningen av de kriterier som anges i miljöbalken 6 kap,
miljöbedömningsförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av föreliggande
planförslags genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras.
Motiv till bedömning
Fastigheten är idag använd för bostadsändamål och är belägen inom Stenungsunds tätort.
Platsen för det tillkommande flerbostadshuset är idag planlagd som parkering och utgörs av
en asfalterad yta. Den förändring som följer av planförslaget handlar framförallt om viss
påverkan på närmiljön i form av ökat trafikflöde på lokalgatan samt förändrade utemiljöer i
närheten av bostäderna.
Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP06. Denna föreskriver
att Stenungsunds tätort, som planområdet ingår i, är i stora drag ”färdigbyggt” men att ”vidare
utbyggnader av samhället kan därefter ske genom förtätningar samt ny- och ombyggnader
inom befintligbebyggelsestruktur.”
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga
4, vilket i princip innebär att planförslaget:
• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål.
• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter.
I planområdets närhet har på senare tid två detaljplaner upprättats som likt föreliggande
detaljplan möjliggör förtätningar av befintligt bostadsområde med punkthus i åtta våningar.
Dessutom pågår även ett detaljplanearbete på intilliggande fastighet, Kopper 2:13, som
syftar till att utreda möjligheten att även förtäta denna fastighet med ett punkthus med cirka
åtta våningar. Detaljplaneförslaget för Kopper 2:16 kommer således att innebära en
ytterligare förtätning av området i linje med tidigare förtätningar. Härav följer att detta från
början av lamellhus präglade bostadsområde kommer att innehålla ett antal punkthus, vilket
innebär att stadsbilden successivt förändras med allt fler inslag av högre bebyggelse. Att
stads- och landskapsbilden förändras på detta sätt innebär förvisso att områdets karaktär
förändras men samtidigt är detta en förändring som är i linje med den modernistiska typologi
– öppen stadsplan med lamellhus – som ursprungligen präglat området, fast nu med en
blandning av lamell- och punkthus. Den förtätning som följer av detaljplaneförslaget och
tidigare genomförda förtätningar kommer även att innebära att flera av de grönytor som finns
mellan de ursprungliga lamellhusen tas i anspråk för boendeparkering. Detta medför lokala
försämringar av utemiljöns kvalitet. Då närområdet innehåller en betydande del naturmark
och grönytor bedöms denna lokala försämring vara acceptabel men det är viktigt att bevaka
frågan om den lokala utemiljön i det fortsatta planarbetet.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP06, som antogs 2009-11-23 och vann laga kraft
2009-12-23, föreskriver att Stenungsunds tätort, som planområdet ingår i, är i stora drag
”färdigbyggt” men att ”vidare utbyggnader av samhället kan därefter ske genom förtätningar
samt ny- och ombyggnader inom befintligbebyggelsestruktur.”
Planområdet ligger utanför de av kommunen upprättade skydds- och säkerhetslinjerna mot
industrin som ingår i förslag till ”Riktlinjer som ingår i utredningsområde i ÖP 06” (2010-1129) som antogs av kommunfullmäktige 2010-12-13. Planområdet ligger dock inom det av
Boverket rekommenderade minimiavståndet om 1000-meter till detta slags
industrianläggningar. De antagna riktlinjerna tar hänsyn till detta minimiavstånd genom att
föreskriva att ”Stenungsunds kommuns nyetableringar avseende såväl bostäder som
verksamheter ska huvudsakligen lokaliseras söder om den av Boverket rekommenderade
minimiavståndet om 1000-meter.” Föreslagen förtätning av det befintliga bostadsområdet
med cirka 32 bostäder (och ytterligare 30 bostäder i det angränsande detaljplanearbetet för
Kopper 2:13 m.fl.) anses vara förenligt med dessa riktlinjer då det handlar om en
nyetablering av sammanlagt cirka 60 bostäder.
Gällande detaljplaner
Det aktuella planområdet omfattas av detaljplan 161, Kopperområdet, som vann laga kraft år
1992. I den gällande detaljplanen är platsen för det föreslagna flerbostadshuset planerad
som parkeringsyta för de befintliga flerbostadshusen väster om parkeringsytan. Det går ett uområde (marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar) över den norra delen av
parkeringen som sedan fortsätter fram till den norra änden av befintlig byggnad och sedan
vidare västerut till befintliga byggnader inom och väster om planområdet. Den del av marken
öster om fastigheten Kopper 2:16, del av fastigheten Kopper 2:1, som även ingår i
planområdet är planlagd som allmän plats, naturområde. Genomförandetiden för gällande
detaljplan har gått ut.
Inom detaljplan 161 har det de senaste åren genomförts tre nya detaljplaner:
•
•
•
•

Detaljplan för bostäder vid Koppersvägen, del av Kopper 2:11 m.fl. (Detaljplan 315),
laga kraft 2017. Planen möjliggör bland annat ett tillkommande bostadshus i 8
våningar.
Detaljplan för del av Kopper 2:1 m.fl., Bergsvägen (Detaljplan 303), laga kraft år
2014. Planen möjliggör bland annat ett tillkommande bostadshus i 8 våningar.
Ändring av detaljplan för Kopper 2:1 m.fl. (Detaljplan 289), laga kraft 2011,
som syftade till att permanenta ett tillfälligt bygglov för byggnad innehållandes ”Skola
och bostad för permanent- och korttidsboende.”

I direkt anslutning till fastigheten Kopper 2:16 pågår ett detaljplanearbete för Kopper 2:13
m.fl., planområdet beläget direkt väster om Kopper 2:16, med syfte att pröva lämpligheten av
att förtäta befintligt bostadsområde med ett flerbostadshus på upp till åtta våningar (cirka 32
lägenheter). Se figur 2.
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Figur 2. Gällande detaljplan nummer 161 samt planområdet för Kopper 2:16 m.fl. och Kopper
2:13 m.fl. markerat.

Politiskt ställningstagande
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2017-09-29 beslut om positivt planbesked för ny
detaljplan inom del av Kopper 2:16. Kommunstyrelsen fattade 2019-03-18 beslut om att ge
förvaltningen i uppdrag att starta planarbetet för Kopper 2:16.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Markanvändning och byggrätt
Planområdet, fastigheten Kopper 2:16, är idag bebyggd med två lamellhus i tre våningar med
totalt 36 lägenheter. Byggrätten för dessa två lamellhus medger byggnad i fyra våningar.
Planområdet omges av tidigare planlagda och bebyggda bostadsområden. I väster gränsar
planområdet till fastigheten Kopper 2:13 som är bebyggt med ett lamellhus i fyra våningar. I
norr och öster gränsar planområdet till fastigheten Kopper 2:1 som utgörs av kommunal
naturmark – med ett högt beläget skogsparti norr om planområdet och en grönyta med
enstaka träd öster om planområdet. Den östra delen av planområdet inbegriper en del av
naturmarken på Kopper 2:1. Öster om denna grönyta ligger fastigheten Kopper 2:9 som är
bebyggd med två lamellhus i tre våningar (byggrätten medger fyra våningar). I söder gränsar
planområdet till Bergsvägen som är en säckgata med anslutning till Uppegårdsvägen och
som slutar vid Kopperskyrkan sydväst om planområdet. Söder om Bergsvägen ligger ett
kuperat skogsparti med en förskola belägen högst upp på kullen.
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Vy över befintlig bebyggelse och parkeringsyta, sedd från Bergsvägen.

Vy över befintlig bebyggelse och utemiljön mellan lamellhusen.

Mark, terräng och vegetation
Naturmarken norr om planområdet består till övervägande del av lövskog i kuperad terräng. I
samband med ett angränsande detaljplanearbete, Kopper 2:13 m.fl., har en
naturvärdesinventering för den sydvästra delen av denna naturmark utförts (Norconsult
2015-06-22). Inventeringsområdet gränsar dock inte till planområdet för Kopper 2:16 m.fl.
Naturvärdesinventeringen konstaterade att delar av det undersökta området hade
”Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde” (den lägsta klassificeringen på en fyrgradig skala).
Inom planområdet för Kopper 2:16 m.fl. ingår mark som är planlagd som naturområde inom
fastigheten Kopper 2:1. Naturvärdena inom denna markyta bedöms vara små, med enstaka
mindre träd och berg i dagen.
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Störningar
Trafikbuller från Inre ringleden
En bullerberäkning har gjorts för den angränsande fastigheten Kopper 2:13 (Norconsult
2015-06-15) som visade att det inte finns några problem med buller från Inre ringleden för
denna fastighet, då gränslinjer för ekvivalenta ljudnivåer ligger väster om fastigheten (se
färgade linjer i Figur 3). Denna bullerberäkning utgick från följande ingångsvärden: 5500
ÅDT, 5 % tung trafik och hastighet 50 km/h. Enligt senaste trafikmätningen för Inre Ringleden
(2018) var de uppmätta siffrorna: 3957 ÅDT, 4,7 % tung trafik och hastighet 52 km/h.
Bullerberäkningen får således konstateras som relevant för dagens situation. Eftersom
Kopper 2:16 ligger på ett längre avstånd från Inre ringleden så är det inte sannolikt att buller
från Inre ringleden skulle vara en störning för fastigheten Kopper 2:16 och det aktuella
planområdet.

Figur 3. Bullerberäkning avseende trafikbuller

Buller från industrin
För detaljplanen Kopper 2:11, belägen nordöst om planområdet för Kopper 2:16, gjordes en
bullermätning (ÅF 2015-09-15) som visade att mätningarna ligger under de beräkningar som
har gjorts för buller från industrin (MUST2009): ”Uppmätta ljudnivåer är lägre än beräknade,
vilket delvis kan förklaras av de bullerdämpande åtgärder som enligt uppgift vidtagits på
närliggande industrier sedan 2008. Med hänsyn till ovan redovisade mätresultat är sannolikt
den ekvivalenta ljudnivån från närliggande industrier i det aktuella området normalt ≤ 45
dBA.” (s. 6) (se Figur 4). Då fastigheten Kopper 2:16 ligger på ett längre avstånd från
industrierna än de två mätpunkterna (MP A och MP B) bedöms inte industribuller utgöra en
störning för det aktuella planområdet. Planområdet bedöms således ligga i zon A enligt
Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder” (Boverket, rapport 2015:21) och att ingen planbestämmelse
gällande industribuller behövs.
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Figur 4. Bullermätning norr om planområdet från juni 2015 (ÅF 2015-06-25).

Trafikbuller från Bergsvägen
Då Bergsvägen idag är en säckgata som utöver fastigheten Kopper 2:16 endast betjänar
fastigheten Kopper 2:13 och Kopperskyrkan bedöms trafikbuller från denna inte utgöra en
störning. De tillkommande fordonsrörelser som alstras av det föreliggande planförslaget för
Kopper 2:16 m.fl. och det pågående planarbetet för den intilliggande fastigheten Kopper
2:13, sammanlagt cirka 64 tillkommande bostäder, beräknas till 280 fordonsrörelser per
dygn. Denna ökning av trafikmängden på Bergsvägen bedöms inte leda till att
bullerförordningens riktvärden för bostäder överskrids för befintliga eller tillkommande
bostäder.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i eller i anslutning till planområdet.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse i planområdets närhet
Planområdet ingår i området Kopper som var det första större bostadsområdet som byggdes
i Stenungsund under början av 1960-talet i samband med att de kemiska industrierna
etablerades. Kopperområdet består till största delen av lamellhus i tre våningar med grönytor
runt husen. Totalt uppfördes 365 lägenheter av varierande storlek, från 1 rum och kokvrå till
4 rum och kök. Drygt hälften av dessa lägenheter (cirka 200) ägs idag av det kommunala
bostadsbolaget Stenungsundshem. Bebyggelsen i Kopperområdet är glest utspridd med väl
tilltagna friytor mellan bostadshusen som bildar sammanhängande bebyggelsegrupper. Runt
bebyggelsen finns områden med delvis bevarad naturmark i sluttningar och på kullar.
Nordöst om planområdet ligger Kopperskolan. Skolan består av envåningsbyggnader i gult

82

12
tegel och är uppförd år 1965. Kopperskolan i sin tur gränsar i öster till ett radhus-, kedjehusoch villaområde vid Rödklövervägen, Blåklintsvägen och Timotejvägen.
Området Kopper har på senare tid förtätats med två punkthus i åtta våningar. Ett uppfördes
på Bergsvägen (sydöst om planområdet) år 2015 och ett har år 2020 uppförts vid
Koppersvägen (nordöst om planområdet).
Befintlig bebyggelse inom planområdet
Planområdet, fastigheten Kopper 2:16, är idag bebyggd med två lamellhus i tre våningar med
totalt 36 lägenheter. Byggrätten för dessa två lamellhus medger byggnad i fyra våningar
samt hisstorn vid befintliga entréer. Marken runt befintliga byggnader används för
sophantering, parkering, uteplatser och vistelseytor.
Föreslagen bebyggelse inom planområdet

Figur 5. Illustrationsplan tillhörande planförslaget. Brun färg: tillkommande byggnad. Grå färg:
befintliga byggnader. III och VIII: antal våningar.

Detaljplaneförslaget för Kopper 2:16 innehåller, utöver befintliga lamellhus, ett tillkommande
flerbostadshus i upp till åtta våningar (se illustration Figur 5). Detta föreslås placeras på ett
avstånd om minst 20 meter från befintligt lamellhus, minst tio meter från Bergsvägen och
minst tio meter från plangräns i öst (se plankarta Figur 6). Byggrätten föreslås begränsas
med en maximal bruttoarea på 3400 m2 samt en maximal nockhöjd på 30 meter, vilket
möjliggör en byggnad i nio våningar, men i så fall med en mindre byggnadsarea.
Byggrätterna för de befintliga lamellhusen, som medger bostadshus i fyra våningar samt med
utrymme för hisstorn vid befintliga entréer, bevaras men regleringen av våningsantal (fyra
våningar) ersätts med reglering av byggnadshöjd: 14 meter. För det östra lamellhuset så
uppstår en konflikt mellan det norra hisstornet och det föreslagna u-området (se Figur 6).
Därav utgår byggrätten för detta hisstorn i planförslaget, men förutsättningarna att
åstadkomma tillgängliga bostäder anses ändå vara goda. Marken mellan befintliga och
tillkommande byggrätter är markerad som korsmark – mark där ”Endast
komplementbyggnad får placeras”. Syftet med egenskapsbestämmelsen ”Korsmark” är att
skapa en flexibel användning av denna yta där det är möjligt att uppföra exempelvis
komplementbyggnader för parkering, avfallshantering och dylikt. Det går även att uppföra
parkering, mindre stödmur, uteplats och liknande.
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I syfte att skapa bättre förutsättningar för att kunna åstadkomma god utemiljö i närheten av
byggnaderna på fastigheten, samtidigt som parkeringsbehovet tillgodoses, föreslås att
fastigheten utökas österut genom markköp. Denna mark tillhör idag fastigheten Kopper 2:1
som ägs av Stenungsunds kommun och är planlagd som allmän plats, naturområde.
Markköpet föreslås ske genom en så kallad direktanvisning, där kommunen säljer den
aktuella marken till exploatören.

Figur 6. Plankarta tillhörande planförslaget.

Detaljplaneförslaget kommer att innebära en ytterligare förtätning av området i linje med
tidigare förtätningar. Detta område, som sedan utbyggnaden under 1960-talet präglats av
lamellhusbebyggelse, kommer genom tidigare uppförda punkthus och föreliggande
planförslag att få en förändrad stadsbild med allt fler inslag av högre bebyggelse. Att stadsoch landskapsbilden utvecklas på detta sätt innebär förvisso att områdets karaktär förändras
men samtidigt är detta en förändring som är i linje med den modernistiska
bebyggelsetypologi som ursprungligen präglat området, med den skillnaden att området nu
utöver lamellhus även innehåller punkthus.

Figur 7. Sektion som visar befintlig och föreslagen bebyggelse.

84

14
Solstudie
En solstudie har tagits fram för detaljplaneförslaget (se Figur 8a och 8b). Denna visar att det
befintliga lamellhuset direkt väster om föreslagen byggrätt kommer att skuggas av det
föreslagna punkthuset under förmiddagen. Solförhållandena för berörda lägenheter bedöms
dock fortsatt vara goda, även med föreslaget punkthus, inte minst eftersom flertalet av dessa
lägenheter är så kallade genomgångslägenheter med fönster mot öst och väst. Lamellhuset
beläget öster om planområdet kommer att påverkas under sen eftermiddag och kväll under
delar av året, vilket bedöms vara en acceptabel förändring av denna byggnads
solförhållanden.

Figur 8a – Solstudie vid höst- och vårdagjämning
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Figur 8b – Solstudie vid sommarsolstånd

Den förtätning som följer av detaljplaneförslaget och tidigare genomförda förtätningar
kommer även att innebära att flera av de grönytor som finns mellan de ursprungliga
lamellhusen tas i anspråk för tillkommande bebyggelse och boendeparkering. Detta kan
medföra lokala försämringar av utemiljöns kvalitet. Då området innehåller en betydande del
naturmark och grönytor bedöms denna lokala försämring vara acceptabel men det är viktigt
att bevaka frågan om den lokala utemiljön i det fortsatta arbetet. Genom föreslagen utökning
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av fastigheten österut förbättras möjligheterna att åstadkomma erforderlig parkering och god
utemiljö inom det aktuella planområdet.
I planområdets norra del går en gångväg genom planområdet som förbinder
Koppersområdet med Inre Ringleden. Gångvägen passerar nära den norra kortsidan av
befintliga byggnader inom planområdet och fortsätter på samma sätt förbi planförslagets
punkthus. Under och i närheten av denna gångväg är ledningar placerade, det vill säga norr
om u-området i befintlig detaljplan (nr 161). I planförslaget är ett markområde som inbegriper
denna gångväg markerat som u-område (markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar) och med prickmark – ”Marken får inte förses med byggnad.”

Trafik, parkering och kommunikation
Gång- och cykel
Längs Bergsvägen, omedelbart utanför planområdets södra gräns, går en gångbana i östvästlig riktning med förbindelse ner mot Stenungsunds centrum via en gång- och cykeltunnel
i änden av Bergsvägen. Längs Bergsvägen finns inte någon cykelbana utan cyklister är
hänvisade till att cykla i gatan fram till gång- och cykeltunneln.
I planområdets norra del går en sammanhängande gångväg i öst-västlig riktning som leder
från planområdet och bostadsområdet öster om detta vidare ner genom skogspartiet till Inre
ringleden. Denna gångväg är inte planlagd i gällande detaljplan utan den ligger på korsmark
– ”marken får endast bebyggas med komplementbyggnader”. I föreliggande planförslag
flyttas det u-område som i gällande plan är förlagt söder om gångvägen och delvis på
befintlig parkering till den yta som den befintliga gångvägen upptar samt marken direkt norr
om denna. I dagsläget är ledningar dragna under eller i anslutning till gångvägen. Därtill
planläggs även marken för gångbanan som prickmark – ”marken får inte förses med
byggnad”.
Kollektivtrafik
Området försörjs i nuläget huvudsakligen av en busslinje inom Västtrafiks lokaltrafik i
Stenungsund samt en skolbuss. Busshållplatserna Bergsvägen och Brudhammar ligger cirka
200 respektive 250 meters gångsträcka från planområdet. Restid till Stenungsunds station är
cirka 10 minuter.
Trafik och Parkering
Parkeringstalet i föreliggande planförslag är satt till 0,7 parkeringsplatser per bostad inom
planområdet, gästparkeringar inräknat. Stenungsunds kommun har tagit fram en
mobilitetsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2019-12-12. I denna anges en
”inriktning och ambition för mobilitet i Stenungsunds kommun 2035” som handlar om att
sänka andelen bilresor från 73 % till 52 % av det totala antalet resor, till förmån för gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Detta motiverar ett lägre parkeringstal i det aktuella planförslaget,
jämfört med det som varit normen för tidigare detaljplaner i närområdet, som har varit högre
än 0,7. För att möjliggöra detta parkeringstal kommer Stenungsunds kommun kräva att
mobilitetsåtgärder genomförs i samband med exploateringen. Dessa mobilitetsåtgärder kan
inbegripa avtal om införande av bilpooler, funktionella cykelrum av god standard,
kollektivtrafikkort till nyinflyttade samt åtgärder för gående inom planområdet.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska förläggas så nära bostadsentréer som möjligt.
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I tidigare detaljplaner i närområdet har det antagits att 32 tillkommande lägenheter alstrar
cirka 140 fordonsrörelser per dygn. Den sammantagna ökningen av fordonsrörelser på
Bergsvägen, inräknat det föreliggande planförslaget för Kopper 2:16 och det pågående
planarbetet för den intilliggande fastigheten Kopper 2:13 bedöms blir enligt samma
trafikalstringstal cirka 280 fordonsrörelser. Utifrån den inriktning som uttrycks i
mobilitetsstrategin om att minska andelen resor med bil, planförslagets parkeringstal 0,7 och
de mobilitetsåtgärder som kopplas till detta så är det rimligt att anta att den faktiska
trafikalstringen borde vara lägre än 280 fordonsrörelser per dygn. Kommunen bedömer att
det aktuella planförslaget för Kopper 2:16 och det parallellt bedrivna planförslaget för Kopper
2:13 inte kommer få någon betydande negativ påverkan på Bergsvägen eller utfarten till
Uppegårdsvägen avseende trafikbuller, trafiksituation, trafiksystemets kapacitet eller
trafiksäkerhet. Det kan dock bli aktuellt att i samband med förtätningen av området uppföra
en vändplan i änden av Bergsvägen väster om planområdet, vid Kopperskyrkan. Denna
vändplats finns planlagd i stadsplan 64, men har aldrig blivit genomförd.

Radon
Inom planområdet har det inte utförts någon radonmätning. I radonriskkarta över
Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas
områden öster, norr och väster om aktuellt planområde som liggande inom normal
radonmark. Radonsäkert utförande av byggnad skall ske såvida inget annat kan påvisas.

Topografi
Marken inom befintlig parkeringsyta sluttar från cirka +46 m.ö.h. i nordost till cirka +44 m.ö.h.
i sydväst. Gårdsytan mellan parkeringen och befintligt lamellhus är flack och ligger mellan
+43 m.ö.h. och +44 m.ö.h. Marken direkt norr om parkeringen utgörs av bergshöjder på cirka
+50 m.ö.h. som sluttar brant mot parkeringsytan. Marken öster om parkeringsytan utgörs av
mindre höjder/bergshällar belägna cirka +48-49 m.ö.h.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning och en markteknisk undersökning har genomförts för planområdet.
Planområdet är enligt jordartskartan beläget i utkanten av en mindre sänka med lermark
omsluten av fastmark med till stor del berg i dagen. Direkt norr och öster om föreslagen
byggrätt utgörs marken av ytnära berg och höjder/hällar med berg i dagen (se Figur 9).

Figur 9. Jordartskarta över planområdet (röd markering). Gul färg= lera. Brun färg= berg.
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De naturliga jordlagren i planområdet utgörs i huvudsak av torrskorpelera/lera ovan ett tunt
lager friktionsjord på berg. Inom parkeringsytan, där tillkommande byggrätt föreslås
förläggas, utgörs marken av fyllnadsmaterial av grus och sand (med en mäktighet på cirka
0,5-1 meter) ovan torrskorpelera och/eller friktionsjord på berg. Jordlagrens mäktighet
varierar i de undersökta punkterna mellan cirka 1-8 meter där jorddjupen generellt ökar mot
sydväst. Leran bedöms vara av torrskorpekaraktär ner till cirka 2,5-3,5 meters djup under
markytan, det vill säga ner till friktionsjord alternativt berg inom en stor del av det undersökta
området. I undersökta punkter med större jorddjup (mot sydväst) återfinns lös lera under
detta djup.
Enligt den geotekniska utredningen bedöms totalstabiliteten i planområdet, med hänsyn till
de relativt små nivåskillnaderna inom lermarksområdet, vara tillfredsställande för nuvarande
förhållanden och efter nybyggnation enligt planförslaget. Vid större nybyggnation, till exempel
av det förslagna punkthuset i åtta våningar, rekommenderas att byggnaden grundläggs på
en betongplatta med plintar/pålar ner till fast berg. Mindre byggnader såsom miljöhus och
dylikt kan grundläggas med platta på mark.

Bedömning av risk för bergras och blockutfall
En bedömning av risk för bergras och blockutfall inom och i anslutning till planområdet har
tagits fram (Geos 2020-02-17). I den sprängda bergslänten strax norr om Bergsvägen 21
finns ett parti med potentiellt instabila block (se Figur 10). Den totala volymen är mindre än
0,5 m3 och högsta höjd över omgivande mark cirka 2 meter. För att säkerställa stabiliteten
rekommenderas att blocken rensas ned. I övrigt bedöms bergslänter i och i omedelbar
anslutning till planområdet för Kopper 2:16 vara stabila för nuvarande förutsättningar och det
bedöms inte föreligga risk för bergras eller blocknedfall. Vid bergschaktning är den väl
definierade gnejsigheten att betrakta som svaghetsplan, vilka både kan orsaka oönskad
fragmentering vid sprängning samt instabilitet i schaktväggar. Det rekommenderas därför att
bergsakkunnig kontaktas för förnyad inspektion i samband med mer omfattande
bergschaktning.

Figur 10. Satellitbild som visar förekomst av blottlagt berg (transparent rött) i och i anslutning
till planområdet för Kopper 2:16 (streckad röd linje). Turkosfärgad linje markerar område med
potentiellt instabila block.
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Förorenad mark
Marken inom planområdet består i nuläget av obebyggd naturmark, två flerbostadshus i tre
våningar samt en asfalterad parkeringsyta. En provtagning (Safe Control Materialteknik
2020-02-10) och bedömning (Kodeda konsulter 2020-03-04) av asfalten inom parkeringsytan
har genomförts. Inga PAH-halter överskridande jämförvärde 70 mg/kg Ts har påvisats vid
provtagning, vilket betyder att asfalten bedöms som fri från stenkolstjära. Uppbruten asfalt är
generellt att se som ett avfall och ska omhändertas på godkänt sätt – ej krossas till markfylle.
Inget underliggande skikt av indränkt makadam har påvisats vid provtagningen. Om
underliggande skikt av indränkt makadam påträffas vid markarbeten ska provtagning av
detta ske och kommunen ska omgående upplysas om förekomsten. Om inga syn- eller
luktindikationer på föroreningsförekomst påvisas vid markarbeten behöver ingen vidare
provtagning göras. Om överskottsmassor uppstår behöver dessa dock provtas för att
klassificeras inför borttransport.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dricks- och spillvattenledningar inom fastighet ansluts till det kommunala vatten- och
avloppssystemet via serviser. VA- och dagvattenutredningen har utgått från en servis per
byggnad. Tryckförstärkning kommer troligtvis att behövas vid uppförandet av ett
åttavåningshus. Kommunen bedömer att spillvatten från de tillkommande bostäderna klaras
inom befintlig kapacitet och gällande tillstånd för det kommunala reningsverket.
Dagvatten
Dagvattenledningar inom fastigheten ansluts till det kommunala dagvattensystemet via
serviser. Dagvatten ska fördröjas och renas på fastighet, innan det släpps ut till det
kommunala dagvattennätet. En VA- och dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget.
Denna har visat att planförslaget inte kommer att ha negativ påverkan på recipienten
Askeröfjorden samt att det finns utrymme att inom fastigheten fördröja dagvattnet på ett
erforderligt sätt före det släpps ut till det kommunala dagvattennätet. Enligt framtagen
utredning (WSP 2020-02-25) finns det plats för utökad fördröjningsvolym som kan bli aktuell
om 20- eller 30-årsregn ska fördröjas.
Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 m över marknivå i förbindelsepunkten om avledning av
spillvatten- och dagvatten med självfall ska tillåtas. Dagvatten skall fördröjas och renas inom
kvartersmark innan utsläpp till befintlig kommunala dagvattenledningar. Upplysningar om
detta läggs in i plankartan.
Skyfall
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut.
Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar
avrinningskoefficienterna. En större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet.
Eftersom befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omgående omhänderta flöden från
skyfall kommer ledningssystemet vid kraftfulla regn att gå fullt och dagvatten kommer att
rinna ytledes till lågpunkter i området. För att hantera extrema flöden vid skyfall, som inte VAsystemet klarar av att avleda, bör höjdsättningen av marken göras så att dagvattenflöden
som inte kan hanteras i ledningsnät leds ut till Bergsvägen där det avleds västerut och likt
idag leds ner mot gång- och cykeltunneln under Uppegårdsvägen där det bildas en större
vattensamling. Då en vattensamling i detta läge, som kommer från ett betydligt större
avrinningsområde än planområdet, inte riskerar att skada byggnader betraktas den som
acceptabel. Marken inom planområdet lutar i dagsläget delvis åt sydväst, vilket skapar goda
förutsättningar för att åstadkomma avrinning av skyfall åt detta håll, utan att behöva göra
omfattande höjningar av marken. Den geotekniska utredningen visar att delar av marken
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inom planområdet kan vara sättningskänslig. Skyfallsavrinning bör således åstadkommas på
ett sådant sätt att markbelastningen inte ökar från dagens nivåer. Om inga instängda
områden skapas inom planområdet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att
drabbas av översvämning. VA- och dagvattenutredningen innehåller även ett förslag på
avskärande dike i nordost för att hindra utifrån tillrinnande dagvatten att drabba ny
bebyggelse på fastigheten Kopper 2:16. Om även rinnvägar eller invallning skapas som
hindrar vattenflöden att nå den befintliga byggnad som ligger längst österut kan situationen
till och med förbättras för den befintliga byggnaden. För att få en mer detaljerad uppfattning
om framtida översvämningsrisker kan en hydraulisk modell skapas över planområdet när
färdig höjdsättning finns gällande ny markanvändning.
Vid utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta
projekteringen.
Brandposter
Eftersom det redan idag finns byggrätter i fyra våningar inom planområdet antas befintliga
brandposter ha erforderlig standard.
Tele, el och fjärrvärme
Fastigheten är ansluten till el- och teleledningsnät. En transformatorstation är belägen strax
utanför planområdet, i nordöst. Denna bedöms ha tillräcklig kapacitet för att även tillgodose
behovet för tillkommande lägenheter.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet och fjärrvärmeledningar finns inom fastigheten. I
samband med byggnation kan befintlig fjärrvärmeledning eventuellt behöva flyttas.
Avfallshantering
Planen möjliggör uppförande av miljörum och dylikt på korsmarken – mark där ”Endast
komplementbyggnad får placeras” – mellan byggrätterna för bostadshus.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Planprocessen
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen
(2010:900).

Tidplan
Detaljplanen handläggs enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga Kraft

vinter 2019
höst 2020
vinter 2020/2021
vinter 2020/2021

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov
fattas.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald
genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden
har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med
planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt,
om planen ändras eller upphävs. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller
upphävs av kommunen.

Ansvarsfrågor
Åtgärder inom fastighet bekostas av fastighetsägaren.

Planekonomi
Plankostnadsavtal ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen, därmed utgår
planavgiften för fastigheten.

Kommunala åtaganden
Ett genomförande av planen medför inga tekniska, fastighetsrättsliga eller ekonomiska
åtaganden för kommunen inom planområdet. Kommunen bedömer att de eventuella
ytterligare genomförandefrågor som berör planområdet och fastigheten är möjliga att hantera
i samband med kommande bygglovshantering. Kommunen har ett ekonomiskt åtagande
utanför planområdet vilket regleras i exploateringsavtalet
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Samtlig mark i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark. För denna ansvarar
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Vattenfall Eldistribution
AB ansvarar för elförsörjningen, Skanova för teleförsörjningen och Stenungsunds energi AB
för fjärrvärmeförsörjningen inom planområdet.
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:
Ansvarig

Exploatör

Åtgärd/Anläggning
•

•

•

•

Stenungsunds kommun

•
•

•
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Utbyggnad och
iordningställande av byggnader
och anläggningar inom
kvartersmark
Åtaganden i enlighet med
plankostnadsavtal,
exploateringsavtal och
mobilitetsavtal
Exploateringsbidrag för
utbyggnad av vändplats på
Bergsvägen, samt eventuell
utbyggnad av allmänna VAanläggningar som krävs för
exploateringen. Eventuell
utbyggnation och
iordningsställande av
tillkommande vändplan i änden
av Bergsvägen (utanför
detaljplan) i enlighet med
exploateringsavtal
Exploatör ansöker om och
bekostar ny fastighetsbildning
inom planområdet

Åtaganden i enlighet med
exploateringsavtal
Utbyggnad, iordningställande
och förvaltande av tillkommande
vändplan i änden av
Bergsvägen (utanför detaljplan)
Eventuell utbyggnad av
ledningar för vatten och avlopp
samt dagvatten
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Skanova

•
•

Utbyggnad av telenät
Säkerställande av
ledningsläggning genom
ledningsrätt alternativt servitut i
samråd med Stenungsunds
kommun.

Stenungsunds energi

•
•

Utbyggnad av fjärrvärmenät
Säkerställande av
ledningsläggning genom
ledningsrätt alternativt servitut i
samråd med Stenungsunds
kommun

Vattenfall Eldistribution
AB

•

Eventuellt utbyggnad av elnät

Avtal
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Avtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader för
upprättande av detaljplan.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska vara upprättat, undertecknat av exploatören och antaget av
kommunfullmäktige innan antagandet av detaljplanen. Avtalet som följer kommunens
riktlinjer för exploateringsavtal, kommer att ha följande innehåll:
-

-

-

-

Exploatörens åtagande avseende de mobilitetsåtgärder som krävs för det
lägre parkeringstalet.
Reglera utbyggnads- och kostnadsansvar för vändplats på Bergsvägen.
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av vändplatsen,
exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag som täcker kommunens
faktiska kostnader.
Reglera eventuellt utbyggnads- och kostnadsansvar för allmänna VAanläggningar som krävs för exploateringen. Kommunen ansvarar för
projektering och utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, exploatören ska
erlägga ett exploateringsbidrag som täcker kommunens faktiska kostnader
vilka inte ingår i ordinarie VA-taxa.
Kommunens villkor avseende anslutning till kommunala VA-anläggningar.
Exploateringsavtalet ska innehålla överenskommelse om
fastighetsreglering. Den del av kommunens fastighet Kopper 2:1 som är
belägen inom planområdet avses genom fastighetsreglering till
exploatörens fastighet Kopper 2:16 (eller från denna avstyckad fastighet)
överlåtas. Exploatören ska utan ersättning upplåta mark genom
ledningsrätt inom plankartans u-område. Det är exploatören som ansöker
om och bekostar lantmäteriförrättning för detaljplanens genomförande
avseende fastighetsreglering.
Ett avtal om mobilitetsåtgärder ingår som en bilaga till
exploateringsavtalet.
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Avtal om mobilitetsåtgärder
Detaljplanens parkeringstal, 0,7 parkeringsplatser per bostad inklusive besöksparkeringar,
förutsätter att mobilitetsåtgärder genomförs, annars krävs ett högre parkeringstal. Dessa
mobilitetsåtgärder kan inbegripa avtal om införande av bilpool, funktionella cykelrum av god
standard, kollektivtrafikkort till nyinflyttade samt åtgärder för gående inom planområdet.
Detta avtal om mobilitetsåtgärder kommer sedan att utgöra ett underlag i bygglovsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet berör fastigheten Kopper 2:16 och fastigheten Kopper 2:1. Fullständiga
ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas av den till detaljplanen
hörande fastighetsförteckningen.
Fastighetsindelning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet.
Detaljplanen medför ingen inlösen av mark för allmän plats.
Fastighetsmässiga förändringar
Cirka 550 kvadratmeter av fastigheten Kopper 2:1 (se streckad röd linje i Figur 10), ägd av
Stenundsunds kommun, överförs till fastigheten Kopper 2:16 (eller från denna avstyckad
fastighet) genom direktanvisning. Syftet med direktanvisningen är att skapa goda
förutsättningar för att ordna parkering och trivsam utemiljö på fastigheten i samband med
planerad förtätning. Exploatör ansöker om och bekostar ny fastighetsbildning inom
planområdet.

Figur 11. Flygfoto med fastighetsgränser och föreslaget område för direktanvisning (röd
streckad linje).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheten Kopper 2:16 har del i gemensamhetsanläggningen för Bergsvägen (Söbacken
GA:7) som förvaltas av Bergsvägens samfällighetsförening. Marken inom Söbacken GA:7 är
i detaljplan 289 planlagd som allmän plats, gata, och en omprövning av
gemensamhetsanläggningen ska göras. Kommunen ansöker om erforderlig omprövning av
gemensamhetsanläggningen hos lantmäterimyndigheten, vid förrättningen fattas beslut om
fördelning av kostnad.
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Ledningsrätt
Ledningsrätt för fjärrvärme finns inom fastigheten Kopper 2:16. Ledningsrätten kommer att
fortsatt finnas kvar, även om ledningens sträckning kan komma att flyttas i samband med
genomförandet av planen. Detta säkerställs genom att ett u-område planläggs på
fastigheten. Möjlighet till ledningsrätt säkerställs genom u-området i plankartan.

Utbyggnad av tekniska anläggningar
Vatten-, spill- och dagvatten samt brandpost
Planområdet är idag anslutet till det kommunala VA-nätet inom kommunalt VAverksamhetsområde. Utbyggnad av VA-anläggningar och anslutningar till kommunalt VA-nät
ska ske i samråd med kommunens VA-enhet. Eventuellt krävs utbyggnad av allmänna VAanläggningar. Exploatören ansvarar för kostnader som uppkommer i samband med
kommunens genomförande av VA-utbyggnad. Motsvarande gäller hantering av dagvatten
och utbyggnad av dagvattennät. Dagvatten ska fördröjas och vid behov renas på fastighet,
innan det släpps ut till det kommunala dagvattennätet, om ingen annan teknisk lösning visar
sig vara mer fördelaktig.
Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den vid
anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med kommunen.
Brandpost finns strax utanför fastighets/detaljplanegränsen i söder, längs Bergsvägen. I
samband med planens genomförande ska det av Räddningstjänsten säkerställas att denna
uppfyller erforderlig standard.
Trafik
Bergsvägen är en säckgata, men har i dagsläget ingen vändplats i änden vid Kopperskyrkan.
Det är nödvändigt med en vändplan i änden av Bergsvägen, inte minst i samband med
planerad exploatering längs Bergsvägen. I gällande plan, stadsplan 64, för denna del av
Bergsvägen (som ligger utanför föreliggande detaljplans planområde) finns utrymme för
vändplats planlagt. Vändplanen har aldrig blivit genomförd men det är motiverat att anlägga
denna i samband med genomförandet av detaljplanerna för fastigheterna Kopper 2:13 och
Kopper 2:16.
Parkering
Parkering och eventuella mobilitetsåtgärder ska anordnas på kvartersmark inom den egna
fastigheten.
El- och teleförsörjning
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan nätägaren och
Stenungsunds kommun. Det är exploatörens ansvar att sådant samråd sker.
Vid behov av att flytta befintlig nätanläggning, kablar för el och tele och dylikt bekostar
exploatören detta.
Telia Skanova Access AB, nedan kallat Skanova, har anläggningar runt och inom aktuellt
exploateringsområde. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom
exploateringsområdet kommer att debiteras fastighetsägaren/exploatören.
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Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall, har el-anläggningar inom och i närheten
av planområdet. Eventuellt flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall
men bekostas av exploatören.
Fjärrvärme
Anslutning av nya byggnader till fjärrvärme och eventuell flytt av befintliga ledningar utförs av
Stenungsunds energi och bekostas av exploatören.

Tekniska utredningar
Se under rubrik Handlingar s. 3 om genomförda utredningar/undersökningar. Exploatören
ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar som behövs för att
genomföra planen.

Geoteknik
En geoteknisk utredning har genomförts för planområdet. Nybyggnation av större omfattning,
likt föreslaget punkthus i åtta våningar, rekommenderas att grundläggas på betongplatta med
plintar/pålar ned till fast berg. Mindre byggnader som miljöhus och dylikt kan grundläggas
med platta på mark.

Tillstånd
Exploatören ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser och dylikt för
genomförandet av exploateringen inom detaljplanen.

Genomförandets konsekvenser
Inverkan på miljön
Detaljplanens genomförande förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan och
någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Genomförandet av
planförslaget kommer innebära att viss mark på fastigheten Kopper 2:1, som idag är
planlagd som naturområde, kommer tas i anspråk för bostadsändamål.
Sociala konsekvenser
Den mark som beräknas tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte ha någon
betydande påverkan för möjligheterna till idrott eller lek för barn i skola, föreningsliv eller
rekreation i närområdet. Det föreslagna parkeringstalet och förslaget att genom
direktanvisning utöka fastigheten åt öster ger förutsättningar för att skapa god utemiljö i
närheten av bostadsbyggnaderna i samband med genomförandet av planförslaget.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Följande fastighetsrättsliga konsekvenser uppstår på grund av planförslaget:
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Fastigheter

Fastighetsrättslig konsekvens

Kopper 2:1

Del av denna fastighet övergår i
fastigheten Kopper 2:16 eller från
Kopper 2:16 avstyckad fastighet
genom direktanvisning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Inkomster
• Stenungsunds kommun får inkomst vid försäljning av kvartersmark för
bostadsändamål.
•

Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter
för vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa med mera.

•

Det tecknade plankostnadsavtalet ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen.

•

Exploateringsbidrag för kommunens kostnader för utbyggnad av vändplats för
Bergsvägen och eventuella utbyggnader av kommunala VA-anläggningar.

Kostnader
• Stenungsunds VA-kollektiv får eventuellt utgifter till följd av anläggande av VAanläggningar.
• Stenungsunds kommun får kostnader för utbyggnad av vändplats för Bergsvägen.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Kostnader
• Exploatören får kostnader för iordningsställande av bebyggelse och andra
anläggningar på kvartersmark. Enligt exploateringsavtalet ska exploatören erlägga
exploateringsbidrag för kommunens kostnader för utbyggnad av vändplats för
Bergsvägen och eventuella utbyggnader av kommunala VA-anläggningar.
Exploatören står för lantmäterikostnader då detaljplanen genomförs fastighetsrättsligt
och har kostnader vid markköp.
•

Exploatören ska betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt vid varje
tidpunkt gällande taxa.

•

Kostnader förenade med planläggning och kommunens utbyggnad av vändplan i
änden av Bergsvägen, vid Kopperskyrkan, kommer ekonomiskt att belasta
exploatören. Ekonomiskt ansvar mellan exploatören och kommunen regleras i
exploateringsavtalet.

•

Kostnader för fastighetsbildning som behövs för genomförande av planen.

Inkomster
• Exploatören som får intäkter då detaljplanen är genomförd, då bostäder upplåtes.
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Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats planarkitekt Anders Dahlgren och exploateringsingenjör
Therese Brattfors i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun.

Samhällsbyggnad Exploatering

Anders Dahlgren
Planarkitekt

Therese Brattfors
Mark- och exploateringsingenjör
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Till Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Munkeröd 1:12 m.fl. i enlighet med plan- och
bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Munkeröd 1:12 med flera syftar till att omvandla en del av ett skogsområde som
till största delen är obebyggd, beläget fyra kilometer öster om Stenungsunds centrum, till
industrimark. Planområdet är cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort. Majoriteten av fastigheterna
inom planområdet är privatägda. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet
föreslås enskilt huvudmannaskap. Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny
kvartersmark för industri kan tillkomma.
Söder om planområdet ligger friluftsområdet Furufjäll. I gällande översiktsplan ÖP06 är den
södra delen av planområdet utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds tätort.
Slutsatsen, i det för detaljplanen framtagna planprogrammet (2011), är att friluftsvärdena inte
i någon större utsträckning riskerar att påverkas negativt av de planerade
industriverksamheterna. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda om
detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i denna är att
den byggnation som detaljplanen tillåter inte leder till betydande miljöpåverkan, förutsatt att
föreskrivna åtgärder följs.
Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar ett cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort område, lokaliserat cirka fyra
kilometer öster om Stenungsunds centrum. Området utgörs av ett skogsklätt höjdparti som
sluttar åt norr mot väg 649 Ucklumsvägen och åt väster mot väg E6. Fastigheterna inom
planområdet är privatägda, med undantag för en mindre fastighet som ägs av Stenungsunds
kommun. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet föreslås enskilt
huvudmannaskap. I Plan- och bygglagen (1987:10) finns stöd för enskilt huvudmannaskap för
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allmän plats om det är motiverat, vilket det bedöms vara i detta fall.

Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för industri kan
tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig
trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från detta ligger
friluftsområdet Furufjäll. Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av cirka
5–10 år. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, kommer
omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett överskott på massor, som ska
hanteras inom området eller fraktas bort för deponi eller användas i närområdet. Området är i
första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. I
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begreppet industri ingår att den industri som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I
begreppet partihandel ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda.
I ett tidigt skede i planarbetet konstaterades att detaljplanens genomförande kan innebära risk
för betydande miljöpåverkan. För att utreda detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
tagits fram. I samråd med Länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att innehålla följande:
schakt av berg och mjuka massor, grundvattenbildning, djurliv och naturmiljö, friluftsliv,
risker med farligt gods, miljömål, luftkvalitet, vattenkvalitet, buller samt trafik. Slutsatserna i
MKB:n är att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet
av planen (vid markarbeten och byggnation) eller då planen är genomförd och området
används som verksamhetsområde, förutsatt att dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande
sätt. Under byggtiden kan störningar för den närmsta omgivningen uppkomma. För att minska
antalet transporter av berg- och schaktmassor bort från området ska så mycket som möjligt att
tas om hand inom planområdet. Den bulleravskärmande skyddsvall som idag finns mellan
motorbanan och friluftsområdet ska förstärkas och byggas ut för att minska planområdets
påverkan på friluftsområdet under byggtid och efter att planområdet byggts ut.
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget motverkar
därmed en uppfyllelse av det statliga nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskridas. Planförslaget bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt utan kan medverka till att föreslagna
miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. Bedömningen är vidare att det inte finns risk för
betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är
genomförd och området används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet
tas om hand på ett tillfredsställande sätt.
Samråd om detaljplanen hölls under hösten 2016. Tolv yttranden inkom. Dessa finns
redogjorda och kommenterade i den samrådsredogörelse som åtföljer planhandlingarna. I
gällande översiktsplan ÖP06 är den södra delen av planområdet utpekat som
närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. I det planprogram (2011) som tagits fram i
planarbetet konstaterades att friluftsvärdena inte i någon större utsträckning riskerar att
påverkas av de planerade industriverksamheterna, då friluftsområdets värdekärna med stugor
och anlagt stigsystem ligger söder om det föreslagna industriområdet. I förslaget till ny
översiktsplan (utställnings-handling 2020-01-13) föreslås hela den västra delen av
planområdet som utbyggnadsområde för verksamheter. I den västra delen finns dock risker
med farligt gods vid väg E6, svåra geotekniska förhållanden samt ett område med höga
naturvärden. Därför bedöms den föreslagna planutformningen, med en tillfartsväg i östra
delen av planområdet, vara ett lämpligare alternativ.
Detaljplaneförslaget var ute på utställning mellan 2020-06-04 och 2020-07-03. Inkomna
synpunkter från utställningen har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Efter utställningen
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har de geotekniska utredningarna kompletterats, dock utan påverkan på byggrätternas
omfattning.
Ekonomiska konsekvenser
Planarbetets kostnader regleras i ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. De
ekonomiska konsekvenserna av genomförandet av planen regleras i ett exploateringsavtal
mellan kommun och exploatör, som tecknas före antagandet av detaljplanen.
VA-kollektivet kommer att få kostnader för utbyggnad av VA-nätet och få intäkter vid
anslutning, enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet att anta detaljplanen möjliggör byggandet av ett verksamhetsområde för småindustri.
Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för planförslaget kommer
värdekärnan för Furufjälls friluftsområde inte att påverkas negativt. Förvaltningen bedömer
därför inte att ärendet har någon negativ påverkan för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Planbestämmelser (karta 1:2000), Antagandehandling 2020-12-01
Illustrationskarta 1:2000, Antagandehandling 2020-12-01
Planbeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Genomförandebeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29
Samrådsredogörelse, Utställningshandling 2020-04-29
Utställningsutlåtande, Antagandehandling 2020-12-01
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Asa.Norberg@privatbostader.se
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för industri och småindustri, del av Munkeröd 1:12 m fl.
i Stenungsund, Stenungsunds kommun
Västra Götalands län

Bakgrund och syfte
Företaget Badhustorgets Fastighets AB begärde i maj 2008 planbesked från kommunen om att i
detaljplan pröva lämpligheten av att fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. får användas för
småindustriändamål.
Ett planprogram för området togs fram och skickades på samråd år 2011. Därefter har ett
planförslag upprättats som har varit ute på samråd 2016-10-27 t.o.m. 2016-11-24. Inkomna
synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Kompletterande
utredningar har upprättats och planhandlingarna har justerats inför utställningen.
Utställning har pågått från och med 2020-06-04 till och med 2020-07-03. Inkomna synpunkter
från utställningen har sammanställts i detta utställningsutlåtande.
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett naturområde till industrimark.
Planarbetets bedrivande
Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).
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SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA
YTTRANDE
Inkomna yttranden vid utställning
Under utställningstiden har det inkommit elva yttranden, varav två utan erinran eller synpunkter
på förslaget. Nedan följer sammanställning och kommunens kommentarer till inlämnade
synpunkter.
Med synpunkter:
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2020-07-02
2020-06-12
2020-07-01
2020-06-30

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
SGI
Trafikverket

Kommunala nämnder och bolag m.m.
2020-07-01 Stenungsunds kommun, Teknik/VA
2020-07-03 Stenungsunds kommun, Exploatering
Ej sakägare
2020-07-03 Naturskyddsföreningen i Stenungsund
2020-06-22 Bohusläns Museum
2020-07-01 Stenungsunds hembygdsförening
Utan synpunkter:
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2020-06-26 Svenska Kraftnät AB
Kommunala nämnder och bolag m.m.
2020-06-09 Stenungsunds kommun, Avfallsverksamheten
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Länsstyrelsen
Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,
att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte
iakttas eller att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser. Länsstyrelsen befarar däremot att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Geoteknik

Planförslaget behöver hantera de geotekniska förutsättningarna på ett tydligare sätt.
Länsstyrelsen har tagit del av Statens geotekniska instituts yttrande (som bifogas i sin helhet)
och anser att följande behöver förtydligas:
-

Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning om att Tekniskt PM Geoteknik tydligare
behöver spegla de förhållanden som plankartan medger. Ni behöver förtydliga
förhållandet mellan stabilitetsberäkningen och de belastningsrestriktioner som har införts
i plankartan, både när det gäller geografisk avgränsning och belastningsbegränsningens
storlek i förhållande till det.

-

Hur de allmänna belastningsrestriktionerna ska klaras utifrån de omfattande markarbeten
som höjdsättningen förutsätter. Det förstärkningsåtgärder som kan krävas måste
beskrivas.

-

Hur slänter och/eller stödkonstruktionen mellan naturmark och kvartersmark ska hanteras
och dess konsekvenser på stabiliteten. Nödvändiga åtgärder ska om möjligt säkerställas i
plankartan.

-

Vad som menas med att bergsslänterna i området generellt bedöms vara stabila.

Generellt behöver förtydligandena underbyggas med beräkningar och bedömningar.
Vidare anser Länsstyrelsen att de planbestämmelser som har införts gällande
belastningsrestriktioner bör ses över. Länsstyrelsen bedömer att bestämmelsernas nuvarande
formuleringar inte uppfyller tydlighetskravet. Bestämmelsernas avgränsningar när det gäller
typer av belastning behöver motiveras om de ska vara kvar.
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Kommentar: Se kommentar på SGI:s yttrande. Det geotekniska och bergtekniska PM:et har
kompletterats med ett lastfall som speglar föreslagna bestämmelser. Bestämmelserna om 50 kPa
maximal markbelastning kvarstår men utan begränsning vad gäller typer av belastning.
Plankartan förtydligas med bestämmelser om att slänter och bergschakt ska anläggas inom
kvartersmark eller inom områden med användningen LOKALVÄG eller INDUSTRIVÄG.
Genomförandebeskrivningen och planbeskrivningen kompletteras med information från PM:et
om hur man ska gå till väga när eventuella bergschakt anläggs om de överstiger två meter i
höjd.

Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram
enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015.
För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på
följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:
-

Det finns ingen användning som ska ha vit/genomskinlig färg enligt
rekommendationerna. I plankartan har användningarna Industriväg och Lokalväg
vit/genomskinlig färg. De ska enligt Boverkets rekommendationer ha en ljust grå färg.

-

Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna J, K
och U redovisade på samma rad bland planbestämmelserna. Även J, K, U och E är
redovisade på samma rad.

-

Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till
planbestämmelserna.

Ersättning för upphävande av GA

Gemensamhetsanläggningen Kärr ga:1 behöver som en följd av planförslaget upphävas. Enligt
40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala
ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n om det uppkommer en skada. I
planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera gäller när en
gemensamhetsanläggning upphävs.
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Kommentar: Detaljplanen tas fram enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10). Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan har därför inte tillämpats.
Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om ersättning för upphävande av
gemensamhetsanläggning.

SGI
Geoteknik
Stabiliteten bedöms i Teknisk PM Geoteknik vara tillfredsställande för befintliga och planerade
förhållanden. En stabilitetsberäkning har utförts för sektion Al-Al i planområdets nordöstra del.
Stabilitetsberäkningen för planerade förhållanden har utförts med en maximal belastning om 50
kPa inom en begränsad del av sektionen. I plankartan har bestämmelsen Skydd mot störningar
införts som innebär att markytan ej får belastas med mer än 50 kPa. Planbestämmelsen som
tillåter belastningen med 50 kPa har i plankartan införts över en större yta än vad
stabilitetsberäkningen redovisar. Detta förhållande bör ses över och justeras så att handlingarna
stämmer överens.
Planbestämmelserna 50 kPa under rubriken "Egenskapsbestämmelser för allmän plats" och
Skydd mot störningar under rubriken "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark" innebär att
markytan ej får belastas med mer än 50 kPa, vilket motsvarar en fyllnadshöljd om ca 2,5 m.
Föreslagen höjdsättning inom planområdet innebär en höjning av markytan med som mest ca 5
m inom östra kvartersmarken, vid JKUE4 och ca 8,5 m inom västra kvartersmarken, vilket
innebär en betydligt större belastning än vad angiven planbestämmelse om skydd mot störning
medger. För att klara den allmänna lastrestriktionen på 50 kPa krävs förstärkningsåtgärder, detta
finns dock inte beskrivet i planhandlingarna. SGI anser att föreslagen höjdsättning och
föreslagna planbestämmelser blir motstridiga och skapar otydligheter i planen. Det saknas även
en beskrivning av eventuella förstärkningsåtgärder om man önskar fylla upp till angivna nivåer.
SGI anser därför att planen och geoteknisk PM behöver ses över så att de stämmer överens och
vill även lyfta frågan till länsstyrelse och kommun avseende om dessa förhållanden behöver
förtydligas även i planen.
SGI tolkar plankartan som att den tillåter byggnation inom hela kvartersmarken med den
angivna höjdsättningen. För att möjliggöra detta erfordras anläggning av större slänter inom
naturmarken alternativt stora stödkonstruktioner vid kvartersmarkens gräns. Vid anläggning av
slänter behöver en relativt stor del av naturmarken i så fall tas i anspråk. Stabilitetsbedömningar,
och vid behov stabilitetsberäkningar, behöver även utföras som kan påvisa att stabiliteten för
fyllnadsslänterna är tillfredsställande. Om slänten istället anläggs inom kvartersmarken kommer
en plan yta inte kunna uppföras till den angivna nivån och byggbar yta kommer minska inom
kvartersmarken. SGI ser dock inga begränsningar i plankartan gällande var byggnation tillåts
inom kvartersmarken. SGI vill lyfta frågan till kommunen och länsstyrelsen om detta behöver
belysas i planhandlingarna genom beskrivningar och/eller planbestämmelser.
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Utöver de översyner av plankarta med tillhörande planbeskrivning som rekommenderas i
ovanstående synpunkter anser SGI att även Teknisk PM Geoteknik behöver spegla de
förhållanden som plankartan medger. Aktuell stabilitetsberäkning i Teknisk PM Geoteknik avser
t.ex. betydligt mindre uppfyllnader och utbredning av marklast än vad som tillåts i plankartan.
SGI anser därför att Teknisk PM Geoteknik behöver ingå i översynen. SGI rekommenderar en
generell översyn av planens höjdsättning och de markbelastningar som tillåts tillsammans med
geotekniskt PM. Då jordlagerförhållandena varierar kraftigt inom området är det viktigt att se till
att det finns beräkningar och bedömningar som stödjer att aktuell del av planen kan påföras den
belastning som föreslås i planen med planbestämmelser och höjdsättning. SGI rekommenderar
även en generell översyn av eventuella släntlutningar och slänters utbredning och eventuella
behov av förstärkningsåtgärder så att det blir tydligt i planen.
Kommentar, geoteknik:
Den geotekniska utredningen ses över och plankartan ses över ur geoteknisk synpunkt. Detta har
gjorts genom att utredningen kompletterats med ett belastningsfall som återspeglar
planbestämmelsernas innebörd.
Bestämmelsen gällande markbelastning är utformad så att marken får belastas med 50 kPa om
det inte är berg. Där uppfyllnader behöver göras för skapa platt mark lämplig för
industrikvarter kan detta göras på flera vis, exempelvis med lättfyllning, detaljplanen reglerar
inte vilken teknik som ska användas utan anger en maxbelastning med avsikten att olika metoder
ska kunna användas. Illustrationskartan kompletteras med denna information.
Bestämmelsen om lägsta schaktningsnivå reglerar schaktning, inte uppfyllnad och är kan ska
därför ej tolkas som en höjdsättning för hela markområdet. Det finns ingen reglering för
uppfyllnad av kvartersmarken, där sätter bestämmelsen om markbelastning på 50 kPa gränser
för vad som är möjligt på mark som ej utgörs av berg vilket sätter klara ramar för vad som
behöver redovisas vid marklov och bygglov.
Illustrationskartan visar att slänter och bergschakt ska tas upp inom kvartersmark och inom
vägområdena, dvs mark med användningen NATUR är ej avsedd för detta ändamål. För att
förtydliga detta förhållande kompletteras plankartan med en bestämmelse om att bergschakt och
slänter vid beredning av kvartersmark ska förläggas inom densamma.
Detta innebär att det är möjligt att anlägga en byggnad i användningsgräns mot omgivande
mark (men med hänsyn till de placeringsbestämmelser som också finns). Men också att det
endast får göras om belastningsgränsen på 50 kPa möts i de fall där grundläggningen inte kan
ske mot berg. Som angetts ovan har även den geotekniska utredningen kompletterats med
ytterligare ett beräkningsfall som återspeglar detta.

Bergteknik
Stabiliteten i de bergslänter som kan påverka säkerheten med avseende på blockutfall i
planområdet och dess närområde har undersökts i Teknisk PM Geoteknik. Där framgår "att det
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kan komma att krävas bergskärningar i anslutning till detaljplanegränsen. Dessa bedöms
generellt vara stabila men vid detaljprojektering ska detaljerad bergkartering utföras för att
bedöma bergskärningarnas stabilitet". Formuleringen är oklar då det antyds att det skapas
bergskärningar genom bergschakt, vilka då knappast kan ha bedömts stabila redan? Är det
befintliga skärningar bör deras stabilitet bedömas i nuläget. Det är också oklart var i området
dessa ligger (eller kommer ligga) och om de ligger innanför eller utanför planområdets gräns.
Det beskrivs också ett block i Teknisk PM Geoteknik och i planbeskrivningen som på sikt kan
bli instabilt. Detta avses hanteras via ett exploateringsavtal. SGI vill med avseende på detta och
vad som skrivs i föregående stycke lyfta frågan kring att det behövs rådighet över den mark där
schakt, eller säkerhetshöjande åtgärder kan komma att krävas för att göra marken lämplig ur
geotekniks säkerhetssynvinkel, både vid utförande och vid eventuell kommande
underhållsåtgärd.
I den mån det skapas kvarstående bergsslänter i planområdet eller förstärkningsåtgärder av något
slag behöver de konstrueras och hållas långsiktigt stabila. SGI vill därför också lyfta frågan hur
den kommunala tillsynen ska ske så att detta blir fallet. Sådana slänter bör i första hand ligga på
Allmän platsmark där kommunen är huvudman, och först i andra hand ligga under ansvaret i en
gemensamhetsanläggning eller på enskild fastighetsägare.

Kommentar, bergteknik
Eventuella bergskärningar kommer att vara placerade innanför plangränsen, på allmän plats
med enskilt huvudmannaskap med benämning LOKALVÄG eller HUVUDVÄG alternativt på
kvartersmark.
I den reviderade geotekniska utredningen framkommer var bergskärningar kan förväntas. I den
framgår också att vid bergskärningar på över 2 meter bör hjälp tas in, genomförandebeskrivningen och planbeskrivningen kompletteras med denna information.
Gällande det block som ej ligger inom planområdet bedöms detta regleras bäst i ett
exploateringsavtal då exploatörerna för området äger de berörda fastigheterna, dvs rådighet
finns över marken.
Kommunen kommer ej vara huvudman för allmän platsmark då det är enskilt huvudmannaskap.
Det innebär att ansvaret för bergslänterna och bergskärningarna kring vägarna kommer läggas
på gemensamhetsanläggningen för dessa och för kvartersmarken på de enskilda
fastighetsägarna.
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Trafikverket

Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2016-11-23 (TRV 2016/95384).
Trafikverket hade synpunkter gällande tillgänglighet till planområdet, trafikalstring, påverkan på
E6 och Ucklumsvägen, risker med farligt gods, buller samt skyltning.
Tillgänglighet
Trafikverkets synpunkter i samrådet kvarstår.
Trafikalstring
Trafikverket har inga kvarstående synpunkter.
Påverkan på E6 och risker med farligt gods
Enligt granskningshandlingarna ligger verksamhetsytorna på ett avstånd av som minst 80 meter
från väg E6. Trafikverket anser därmed att inga skyddsåtgärder är nödvändiga.
I samrådet hade Trafikverket synpunkter på att dagvattendammen som förslås intill E6 inte
påverkar Trafikverkets vattenanläggningar negativt samt att dagvattendammen inte får orsaka
några hydrauliska problem i Trafikverkets vägtrummor med mera. Dessa synpunkter kvarstår.
Påverkan på Ucklumsvägen
Trafikverket har deltagit i dialogprocessen kring lämplig trafiklösning för området. Enligt
remitterade handlingar föreslås befintlig anslutning till Ucklumsvägen vara enda in-/utfart till
området. Trafikverket tycker att föreslagen trafiklösning är lämplig och har inga fler synpunkter
kring detta.
Buller
Trafikverket har inte tagit del av någon bullerutredning. Trafikverket förutsätter att kommunen
säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte överskrider de nivåer som anges för kontor i Boverkets
byggregler.
Skyltning
Trafikverkets synpunkter i samrådet gällande skyltning kvarstår.
Sammantagen bedömning
Trafikverket anser att kommunen bemött synpunkter från samrådsskedet och har inga
invändningar mot att planförslaget antas.

Kommentar: Synpunkterna noteras.
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Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i anslutning till det aktuella området men det kan
finnas regionnätsledningar i närheten, regionnätsägaren bör därför höras.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i anslutning
till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed
önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att
planområdet inte förändras.

Kommentar: Noteras. Regionnätsägaren Vattenfall har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunala nämnder och bolag m.m
Teknik/VA
Då det i utställningshandlingen föreslås att det ska vara enskilt huvudmannaskap för vatten och
avlopp och därmed inte ta in planområdet i kommunalt va-verksamhetsområde, har inte VAkollektivet något ansvar för vatten, spill- och dagvatten inom planområdet.
VA kommer att bygga ut vatten- och spillvattenledningar till planområdesgränsen för att
möjliggöra anslutning till kommunens vatten- och spillvattenledningsnät. För anslutning till
kommunens VA-ledningsnät krävs att det bildas en gemensamhetsanläggning för vatten- och
spillvattenanläggningen inom planområdet, detta bör tas med i genomförandebeskrivningen.
VA-kollektivet bygger inte ut dagvattenledningar till området, detta bör ändras i
genomförandebeskrivningens tabell som anger detta.
Det bör förtydligas i plankartan vilken pumpstation som är kommunens och att anslutning till
kommunens vatten- och spillvattenledningsnät sker där. Det måste även finnas utrymme vid
pumpstationen för drift och underhåll av kommunens driftpersonal.
U-område för kommunens ledningar fram till pumpstation E3, i norra delen, saknas i plankartan.
Vem kommer att godkänna dagvattenhanteringen i området och vem ställer krav att det
fungerar? Är det bygglov? Miljö? Eller ligger det på varje enskild fastighetsägare eller
gemensamhetsanläggning?
Vem hamnar det på när det inte fungerar?
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I planen för Kärr 1:1 har Trafikverket angett i sitt yttrande att det bör säkerställas att trumman
under väg E6 klarar minst ett 50-års regn. Har Trafikverket angett samma krav i denna plan? Då
även dagvattnet från Munkeröd går i en trumma under E6:an.
Genomförandebeskrivning:
Förvaltningen undrar om anpassning av dammens storlek sker efter fördröjningsbehov eller
exploateringsbehov i formuleringen nedan?
”Den dagvattendamm som föreslås inom E4 behöver vara relativt liten och för att skapa en
flexibilitet i placering och utförande föreslås marken planläggas som både E4 (dagvattendamm)
och JKU (kvartersmark för industri, kontor och lager). Dammen föreslås därför på
kvartersmark.”

Planbeskrivning:
Ett förtydligande framförs gällande nedanstående del (sidan 3).
VA- och dagvattenutredning: ”Utredningen föreslår att dagvattnet från kvartersmarken i stor
utsträckning ska infiltreras inom naturmark, men infiltrationskapaciteten är enligt den senaste
hydrogeologiska utredningen begränsad/osäker och därför föreslås istället en lösning med
dagvattendammar.”
Syftet med Swecos uppdrag var inte att utreda infiltrationskapaciteten, utan utifrån redan utförda
utredningar (Dagvattenutredning Norconsult, samt hydrogeologisk undersökning) göra en grov
uppskattning samt ge ett förslag på vidare utredning. I Swecos PM föreslås vidare utredning för
västra området för att utreda förutsättningarna för infiltration.
Det bestämdes i detta skede från exploatörens sida att man inte ville gå vidare med att undersöka
infiltrationskapaciteten, utan valde att istället anlägga dagvattendammar.

Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att en
gemensamhetsanläggning för vatten- och spillvattenanläggningen måste bildas för anslutning
till kommunens VA-ledningsnät. Markreservat för gemensamhetsanläggning för vatten och
avlopp kan behövas på kvartersmark. Plankartan ses över med hänsyn till detta.
Mening om att VA-kollektivet bygger ut dagvattenledningar till området stryks i
genomförandebeskrivningens tabell som berör detta.
Plankartan kan inte reglera vem som äger och förvaltar kvartersmark, exempelvis den
pumpstation som föreslås vara kommunens. Information om ansvarsförhållanden finns i
genomförandebeskrivningen.
Markreservat för underjordiska ledningar, så kallat ”u-område”, behövs inte på allmän plats.
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För detaljplanen har en lösning för fördröjning och rening av dagvatten föreslagits och
bedömningen är att rimliga krav förts in i plankartan, som är underlag för bygglovsprövningen.
Efter att planområdet byggts ut gäller miljöbalkens regler (9 kap 2, 7 §§) om att
”avloppsvatten” ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Detta är fastighetsägarnas ansvar.
Kommunen är tillsynsmyndighet.
Trafikverket har för denna detaljplan inte uttryckt krav om att trumman under väg E6 specifikt
ska klara ett 50-årsregn. Se vidare Trafikverkets yttrande.
Dammars storlek ska anpassas efter det fördröjningsbehov som exploateringen ger.
Formuleringen i planbeskrivningen om utredningar om markens infiltrationskapacitet ändras.

Mark och exploatering
Generellt är rättigheterna inom området otydligt redovisade. Därmed blir konsekvenser och
ansvarsfrågor mellan exploatör och rättighetshavare vid plangenomförandet otydliga.
I genomförandebeskrivning under rubrik Ledningsrätt står det att kommunen ska ansöka om ev.
förändring av gällande ledningsrätter när planen vunnit laga kraft. Ansökan får göras av
respektive ledningsrättshavare tillsammans med exploatör. Kostnad för lantmäteriförrättning
bekostas av exploatör.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Genomförandebeskrivningen ses över. Formuleringen om
ledningsrätter i genomförandebeskrivningen ändras.

Avfallsverksamheten
Avfallsverksamheten har inga invändningar eller synpunkter på detaljplanen.
Kommentar: Noteras.

Naturskyddsföreningen i Stenungsund
Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget till ny detaljplan av fyra huvudskäl:
1. Furufjäll, ett populärt område för vandringar, är ett av de få naturområden som ligger i
anslutning till Stenungsunds bebyggelse. Naturskyddsföreningen anser att ett nytt
industriområde i anslutning till Furufjäll strider mot kommunens översiktsplan som anger
att området ska utvecklas och att rekreationsmöjligheterna ska stärkas. (s. 15, del 1 ÖP
2020).
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2. Den naturinventering som är gjord visar på flera naturvärdesobjekt med höga värden. Det
finns bl.a. en hassellund som har högt naturvärde, och bland andra naturvärdesobjekt
med påtagligt naturvärde finns en sumplövsskog, en varierad lövskog, en mindre
våtmark, ett bäcksystem och en damm. Höglänt självföryngrad tallskog som finns i
området, är tämligen orörd och bedöms ha naturvärdesklass 4. Det finns också ett antal
rödlistade fågelarter som nötkråka och duvhök (NT nära hotade). Att exploatera ett
tämligen orört naturområde minskar den biologiska mångfalden istället för öka den.
För att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle måste stor hänsyn visas till den biologiska
mångfalden.
3. Norumsån har betydelse som ett reproduktionsområde för öring och ål och har utpekats
som ett särskilt känsligt område (enligt MB kap 3). Det betyder att särskild hänsyn skall
tas till förändringar inom åns närområde. Vilka krav på övervakning kommer att ställas?
4. Vi ifrågasätter också om man måste exploatera naturmark för ett nytt industriområde.
Behöver vi nya arbetsplatser för industrier? Finns möjligheter till förtätning i befintliga
industriområden eller att förlägga nya verksamheter i anslutning till redan exploaterade
områden? Är det redan klart vilken typ av verksamhet som kommer att etablera sig eller
kommer infrastrukturen att färdigställas oavsett beläggningsgrad? I underlaget framgår
att det främst är trafik som kommer att ge negativa konsekvenser.
Vilka krav ställer kommunen på nya verksamheter i området när det gäller trafikvolym,
buller, risk för utsläpp till mark och vatten samt andra faktorer som ger negativ
miljöpåverkan. Hur påverkas möjligheten att nå de miljö- och hållbarhetsmål som
kommunen har om exploateringen görs?
Hur prövas nya verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv?
Den samrådsredogörelse som gjordes 2016 visar att Orienterings-klubben, som har sin
verksamhet i Furufjäll, helt avråder från exploatering.
Den MKB som gjordes då och där man redogör för ett nollalternativ, som beskriver den
framtida utvecklingen om planen inte antas. Nollalternativet visar att de delar som inte i
dag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att förbli ett kuperat och
skogsbevuxet naturområde. Det blir inte heller risk för en ökad belastning på Norumsån
eller biflödena till denna. Vi anser i detta fall att MKB:s nollalternativ bör förespråkas.
Med anledning av de kritiska synpunkterna ovan, avråder Stenungsunds Naturskyddsförening
från exploatering av området. Detta för att Furufjäll ska kunna förbli ett orört område för ett rikt
natur- och friluftsliv.

Kommentar: Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger söder om
och skilt från det föreslagna industriområdet. Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna fungera
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som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande. I förslaget till ny
översiktsplan, som har varit på utställning under våren 2020, föreslås delar av det aktuella
planområdet som industriområde.
Efter samrådet har förslaget reviderats så att hassellunden som bedömts ha högt naturvärde
kan sparas. Därmed blir också påverkan på habitaten för de arter, däribland nötkråka, som
använder hassellunden för födosök mindre. Sambandet mellan det orörda bergspartiet,
hassellunden och natur- och friluftsområdet söder om det nya industriområdet behålls bättre
än i samrådsförslaget.
Ett avsnitt med resonemang om alternativa lokaliseringar finns i miljökonsekvensbeskrivningen, där det framgår att det finns välbelägna områden för lättare
industriverksamheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden norr om Industrivägen.
Dessa är dock belägna inom utlagda skyddsområden för framtida tung industri, och har hittills
inte kunnat tas i anspråk för någon annan typ av verksamhet. Ny mark för mellan- och
småindustri i anslutning till tätorten måste därför sökas i områden öster om väg E6. Det finns få
sådana som alternativ till Munkeröd 1:12.
Området kommer att byggas ut i etapper beroende exempelvis på konjunktur och efterfrågan.
Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse görs i planprocessen enligt plan- och
bygglagen, i övrigt gäller miljöbalkens regler om verksamheter och tillsyn. Exploateringen
kommer att medföra miljöpåverkan men denna bedöms enligt miljökonsekvensbeskrivningen
inte vara betydande.

Bohusläns Museum
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 har utförts av Rio Göteborg Natur och kulturkooperativ
(Rapport 2014:3 och 2015:6).
Länsstyrelsen ställer krav på arkeologisk undersökning inom områden som betraktas som
fornlämningar. Enligt Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp/borttagande av
fornlämningarna ställs inga villkor om arkeologisk undersökning avseende L1959:2285/ Norum
325, L1959:2338/Norum 337, L1959:572/ Norum 309 och L1959:338/Norum 310 (Lst dnr 43142 158, Samrådshandlingarna sidan 9).
L1959:2392/Norum 339 och L1959:2263/Norum 320 ska enligt Länsstyrelsen bevaras inom
detaljplanen (Samrådshandlingarna sidan 9). Mot bakgrund av ovan finner Bohusläns museum
att ni vänder er till Länsstyrelsen om konflikt med fornlämning uppstår inför det fortsatta
planarbetet. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen inför ingrepp i fornlämning.
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Sammanfattning
Samråd bör ske med Länsstyrelsen om konflikt uppstår med kända fornlämningar inom
planområdet.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Stenungsunds Hembygdsförening
Stenungsunds Hembygdsförening önskar att planområdet även fortsättningsvis får vara ett
friluftsområde.
Kommentar: Se kommentar på Naturskyddsföreningens yttrande.
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SAMMANFATTNING
Kvarstående synpunkter
Följande remissinstanser och sakägare har under utställningen framfört synpunkter på
detaljplanen som helt eller delvis inte har tillgodosetts:
•

Naturskyddsföreningen i Stenungsund samt Stenungsunds Hembygdsförening avråder
från exploatering av området och önskar att planarbetet avbryts.

Innan detaljplanen kan antas ska följande justeras/kompletteras:
Innan detaljplanen kan antas ska följande justeras eller kompletteras:
•

Den geotekniska utredningen ses över. Plankartan ses över ur geoteknisk synpunkt.

•

Planbestämmelser gällande belastningsrestriktioner omformuleras.

•

Plankartan ses över med hänsyn till eventuellt behov av markreservat för
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.

•

Formuleringen i planbeskrivningen om utredningar om markens infiltrationskapacitet
ändras.

•

Genomförandebeskrivningen revideras och kompletteras efter yttranden från
Lantmäteriet, Stenungsunds kommun Teknik/VA och Stenungsunds kommun
Exploatering.

Medverkande tjänstemän
Anders Dahlgren
Planarkitekt

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Exploatering
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Planhandlingar:
• Plankarta 1:2000, Antagandehandling 2020-12-01
• Illustrationskarta 1:2000, Antagandehandling 2020-12-01
• Planbeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
• Genomförandebeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
• Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29
• Samrådsredogörelse, Utställningshandling 2020-04-29
• Utställningsutlåtande, Antagandehandling 2020-12-01

Utredningar:
• Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken,
Stenungsunds kommun, Särskild utredning steg 1, Rio Göteborg
Natur- och kulturkoperativ, Rapport 2014:3, Magnus von der Luft
och Roger Nyqvist
• Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken,
Stenungsunds kommun, Särskild utredning steg 1 och 2, Rio
Göteborg Natur- och kulturkoperativ, Rapport 2015:6, Sara
Lyttkens, Kalle Thorsberg och Magnus von der Luft.
• Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12
mfl, Stenungsund, Markteknisk undersökningsrapport, MUR
geoteknik, underlag för detaljplan, Norconsult, 2013-02-04,
reviderad 2018-03-21
• Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12
mfl, Stenungsund, Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan,
Norconsult, 2013-02-04, rev3 2020-10-02
• Hydrogeologisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 m.fl.
Stenungsund – detaljplan, PM Hydrogeologi, Norconsult, 2013-0430
• Naturvärdesinventering - Rapport Naturcentrum projekt nr 909,
Naturcentrum AB, 2016-05-26
• Riskanalys - Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds
kommun, Riskanalys transport av farligt gods, Norconsult, 201511-09
• PM Trafikförslag, Norconsult, 2018-01-19
• VA och dagvattenutredning - Del av fastigheten Munkeröd 1:12
m.fl. VA-utredning, Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28
• Vägförslag och massbalansberäkning, Norconsult 2018-04-17
Rådhuset Arkitekter AB
Box 114
451 16 Uddevalla
Tel: 0522 - 65 66 67
www.radhuset.se

• PM Hydrogeologi (om dagvatteninfiltration), Sweco 2019-11-19,
reviderad 2019-12-04
• Beräkningar av fördröjningsvolymer för dagvattendammar,
Rådhuset Arkitekter AB 2020-03-20
Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget
annat anges

Uppdragsnummer: 311 786
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SAMMANFATTNING AV
PLANFÖRSLAGET
Syfte
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt
skogsområde till industrimark.
Läge
Planområdet ligger vid norra infarten till Stenungsund där vägarna E6 och
Ucklumsvägen möts. Planområdet är beläget öster om väg E6 och söder om
Ucklumsvägen. Området ligger så pass nära tätorten att det är möjligt att
cykla eller gå till verksamhetsområdet vilket gör läget lämpligt från ett
ortsperspektiv. Planområdet ligger nära vägar som kommer behövas för att
logistikflöden till verksamhetsområdena ska fungera vilket gör det lämpligt
ur ett lokaliseringsperspektiv.
I närheten av planområdet ligger ett område som använts för en
avfallssorteringsanläggning, ett mindre verksamhetsområde, en motorbana
samt Furufjälls friluftsområde, som är ett närrekreationsområde för
Stenungsundsborna. Topografin i landskapet gör att de planerade
verksamhetsområdena kommer att vara avskiljda från friluftsområdets
värdekärna.
Bakgrund
Det finns ett behov av verksamhetsområden i Stenungsunds kommun där
företag kan etablera sig, och som inte är reserverade för den tunga industrin.
Planförslaget
Verksamhetsytorna som föreslås i planen omfattar sammanlagt cirka
132 000 kvm (158 000 kvm med släntområden) fördelat på tre områden A,
B och D. Område C har strukits ur förslaget efter samrådet och föreslås nu
som naturmark. A-området är störst och omfattar enbart det cirka 93 000
kvm. Verksamhetsytornas läge styrs dels av topografin i området, dels av
närheten till Furufjälls friluftsområde.
Utredningar
Inom ramen för arbetet har en rad frågor utretts. Nedan följer en kort lista
med en sammanfattning av vad som gjorts.
Arkeologi
Två utredningar har utförts och en del fynd har gjorts. Verksamhetsytornas
och vägarnas utbredning har avpassats efter några av fynden. Länsstyrelsen
har lämnat tillstånd att ta bort fyra fornlämningar, medan två ska bevaras
inom detaljplanen.
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Geoteknik och bergteknisk undersökning
Utredningarna visar att det går att påföra stora laster i området, minst 50
kPa. Bergtekniskt finns inga stora risker inom områdena. Ett stenblock invid
område D bör åtgärdas innan området byggs ut.
Hydrogeologisk undersökning
Underlag visar att delar av området ligger på isälvssediment som kan vara
grundvattenbildande. Därför har en hydrogeologisk undersökning gjorts.
Utredningen visar att planområdet endast utgör en mindre del av det område där infiltration av nederbörd sker. En hydrogeologisk utredning inför
utställningsskedet har bedömt att infiltrationskapaciteten är mycket begränsad i den östra delen av planområdet, som ligger i anslutning till området
med isälvssediment. Det finns därför ingen anledning ur grundvattensynpunkt att infiltrera dagvattnet.
Naturvärdesinventering
Det finns ett område med hassel som bedöms ha ett högt naturvärde inom
området. Detta område föreslås nu bevaras som naturmark.
Riskanalys
Väg E6 är en primär transportled för farligt gods. Risker förknippade med
detta inverkar på hur byggnader i vägens närhet bör utformas och hur de
kan användas. Efter samrådet har verksamhetsytorna närmast väg E6 strukits ur förslaget. De återstående ytorna ligger på ett avstånd av som minst 80
meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen. Riskerna är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas.
Trafikutredning
Två trafikutredningar har gjorts inom ramen för planarbetet. Dessutom har
ett antal tekniska lösningar kring själva infarten från Ucklumsvägen tagits
fram. Olika varianter av korsningar med och utan vänstersvängfält samt
olika rondellstorlekar och placeringar har legat till underlag för en
dialogprocess med Trafikverket kring en lämplig trafiklösning. Efter
samrådet har en förprojektering av vägarna i hela planområdet tagits fram,
vilken ligger till grund för utställningsförslaget. Infarten föreslås till befintlig
trevägskorsning.
VA- och dagvattenutredning
En principlösning har tagits fram för VA och dagvatten i området. I
utredningen föreslås lösningar för att fördröja och rena dagvattnet så att
flödet från planområdet till Norumsån blir detsamma som det är idag.
Utredningen föreslår att dagvattnet från kvartersmarken i stor utsträckning
ska infiltreras inom naturmark. Infiltrationskapaciteten är enligt PM
Hydrogeologi (2019-11-19) osäker och bör utredas vidare, men istället
föreslås en lösning med dagvattendammar.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanens genomförande kan enligt behovsbedömningen innebära risk
för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning åtföljer därför
planen.
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget
motverkar därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskridas. Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt
utan kan medverka till att föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten kan
uppnås.
Bedömningen är vidare att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan,
vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och
området används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt.
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INLEDNING
Bakgrund och syfte
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt
skogsområde till industrimark.
Näringslivet och markanvändningen i Stenungsunds tätort har sedan lång tid
dominerats av den tunga petrokemiska industrin som upptar ett stort markområde med skydds- och utvecklingszoner norr om Industrivägen. Området
är av riksintresse för industriell produktion, och det är av ett stort nationellt
och kommunalt intresse att tillräckligt stora områden är avsatta för fortsatt
utveckling av den tunga industrins anläggningar.
Kommunen är angelägen om att det också ges förutsättningar för ett mer
differentierat näringsliv. För den framtida utvecklingen är kommunen beroende av att andra typer av verksamheter, som småindustri och mellanstor industri, ska kunna etableras i tätorten. Det finns ett stort behov av ny mark
för sådana verksamheter inom eller i anslutning till Stenungsunds tätort, eftersom i princip all tillgänglig mark successivt blivit bebyggd.
Om inte en del av de välbelägna obebyggda markområden som avsatts som
skydds- och utvecklingszoner för framtida tung industri får användas för lättare sådan, måste ny mark sökas utanför tätorten. För Stenungsunds del
medför detta att det är områden öster och sydost om väg E6, som kan bli
aktuella för ny små- och medelstor industri. Det aktuella området Munkeröd
1:12 är inte avsatt för industri i Översiktsplan 2006, men det är föreslaget i
den nya översiktsplanen, som kommunen tar fram. Det är ett för verksamheter välbeläget område vid Stenungsundsmotet och ligger i anslutning till
befintliga verksamhetsområden på ömse sidor om väg E6.
Fastigheten Munkeröd 1:12 är belägen sydost om väg E6.
Planområdets läge i kommunen
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Planförslagets huvuddrag
Planförslaget innebär att cirka 158 000 kvm (cirka 15,8 ha) ny kvartersmark
för industri kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet
och väl avskilt från detta ligger friluftsområdet Furufjäll.
Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av cirka 5 - 10
år. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt,
kommer omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett
överskott på massor, som ska hanteras inom området, fraktas bort för deponi eller användas i närområdet. Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen
under avsnitten ”Massorna och kvaliteten på dessa” och ”Massbalans”.
Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. I begreppet industri ingår att den industri
som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I begreppet partihandel
ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda.
Illustration av hur planområdet kan utformas.

Planområdet
Läge, areal och avgränsning
Planområdet omfattar ett cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort område, lokaliserat cirka fyra kilometer öster om Stenungsunds centrum. Området utgörs
av ett skogsklätt höjdparti som sluttar åt norr mot väg 649 Ucklumsvägen
och åt väster mot väg E6.
Norr om Ucklumsvägen i planområdets närhet finns ett mindre område detaljplanelagt för småindustri och i öster gränsar området till ett område planlagt för en sorteringsanläggning för industriavfall. Sydöst om planområdet
Planbeskrivning
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ligger en motorbana och söder om området ligger friluftsområdet Furufjäll
med motionsspår, stigar och stugor.
Markägoförhållanden och rättigheter
Marken inom planområdet är huvudsakligen privatägd genom olika aktiebolag. Fastigheterna inom planområdet är förutom Munkeröd 1:12 också Munkeröd 1:5, Hammar 1:5 samt delar av Hammar 1:10 och Kärr 1:1. Munkeröd
1:12, Munkeröd 1:5 och Hammar 1:5 ägs av Badhustorgets Fastighets AB.
Hammar 1:10 och Kärr 1:1 ägs av Käderöds fastighets AB.
Dessutom berörs mindre delar av fastigheterna Munkeröd 1:21, som ägs av
Stenungsunds kommun, fastigheten Kärr 1:11 som ägs av Stenungsund Kärr
1:11 AB, samt samfälligheten Hammar S:1.
En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns belägen i den nordvästra delen
av planområdet. Gemensamhetsanläggningen inrymmer officialservitut gällande utrymme, röjningsrätt och grindförbud. Gemensamhetsanläggningen
omfattar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg.
Markägoförhållanden och rättigheter
Blå färg: Badhustorgets Fastighets AB
Grön färg: Käderöds Fastighets AB
Gul färg: Stenungsund Kärr 1:11 AB
Stenungsunds kommun äger samtliga fastigheter i direkt anslutning söder om planområdet
och även fastigheten Munkeröd 1:21, markerad i rosa färg.
Kartan visar även utfartsväg Kärr ga:1 141594/45, kraftledningen, vägsamfälligheten
Hammar S:1 samt utfarten 1415IM10/9018.1.
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På östra sidan av planområdet finns ett avtalsservitut om utfartsväg till förmån för Munkeröd 1:12 som belastar Kärr 1:1 och Hammar 1:10.
Ledningsrätt finns för en kraftledning som korsar planområdet.
De markområden som gränsar till planområdet i söder och som ingår i
Furufjällsområdet ägs av Stenungsunds kommun.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se fastighetsförteckningen som hör till
detaljplanen.

PLANARBETET
Processen
Detaljplanen ska tas fram genom s.k. normalt planförfarande enligt ÄPBL
1987:10 vilket innebär att planförslaget ska genomgå samråd och utställning.
I båda skedena ska planförslaget skickas ut till statliga och kommunala myndigheter samt till de sakägare och grannar som berörs av förslagen i planen.
Detaljplanen har också föregåtts av ett planprogram.

Planprogram
Samråd om planprogrammet genomfördes under 2011. Synpunkterna i programsamrådet har redovisats av kommunen i en programsamrådsredogörelse.
Länsstyrelsen samlar de olika statliga myndigheternas synpunkter. Länsstyrelsens konstaterade i sitt yttrande om planprogrammet att programförslaget
kan ligga till grund för det fortsatta planarbetet. Visserligen är området i
kommunens översiktsplan från 2006 utpekat som ett närrekreationsområde,
men Länsstyrelsen konstaterar att friluftsvärdena inte i någon större utsträckning riskerar att påverkas av de planerade industriverksamheterna.

Ändringar och kompletteringar efter planprogrammet
Efter samrådet om planprogrammet har det område som ska planläggas för
industriändamål utökats med ett kuperat bergsparti i sydvästra delen av
planområdet. Planområdet har också utökats mot öster så att den väg som
leder till motorbanan har tagits med i planområdet.
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Samråd
Samråd om detaljplanen hölls under hösten 2016. Tolv yttranden inkom.
Dessa finns redogjorda och kommenterade i den samrådsredogörelse som
åtföljer denna handling.

Ändringar och kompletteringar efter samrådet
Plankartan har reviderats efter nya utredningar om geoteknik, väg, VA och
dagvatten. Område C i väster föreslås inte längre som kvartersmark för industri, utan som naturmark, för att undvika exploatering närmast väg E6.
I samrådet föreslogs att kraftledningen i området skulle markförläggas i samband med att vägsystemet byggs ut. Eftersom den västra delen av planområdet nu föreslås som naturmark, så kan kraftledningen vara kvar som idag.
En ny anslutning till det område som använts som avfallssorteringsanläggning föreslås i öster.

Utredningar
Utredningar som tagits fram för planarbetet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkeologisk utredning
Geoteknisk och bergteknisk undersökning, med radonundersökning
Hydrologisk undersökning
Naturvärdesinventering
Riskanalys
Trafikutredning
Vägutredning och massbalans
VA- och dagvattenutredning
Beräkning av fördröjningsvolymer för dagvattendammar

Behovsbedömning
Kommunen ska i ett tidigt skede i planprocessen ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller
inte.
Efter att planprogrammet tagits fram, har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om det finns risk för att ett genomförande av planen
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen
har visat att det finns en sådan risk. En miljöbedömning ska därför genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Kommunen ska samråda med Länsstyrelsen om avgränsningen och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits och länsstyrelsen har lämnat yttrande daterat 2016-03-03.
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I avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är det i första hand de
aspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan som är relevanta att ta upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa är:
•
•

•
•
•

Påverkan genom bergschakt och masshantering
Påverkan på naturgrusförekomst, dels med avseende på dess betydelse för bildande av grundvatten, dels med hänsyn till att naturgrus
är en ändlig resurs
Påverkan på djurlivet (öring och ål) och andra naturvärden i Norumsån med tillrinnande vattendrag och diken.
Påverkan på friluftslivet
Riskförhållanden med hänsyn till farligt gods på väg E6.

Efter att samrådet av planen har genomförts har det tillkommit aspekter där
det finns risk för att betydande miljöpåverkan uppkommer. Dessa som är
kopplade till ett genomförande av planen är:
•
•

Risker för buller, damm och vibrationer vid uttag och krossning av
berg.
Risker för ökade mängder av tunga lastbilstransporter om överskott
av massor måste forslas bort från planområdet.

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en egen handling och biläggs planhandlingen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Gällande översiktsplan
För Stenungsunds kommun gäller Översiktsplan 2006 som vann laga kraft
den 23 december 2009. Arbete med ny översiktsplan pågår, se nästa avsnitt.

I den nu gällande översiktsplanen konstateras ”att hela området väster om
väg E6 behöver avsättas för vidare utveckling av den petrokemiska industrin
och för annan tung industri med anknytning till denna samt för de skyddsavstånd som sådana industrianläggningar kräver.”

Utdrag från översiktsplanens markanvändningskarta med planområdet inlagt.

”Små- och mellanstor industri, hantverk och andra verksamheter med behov av mark föreslås i första hand förläggas i mindre områden norr och söder om Munkeröd” enligt översiktsplanen.
Den södra delen av planområdet ingår i ett stort område Furufjäll, som i
översiktsplanen är utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds
tätort. Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger
söder om det föreslagna industriområdet.
Förslag till ny översiktsplan
Förslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd under våren 2018 och
utställning under våren 2020. I förslaget till ny översiktsplan (utställningshandling 2020-01-13) föreslås hela den västra delen av planområdet som utbyggnadsområde för verksamheter. I den västra delen finns dock risker med
farligt gods vid väg E6, svåra geotekniska förhållanden samt ett område med
höga naturvärden. Därför bedöms den föreslagna planutformningen, med
en tillfartsväg i östra delen av planområdet, vara ett lämpligare alternativ.
Planbeskrivning
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Utdrag från markanvändningskarta i förslag
till ny översiktsplan med planområdet inlagt.

Detaljplaner
Följande detaljplaner är gällande inom eller i planområdets närhet:
•
•
•
•

Detaljplan för Kärr sorteringsanläggning. Planen vann laga kraft år
2000. Genomförandetiden har gått ut.
Detaljplan för småindustri på fastigheten Kärr 1:8. Planen vann laga
kraft år 2008.
Detaljplan för småindustri på fastigheten Kärr 1:1. Planen vann laga
kraft år 2018.
Detaljplan för Stenungsundsmotet. Planen vann laga kraft år 1992.

Detaljplaner i närområdet

Planbeskrivning
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BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Norumsån som är ett ekologiskt särskilt känsligt vattendrag enligt 3 kap 3 §
MB är ett viktigt reproduktionsområde för havsöring och ål. Åns mynningsområden är skyddade av naturreservat med särskilda föreskrifter och ingår i
Natura 2000-området Stenungsundskusten.
Planområdet avvattnas till vattendrag som via diken och biflöden har kontakt med Norumsån. Dagvattnet inom planområdet behöver fördröjas och
renas så att Norumsån med biflöden inte påverkas negativt.
I 3 kap 8 § föreskrivs att områden som är av riksintresse för anläggningar
för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer eller vattenförsörjning ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Planområdet ligger i anslutning till väg E6 som är av riksintresse för kommunikation. Det innebär att särskild hänsyn till vägen måste tas vid utformningen av detaljplanen så att utnyttjandet av vägen inte försvåras genom exploateringen av området, och att samråd måste ske med Trafikverket vid
planläggning i vägens närhet.
Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen under kapitlet ”Avstämning mot
miljöbalken”.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Det
aktuella planförslaget berör miljökvalitetsnormer för ytvatten och utomhusluft.
Ytvatten
Uppgifter om miljökvalitetsnormer och statusklassning för vattenförekomster finns att hämta i VISS – Vatteninformationssystem Sverige.
Vattenförekomsten Norumsån omfattar hela loppet från källan i Svartedalen
till kustområdet Hakefjorden. Biflödena ingår inte. Den ekologiska statusen
är i dagsläget bedömd som måttlig på grund av övergödning. Enligt fastlagd
miljökvalitetsnorm ska ån uppnå kvalitetskravet god ekologisk status år 2021.
Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god med avseende på kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s
gränsvärden. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk
status.
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Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen genomförs. Utformning av dagvattenanläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras vidare och ett kontrollprogram ska upprättas. Vidare information om detta finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Utomhusluft
Byggnader och verksamheter ligger på sådant avstånd från väg E6 att det lokala bidraget för NO2 (kvävedioxid) och PM10 (partiklar) blir så pass låga
(cirka 5 och 8 mikrogram/m3 för NO2 respektive PM10 med dagens trafik
vid skattning med Nomogram) att någon risk att MKN-värdena överstigs
inte föreligger. De aktuella gränsvärdena för både NO2 och PM10 är 40
mikrogram/m3 (avser medelvärde under ett år).
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsområde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp cirka +100 meter över havet. Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till
+90 meter över havet.
Den lägsta punkten i planområdet ligger i nordväst, där ett dike med anslutning till Norumsån via ett biflöde är kulverterat under väg E6.
Topografi i området maj 2016 med meter över
havet

Skogsbeståndet är av olika ålder. I planområdets södra del är skogen totalavverkad. De uppvuxna delarna av skogen består huvudsakligen av barrskog
med enstaka inslag av lövskog och blandskog. Det finns obevuxna partier
där berget går i dagen.
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Norr om Ucklumsvägen utanför planområdet utgörs landskapet av öppen
jordbruksmark. Söder om planområdet är landskapet småbrutet och mestadels skogbevuxet. Här finns Furufjälls friluftsområde med ett anlagt stigsystem. Öster om planområdet ligger motorbanan och Kärrs sorteringsanläggning. Här har plana hårdgjorda ytor anlagts, en grustäkt har fyllts igen och
höga jordvallar har lagts upp.
Planområdet med närområden

Planförslaget
Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås bli förlagd dels på en befintlig platå nedanför norrsluttningen av det höga berget, dels på platån söder om den högsta punkten av berget.
På de ytor som ska iordningställas som industrikvarter, kommer marken att
omformas till plana ytor. I norrsluttningen skapas en platå på cirka +51 till
+52 meter över havet. Söder om berget skapas två platåer, en på cirka +70
till +72 meter över havet, och en på cirka +82 till +83 meter över havet. På
de anlagda och bearbetade ytorna kommer ingen naturmark att kunna sparas. Gröna ytor inom kvarteren kan återskapas på slänterna mellan terrasserna och inom de enskilda tomterna. Delar av det högsta berget undantas
från planområdet.
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Naturmiljö
Förutsättningar
En naturvärdesinventering har utförts inför samrådet. I planområdet finns
en hassellund (objekt nr 1) som bedöms ha höga naturvärden. Den höga
klassningen innebär att det förekommer en eller flera rödlistade arter i området och att miljön ofta är svår eller omöjlig att återskapa, om den påverkas
eller förstörs.
Planområdet inlagt på karta tillhörande naturvärdesinventeringen.

Flera objekt har påtagliga naturvärden (lokala naturvärden) enligt rapporten.
Dessa objekt är av varierande karaktär. På västra sidan av höjden finns ett
sammanhängande lövskogsbestånd som övergår i en södervänd bergbrant
(objekt nr 2, 3 och 4). Dessa områden innehåller bland annat sump- och ekskog. Lokala naturvärden finns också i några partier med våtmark, i några
mindre dammar samt i ett område med många grävlingsgryt. I övrigt är området till största delen bevuxet med produktionsskog, varav en del är totalavverkad.
Två mindre bäckar inventerades också. Den västra bäckdelen är vägdiket för
väg E6. Ett vandringshinder för öring finns i form av en högt belägen vägtrumma.
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Kommunens naturvårdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige hösten 2016, ger en samlad bild av natur och naturvärden i kommunen och visar vilka skyddsvärda arter och miljöer som finns. Inventerade naturmiljöer i
planområdets närhet är bl.a. Norumsån, som getts naturvårdsklass 2, i en
skala mellan 1 och 3. I ån finns påtagligt höga biotop- och artvärden med arter som havsöring och ål. Ån har därför stor betydelse för den biologiska
mångfalden. De delar av Norumsån med biflöden som har höga naturvärden finns väster och norr om Ucklumsvägen. Norumsån är också utpekat
som ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken.
Norumsåns delområden enligt Naturvårdsprogram för Stenungsunds kommun

Annan information om Norumsån står att finna i en naturinventering från
1987 utförd Stenungsunds sportfiskeklubb och fältbiologerna i
Stenungsund. Inventeringen är utförd innan väg E6 byggdes ut till motorväg. I rapporten påvisas att ån är känslig för utsläpp, särskilt sommartid. Enstaka utsläpp av orenat avloppsvatten har orsakat fiskdöd på enskilda delsträckor. Havsöringen är extra känslig för störningar under tiden för lek.
Friluftsområdet Furufjäll som gränsar till planområdet i söder har enligt en
kartläggning 2008 utförd av Skogsstyrelsen, sammanhängande skogsmarker
med ”höga sociala värden”. Naturen på Furufjäll är mer varierad med barroch lövskog samt torr- och våtmarker med växlande flora och fauna.
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Planförslaget
Hassellunden som har bedömts ha ett högt naturvärde kommer att kunna
vara kvar, då den industriväg som tidigare föreslogs i den västra delen av
planområdet har strukits ur förslaget. Denna del av området föreslås nu som
naturmark. I västra utkanten av hassellunden föreslås naturmark för dagvattenhantering, men detta bedöms inte påverka hassellunden eftersom det
som föreslås inom naturmarken är ett dike med en skötselväg, som båda redan finns.
Illustrationskartan inlagd på karta tillhörande
naturvärdesinventeringen.

Inom planområdet kommer flera områden med lokala naturvärden tas bort
och ersättas av verksamhetsytor.
Planförslaget medför att de norra delarna av Furufjälls skogsmarker tas i anspråk av det planerade industriområdet. Detta område ligger utanför Furufjällsområdets kärnområde.
För Norumsån, som har betydelse för reproduktion av öring och ål, ska enligt översiktsplanen särskild hänsyn tas till åns status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och
renas på så vis att ingen större förändring sker, se avsnittet om Dagvatten.
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Geoteknik
Geotekniska förhållanden i planområdet
Den geotekniska utredningen har utförts av Norconsult AB, och finns redovisad i Tekniskt PM Geoteknik, daterat 2013-02-04, rev3 2020-10-02, som
biläggs planförslaget.
Inom detaljplanens norra del utgörs jorden under det organiska ytjordskiktet
(mulljord) av ett lager sand/torrskorpelera. Dess mäktighet är cirka 1-4 m.
Därunder förekommer lera med en mäktighet av cirka 3-5 m. Leran vilar på
ett cirka 0,5-1,5 meter tjockt lager av friktionsjord på förmodat berg.
Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan cirka 4 och
9 meter.
Områden med berg i dagen enligt geoteknisk
utredning.
Kvartersmark (verksamhetsytor och tekniska
anläggningar) är markerade med gråblå ytor.
Sektion där stabiliteten kontrollerats är markerad A1-A1.

Inom detaljplanens övriga delar utgörs jorden under det organiska ytjordskiktet (mulljord) av ett lager torrskorpelera. Torrskorpleran har en mäktighet av cirka 1-3 meter och är gråbrun, sandig, siltig samt rostfläckig. Dess
vattenkvot varierar mellan cirka 18-32 %. Under leran förekommer friktionsmaterial med en mäktighet av cirka 0,5-4 m. Lokalt (funnet i en av mätpunkterna) kan ett cirka 1-2 meter tjockt lager lera förekomma mellan torrskorpan och friktionsmaterialet. Leran är grå, sandig och siltig, med en vattenkvot på cirka 20 %.
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Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan cirka 1,5
och 7,5 meter.
Lerans odränerade skjuvhållfasthet in situ (okorrigerade värden) har inom
detaljplanen uppmätts till mellan cirka 60 och 130 kPa. Dess korrigerade
skjuvhållfasthet redovisas i Bilaga 2. Leran bedöms, inom de delar där sonderingar indikerar förekomst av lera, vara något sättningsbenägen. Huvuddelen av planområdet består av fastmark som inte är sättningskänslig.
Här och var i området finns partier där berg går i dagen.
Stabilitet vid en utbyggnad
Stabiliteten för aktuellt detaljplaneområde har kontrollerats i en sektion,
sektion A1-A1, vilket är den värsta sektionen ur stabilitetssynpunkt. Sektionen har beräknats för befintliga samt för framtida förhållanden, med en
utbredd last på den pådrivande sidan av den värsta glidytan.
Enligt utförda beräkningar för befintliga och framtida förhållanden är enligt
gällande normer säkerheten mot skred tillfredsställande inom aktuellt område. Detta under förutsättning att marken inom aktuellt område ej belastas
med mer än 50 kPa. Större last är möjlig men bör detaljstuderas i nästa
skede.
Laster som placeras direkt på berg omfattas inte av lastrestriktionerna. Eftersom aktuellt detaljplaneområde till största delen består av berg i dagen
och relativt fasta jordlager bedöms ej någon rasrisk ur geoteknisk synpunkt
föreligga.
En känslighetsanalys har gjorts för att kontrollera hur säkerheten mot skred
påverkas av en hög grundvattennivå. Kompletterande beräkningar har genomförts i sektion A1-A1 för en grundvattenyta vid markytan, med därunder ökande hydrostatiskt tryck. Känslighetsanalysen visar att det finns en effekt av portrycksförändringar men också att beräknade säkerhetsfaktorer ej
understiger studiens riktvärden, dvs säkerheten är tillfredställande.
Grundläggning
Större och mer sättningskänsliga byggnader bör preliminärt grundläggas på
pålar/plintar. Lätta och sättningståliga byggnader, till exempel förråd, kan
preliminärt grundläggas direkt på platta på mark. En viss differens i markrörelser kan uppstå om plattan vilar på berg på en sida och på jord på den
andra. Liknande grundläggningsförhållanden bör eftersträvas under hela
plattan.
Inför byggnation bör kompletterande geotekniska undersökningar i planerade huslägen göras för bedömning av lerans sättningsegenskaper samt slutlig dimensionering av grundläggning och eventuella schakt.
Planförslaget
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En planbestämmelse om skydd mot störningar föreslås för all kvartersmark:
”Den maximalt tillåtna sammanlagda markbelastningen från byggnader,
upplag och uppfyllnader är 50 kPa i relation till marknivåerna i grundkartan.
Bestämmelsen gäller ej vid grundläggning på berg eller pålning till berg.”
Trycket 50 kPa motsvarar cirka 2,5 meter normal uppfyllnad.
För delar av allmän plats föreslås en liknande bestämmelse: ”Den maximalt
tillåtna markbelastningen från uppfyllnader inom allmän plats är 50 kPa i relation till marknivåerna i grundkartan.” Bestämmelsen gäller för industrivägen samt för dammen i sydväst, det vill säga de områden där stora uppfyllnader kan bli aktuella.
För att undvika alltför stor markbelastning kan lättfyllning användas, både
på allmän plats och på kvartersmark.
Risk för ras och blocknedfall
Beskrivning av berggrunden
En bedömning om risken för ras och blocknedfall inom planområdet har utförts av Norconsult AB, och finns redovisad i Tekniskt PM Geoteknik, daterat 2013-02-04, rev 3 2020-10-02, som biläggs planförslaget.
Översiktliga områden från Tekniskt PM Geoteknik med delområde A och B tillagt. Områdena med potentiella bergskärningar (orangea
streckade linjer) samt placeringen av ett 12
tons block (röd punkt) syns. Även väggränsen
mellan delområde A och B är markerad med
gul streckad linje.

Delområde B
Delområde A

Bedömningar- bergskärning
Det centrala området (delområde A och B) har en lägre del i väster och en
högre del i öster. Höjdskillnaden mellan det centrala områdets västra och
östra väg-gräns är cirka 20 meter enligt plankartan. Detta medför sannolikt
att minst två olika nivåer för tomter kommer att finnas här.
Planbeskrivning
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Det kan bli aktuellt med bergskärningar på ett par ställen i den norra sträckningen av industrivägen och på ett ställe i södra delen (se illustration).
Bergskärningar kan även krävas i en potentiell avgränsning mellan en lägre
belägen västlig och en högre belägen östlig del av den industrivägsomslutna
centrala delen av planområdet. Möjligheten finns att skapa en bergskärning
alternativt att nyttja befintlig naturslänt (gulprickig linje i figur 1) kombinerat
med fyllnadsmassor i gränspartiet mellan de två höjderna. Ytterligare eventuella bergskärningar i området beror på hur industrikvarteren utformas.
Det rekommenderas i utredningen att en bergkunnig person tillkallas i samband med utförande av skärningar högre än 2 meter för att säkerställa stabiliteten i utförd slänt. Om naturslänten i centraldelen behålls som en naturlig
nivåavgränsning rekommenderas att en stabilitetsöversyn utförs efter avbaning av bergkunnig person. Det rekommenderas också att sprängningsarbetena planeras och utförs med beaktande av bergets förutsättningar för att
minska efterarbetet i form av bergförstärkning.
Bedömningar- block
I planområdets nordligaste del gränsande mot Ucklumsvägen finns en del i
väster planerad som naturområde och en annan del i öster planerad för industri, kontor och lager (delområde D). De här lokala delområdena har sin
södra gräns i höjdområdets nordsluttning och sluttningen är ett förhållandevis blockrikt område.
Endast ett block har noterats där risk för utfall föreligger på kort sikt, inom
en period på ett tiotal till några tiotal år. Blocket har potential att röra sig genom rotation en längre sträcka och utgör därför en risk för delområde D.
Blocket uppskattas väga cirka 12 ton och terrängen nedanför blocket har en
ansenlig lutning, 30-35º. Blockets tyngd och form gör att det riskerar att få
en stor rörelseenergi och det skulle kunna färdas relativt långt nerför sluttningen om det kommer i rullning.
Övriga block bedöms inte utgöra någon risk för planområdet. De få övriga
block som ligger mindre stabilt, kan på grund av sin form och/eller läge
med flack terräng nedanför, inte nå planerad exploatering i planområdet vid
ett potentiellt utfall.
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Hydrologi
Isälvssediment
En hydrogeologisk utredning har utförts av Norconsult AB i PM daterat
2013-04-30. Denna bifogas planen. Syftet med utredningen har varit att klarlägga de hydrogeologiska förhållandena i planområdet, eftersom det i området förekommer ett stort område med isälvssediment som kan innehålla en
betydande förekomst av grundvatten.
Nordöst om planområdet ligger en avslutad täkt för naturgrus, där så gott
som allt naturgrus tagits ur. Återstående naturgrus förekommer i anslutning
till täkten i planområdets nordöstsluttning.
De massor som ska schaktas bort enligt planförslaget, och som inte utgörs
av berg, utgörs av ett relativt tunt lager morän och isälvssediment. Under
dessa jordarter ligger lera. Isälvssedimentet innehåller inget eller endast
mycket små mängder naturgrus inom de delar som ska bli industrikvarter.
Ett borrprov taget i sluttningen i den östra delen av område A6 visar att
jordarterna under ett tunt humuslager består av grå siltig torrskorpelera och
grå sandig och siltig lera.
Kärrs sorteringsanläggning är förlagd över det område där det tidigare bedrevs grustäktsverksamhet.
Den hydrogeologiska undersökningen har inkluderat mätningar av grundvattennivåer, bedömning av grundvattenströmningsriktningar samt prognostisering av möjliga grundvattennivåer. Resultatet ska vara en bedömning av
förekomst samt eventuell risk för påverkan av betydande grundvattenakviferer i eller i anslutning till det planerade området.
Isälvsedimentet är en sorterad jordart i olika skikt med olika kornstorlekar
som kan variera från grova stenar till finkorning silt. I skikt med grövre
kornstorlek är grundvattentillgången god med en hög genomsläpplighet. I
de mer finkorniga skikten är genomsläppligheten mer begränsad.
Den hydrogeologiska undersökningen har koncentrerats till områdena med
isälvssediment. I figuren nedan redovisas ett utdrag från SGU:s jordartskarta
över området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet.
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Grundvattenflöde och grundvattenbildning
Karta från Swecos PM om hydrogeologi.
Utsnitt från kartvisarens jordartskarta (SGU,
kartvisaren 2019). Ungefärligt läge för de i
VA- och dagvattenutredningen tidigare föreslagna infiltrationsytorna är markerade med
blåa cirklar.
Färger i jordartskartan:
Grönt = isälvsavlagring.
Orange = sand.
Gult = lera.
Blått = morän.
Rött = berg.
Skrafferat grått = fyllnadsmaterial.

Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen
följer topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde
och utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre jordmäktighet. Detta innebär att strömningen inom planerat detaljplaneområde främst
är riktad från de centrala höjdområdena ner mot omgivande lågområden.
Isälvssedimenten är uppbyggda med skikt av tätare material som påverkar
den lokala strömningsbilden.
Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinningsområde som avvattnas åt nordväst genom ett dike som mynnar i Norumsån.
Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekomster. Avrinningsområdets storlek söder om Ucklumsvägen är cirka 90 ha och det område
som påverkas av detaljplanen utgörs av cirka 8 ha. Detta innebär att cirka
10% av avrinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivåmätningar
tyder på ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande områdena.
Bedömningen i Norconsults PM är att isälvssedimenten i området fortsatt
kan utgöra en betydande grundvattenresurs.
I dagvattenutredningen föreslås att infiltration ska ske i naturmark för det
dagvatten som rinner av åt öster och åt sydväst. I ett senare PM om hydrogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna
för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt,
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och grövre isälvsavlagringar troligen redan har brutits ut i samband med
täktverksamhet. Utifrån detta PM bedöms grundvattenbildningen vara begränsad i området. Infiltrationskapaciteten bedöms inte påverkas av planförslaget i särskilt stor utsträckning. Området är redan påverkat av befintlig
grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av grundvattenytan runt täkten.
Fornlämningar
Förutsättningar
Länsstyrelsen ansåg att en arkeologisk utredning borde göras inför planläggningen. Den omgivande fornlämningsbilden indikerade på att det kunde finnas förhistoriska lämningar också inom planområdet.
En särskild arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2 har därför utförts av Rio
Kulturkooperativ. I steg 1 registrerades röjningsrösen (Norum 311-312)
samt kolningsgropar (Norum 309-310). Utöver detta identifierades fyra delområden med potentiella boplatslägen samt en gårdsmiljö (Kärr Gårdsmiljö)
med äldre element, vilka blev mål för utredningen steg 2.
Områden som bedöms behöva undersökas vidare enligt de arkeologiska utredningar som
gjorts inom ramen för planarbetet.

Inledningsvis utfördes en genomgång av äldre kartmaterial och en fältinventering. Vid denna påträffades lämningar i form av ett torp (Norum 320), en
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husgrund från historisk tid (Norum 339), två kolningsgropar (Norum 321322) samt tre hägnader i form av stengärdesgårdar (Norum 323, 324 och
330).
I de områden vilka bedömts som potentiella boplatslägen upptogs schakt
och provgropar. I några av dessa påträffades enstaka bitar slagen flinta och
kvarts. I anslutning till Norum 339 påträffades sentida fyndmaterial i form
av tegel, porslin, järnfragment och ett bryne. En mindre mängd anläggningar
påträffades i den norra delen av utredningsområdet. Fynden och anläggningarna är så fåtaliga och spridda över utredningsområdet, att dessa inte registrerats som boplatser, utan som en härd, tre boplatsgropar, en övrig
boplatslämning, en kokgrop och nio fyndplatser.
Länsstyrelsen har 2019-08-26 lämnat tillstånd till ingrepp i/borttagande av
fornlämningarna Norum 325, Norum 337, Norum 309 samt Norum 310,
utan villkor om arkeologisk undersökning. Inga ytterligare ingrepp inom
fornlämning eller fornlämningsområde får ske utan tillstånd från länsstyrelsen.
Fornlämningarna Norum 339 och Norum 320 (husgrunder 9 och 10 på kartan) ska enligt länsstyrelsens beslut bevaras inom detaljplanen. Marken där
dessa två fornlämningar är belägen föreslås som naturmark. Båda gränsar
till, men bedöms inte påverkas av, område för dagvattendamm inom naturmark.
Ett antal lämningar som är bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar
berörs av planförslaget och kan behöva tas bort: röjningsrösena Norum 311
och 312 samt hägnaderna Norum 323 och 324. Dessutom påverkas fyndplatserna Norum 326-329, 336 och 338.
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Bebyggelse
Omgivande bebyggelse och anläggningar
Söder om Ucklumsvägen ligger Kärrs gård med bostadshus och ekonomibyggnader. Ägarna till gården är delaktiga i framtagandet av denna plan.
Öster om planområdet ligger ett område som använts som sorteringsanläggning. På anläggningen har drivits verksamheter där avfall samlats in, sorterats och återvunnits.
Motorbanan Furufjällsbanan drivs av Stenungsunds motorsällskap. Anläggningen består av delarna motorcrossbana, endurospår och en bana för radiostyrda bilar. Endurospåret löper delvis inom planområdet liksom det område där modellbilracingbanan är anlagd. Inom anläggningen finns även
byggnader kopplade till de olika banorna för motorsport.
I nordväst genomkorsas området av en 40 kV kraftledning som tillhör Vattenfall.
Bebyggelse och verksamheter i närområdet.

Planförslaget
Ny bebyggelse
Området i detaljplanen föreslås i första hand få användas för småindustri,
hantverk, lager och partihandel, dvs verksamheter som kan ligga externt
men som bör ha god tillgång till infrastruktur i närheten. Också kontor för
verksamheternas behov får förekomma. Huvudinfarten till området föreslås
förläggas i befintlig trevägskorsning med Ucklumsvägen. De föreslagna industrikvarteren benämns A, B och D. Område C har strukits sedan samrådet och föreslås nu som naturmark och för dagvattenhantering.
Område D ligger söder om Ucklumvägen på den mark som upptagas av bostad och ekonomibyggnader för Kärrs gård. Områdena A och B nås via en
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ny lokalväg, med lutning på cirka 1:12 (8%) stigande från cirka +50 meter
över havet i trevägskorsningen till +83 meter över havet uppe på platån. Enligt Trafikverkets krav för vägars och gators utformning (VGU) är 8%
största godtagbara längslutning vid nybyggnad. Önskvärt är högst 6%.
Den totala ytan för industriändamål som planförslaget visar är cirka 132 000
kvm (13,2 ha), med släntområden cirka 15,8 ha. En övergripande bestämmelse angående exploateringsgraden är att varje fastighet får bebyggas till
högst 40 % av den totala fastighetsarean.

Illustration över planförslaget.

Område A är den största sammanhängande industriytan på cirka 93 000 m2.
Den utgörs av en platå som i dag till stora delar är helt avverkad från skog.
Ett område i den nordöstra delen är anlagd som modellmotorbana. Denna
ska övergå till industrimark. Område A föreslås bli planlagt så att hela ytan
blir plan utan nivåskillnader på en höjd av cirka +83 meter över havet. Detta
medför att relativt stora markarbeten måste utföras, eftersom huvudelen av
den omgivande marken på området är cirka +87 meter över havet med lokalt uppstickande knallar som är drygt +90 meter över havet. I området
uppkommer därigenom överskottsmassor som måste tas omhand inom eller
utanför området.
I område A föreslås byggnader som innehåller industri, kontor och lager få
uppföras till en högsta nockhöjd på 18 meter och byggnadshöjd på 13 meter.
Område B är uppdelat i fem kvarter, där B1 och B2 föreslås ligga på nivån
runt +72 meter över havet, alltså drygt 10 meter lägre än den högst liggande
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platån. Område B3 och B4 föreslås bli terrasserade till en lägre nivå, cirka
+69,5 meter över havet. Område B5 föreslås ligga på en nivå däremellan,
+71 meter över havet. Möjlig byggbar yta är cirka 26 000 m2.
Område B föreslås få bebyggas med industri, kontor och lager. Högsta
nockhöjd är 13 meter och byggnadshöjd 8,5 meter för bebyggelse inom området.
Område C längs med väg E6, som fanns med i samrådsskedet, har strukits
ur förslaget och föreslås nu som naturmark med dagvattenanläggningar
(damm och diken). Här finns också en befintlig gemensamhetsanläggning
för utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg. Vägen föreslås vara kvar i
befintligt läge och föreslås även utnyttjas för skötsel av dagvattenanläggningarna. Se vidare i genomförandebeskrivningen.
Område D utgörs av tidigare brukningscentrum för Kärrs gård. Området
ligger exponerat åt Ucklumvägen. Byggbar tomtyta är cirka 13 000 m2. På
området får uppföras småindustri, lager och kontor. Samma tillåtna höjder
på bebyggelsen som föreslås i område B gäller även för område D.
Massor och massbalans

Illustration över var massor tas bort och var
massor läggs upp för att tillskapa lämpliga områden för verksamheter.

Mängden massor totalt som ska tas ut från området är beräknat till cirka
550 000 m3. Av dessa mängder utgörs grovt uppskattat cirka 200 000 m3 av
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fast berg och resten av mjuka massor, varav mycket utgörs av lera. Massbalans räknat på schakt respektive utfyllnad bedöms medföra ett totalt överskott av cirka 500 000 m3. En grov beräkning ger att det för att iordningställa vägar, tomter med mera kommer att behövas cirka 200 000 m3 krossade bergsprodukter, dvs i storleksordningen ungefär lika mycket berg som
tas ut. Det kan bli ett överskott av lermassor efter att de använts för olika
ändamål i området. Tunga transporter som behöver göras för att transportera överskottet av massor kan minimeras genom att den övervägande
mängden av massan kommer till användning inom området eller i närområdet utan att det allmänna vägnätet behöver belastas i någon högre grad.
Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen kan behövas vid den fortsatta hanteringen av massor som uppkommit genom att planområdet iordningställs.
Landskapsbild

Illustration som visar hur den nya bebyggelsen
inom planområdet kan upplevas från olika
håll

Huvuddelen av det blivande industriområdet kommer sett från söder att
ligga dold från omgivingen bakom höjdpartier. Området kommer delvis att
exponeras mot väster och mot väg E6. Bebyggelse inom område D kommer
att bli synlig från Ucklumsvägen i norr. På längre avstånd norrifrån kommer
bebyggelsen inom område D att skärmas av genom ny bebyggelse som är
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planerad på fastigheten Kärr 1:1 norr om Ucklumsvägen, se avsnittet om
Detaljplaner under Tidigare ställningstaganden.
De högst liggande partierna av planområdet kommer att exponeras mot en
del av bostadsbebyggelsen i västra Stenungsund.
Kärrs gård söder om Ucklumsvägen har tidigare legat dold bakom en skogsridå mot vägen. Skogen är numera avverkad och bebyggelse inom område D
kommer att kanta Ucklumsvägens södra sida på samma sätt som den norra
sidan av vägen kantas av befintlig bebyggelse på Kärr 1:8. Det storskaliga
landskapsrummet med jordbruksmark kommer endast förändras till mindre
del eftersom den karaktärskapande höjden mellan område D och A lämnas
orörd i planförslaget.
Mot söder avgränsas planområdet, förutom av en eventuell bullervall, av
höjdpartier som ligger cirka 10 meter över de planerade verksamhetsytornas
nivå. Höjdpartiet är bevuxet med skog. Bullervallen och topografin kommer
att utgöra en skyddande avgränsning mot Furufjälls friluftsområde.

Friytor
Förutsättningar
Planområdet gränsar i söder till Furufjälls friluftsområde med naturstigar
och stugor för det rörliga friluftslivets behov. Furufjälls friluftsområde ingår
i ett större skogsområde som i gällande översiktsplan för Stenungsund från
2006 är utpekat som ett närrekreationsområde.
I ÖP 2006 beskrivs området Furufjäll enligt nedan:
”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora och fauna. I området
finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och Hakefjorden. Området är lämpligt för
olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra del finns en bana för motorsport.”
I Furufjällsområdet ligger själva värdekärnan inom det område som kallas
Naturstigen i Furufjäll. Det är ett område med väl utvecklat stignät som utgår från de stugor som drivs av Friluftsfrämjandet och Stenungsunds Orienteringsklubb.
Nordöst om kärnområdet ligger motorbanan som med de höga ljudnivåerna
som alstras, är störande för friluftslivet i Furufjäll. För att dämpa ljudet och
minska störningarna från motorbanan mot bostadsbebyggelsen väster om
väg E6 har bullervallar anlagts.
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Förslaget till ny översiktsplan som ställs ut under våren 2020 anger att ”Rekreationsmöjligheterna i Furufjällsområdet ska stärkas, i synnerhet avseende tillgänglighet
från bostäder på västra sidan av väg E6.” Området är dock inte geografiskt utpekat.
Markanvändningskarta från gällande översiktsplan med ytterligare information inlagd
gällande hur Furufjällsområdet används.

Planförslaget
Detaljplaneområdet ligger till stor del inom det i översiktsplanen utpekade
närrekreationsområdet. Buller från industriverksamheterna skulle kunna
störa friluftslivet i området om inte dämpande skyddsvallarna fanns upplagda runt motorbanan.
Vallarna och de naturliga terrängförhållandena med skyddande berg och
skog, avgränsar det nya industriområdet från rekreationsområdets värdekärna, dvs Naturstigen i Furufjäll.
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De stigsystem och de naturmiljöer som används av barn, unga och vuxna
inom Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna fungera som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande. Gula slingan går delvis
längs planområdet på den del som används för bullervall. Stigen förläggs
lämpligen inom detta område efter utbyggnad av planområdet. På så vis kan
slingans användare fortsätta bruka denna utan att riskera att komma in på
verksamhetsområdena.
Material från Stenungsunds kommun på
Furufjällsområdets stigsystem. I den övre bilden
är också planområdets gräns inlagd.

Trafik
Vägar och gator
Norconsult AB har inför samrådet gjort flera trafikutredningar för hur anslutningen av planområdet ska utformas. Syftet med utredningarna har bl.a.
varit att klarlägga hur stora trafikmängder som det nya industriområdet
kommer att alstra, och hur utfarten mot Ucklumvägen kan utformas utifrån
den totala trafikbelastningen och kraven från Trafikverket om vägars och
gators utformning (VGU). Inför utställningen har ett PM gällande ett trafikförslag tagits fram där nuvarande förhållanden och val av trafiklösningar beskrivs. Detta PM utgör underlag för följande beskrivning:
Förutsättningar
Väg E6 med Stenungsundsmotet gränsar till planområdet i väster. Väg E6 är
av riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken, vilket medför att inga
åtgärder får vidtas som kan skada vägens funktion eller försvåra drift, underhåll och utveckling av vägen. Vägområdet omfattar själva vägen, dess slänter
och ett område cirka 2 meter från släntkrönet. Vägen är en primär led för
farligt gods, se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet.
De aktuella planområdena är lokaliserade i östra utkanten av Stenungsunds
tätort just öster om E6:an. Norr om planområdet passerar
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Ucklumsvägen/väg 649 till vilken området skall anslutas, se illustration nedan. Trafik från E6 når området genom att svänga av i Stenungsundsmotet
och sedan följa Ucklumsvägen åt nordost. Trafik från Stenungsund når områdena via antingen Ucklumsvägen eller väg 170.
Ucklumsvägen förbi planområdet är en cirka 8-9 meter bred tvåfältsväg med
en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Trafikverkets senaste trafikflödesmätning på sträckan förbi programområdet är från 2016 och visade då på en
årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 180 fordon/dygn varav cirka 7 % utgjordes av
tung trafik.
Utdrag från PM Trafikförslag som visar på
vägarna i närområdet och principiell lösning.

Från Ucklumsvägen finns en befintlig väganslutning in till planområdet i
form av en enkelt utformad 3-vägskorsning som i dagsläget leder trafik till
och från en avfallssorteringsanläggning och en motorbana. Denna korsning
planeras i framtiden användas som infart till det nya industriområdet.
Planförslaget
4 440

3 320

Ucklumsvägen

1 260

Trafikflöden efter att utbyggnaden och planområdet är genomförd.

140

Planförslaget utgår från det PM för trafikförslag som tagits fram. I detta föreslås befintlig korsning nyttjas, med trafik till planområdet via den befintliga
östra trevägskorsningen.
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Det nu aktuella planområdets blivande verksamheter kan antas alstra omkring 1 500 fordon per vardagsdygn. Omräknat till årsdygntrafik (ÅDT) bedöms detta motsvara cirka 1 400 fordon per årsmedeldygn. Området kommer att omfatta cirka 42 000 m2 industribyggnader som antas alstra cirka 35
fordonsrörelser per 1 000 m2 vilket ger 1 470 fordon per vardagsdygn som
vi valt att avrunda uppåt till 1 500. Årsdygnstrafiken (ÅDT) antas utgöra
90% av vardagsdygnstrafiken.
Trafikmängderna vid trevägskorsningen är så pass stora att ett vänstersvängfält skulle kunna vara lämpligt att överväga av säkerhetsskäl. I detta fall bedöms dock den vänstersvängande trafikströmmen, alltså de som kommer
från öster på Ucklumsvägen och svänger söderut, vara mycket liten, cirka 15
fordon under maxtimmen på morgonen. Därför skulle ett vänstersvängfält
inte innebära ett betydande bidrag till att förbättra varken säkerheten eller
framkomligheten i korsningen. Utifrån detta har bedömningen gjorts att det
inte behövs något vänstersvängfält.
Största delen, cirka 90 %, av trafiken från verksamheter inom planområdet
bedöms köra västerut mot Stenungsund och E6. I trafikplatsen där Ucklumsvägen korsar väg 170 betyder detta ett tillskott på cirka 1 260 fordon
per årsmedeldygn. Av dessa antas:
•
•
•
•

cirka 10 % ha målpunkter söderut läng Ucklumsvägen (120 fordon)
cirka 30 % ha målpunker norrut längs E6 (380 fordon)
cirka 30 % ha målpunker söderut längs E6 (380 fordon)
cirka 30 % ha målpunker längs väg 170 västerut (380 fordon)

Längs Ucklumsvägen består trafikplatsen av två stycken korsningar som
båda är utformade med västersvängfält. Vid den nordöstra korsningen finns
också infarten till en serviceanläggning. Tidigare fanns här en parkeringsplats och busshållplats. Relativt nyligen har det byggts ut även en hamburgerrestaurang och bensinstation i området (inom område som berörs av DP
158).
Kontrollberäkningar gjorda inom ramen för att ta fram PM:et tyder på att
samtliga korsningarna klarar tillkommande trafik från planområdet utan problem med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader under
0,3 i alla tillfarter dvs att mindre än 30% av tillfartens maximala kapacitet utnyttjas. De trafikmängderna som antogs vid beräkningen kan öka med uppemot 200% innan belastningsgraden närmar sig 1 så även om trafiksiffrorna
som använts i beräkningen är mycket osäkra och kanske för lågt antagna
finns en god marginal.
Norconsult AB har tagit fram en förprojektering (2018-04-17) av vägar
inom planområdet inför utställningen. Förprojekteringen ligger till grund för
de vägområden som finns i planförslaget.
Förprojekteringen utgick ifrån att befintlig infart till Kärrs sorteringsanläggning öster om planområdet skulle fortsätta att användas. Detta är inte längre
aktuellt. I stället föreslås två infarter till sorteringsanläggningen, vilka
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redovisas på illustrationskartan. Med mindre justeringar i höjd och lutning
på lokalvägen inom planområdet bedöms detta vara genomförbart. Lokalvägens lutning blir då maximalt 8% i stället för 7,5%.
Körbanan på industrigatorna i området föreslås vara 7 meter bred. Körbanan avgränsas på ena sidan av en 0,5 meter bred stödremsa och på andra sidan av en 1,5 meter bred gångbana.
Genom naturmark läggs ett dike bredvid vägen. Bergskärningar görs med
lutning 2:1 och jordslänter med lutning 1:2.

Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av tomtmark.

.

Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av naturmark.

Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
Längs Ucklumsvägen finns busshållplatsen Kärr. Hållplatsen trafikeras av
linje 332 mellan Stenungsund och Ljungskile samt linje 333 mellan
Stenungsund och Lilla Edet. Båda linjerna har dock endast ett fåtal avgångar
per dag och riktning. Hållplatsen trafikeras även av ett antal skolbusslinjer.
Det finns ingen separat gång eller cykelväg som ansluter till planområdet.
Tätortens gång- och cykelnätverk är utbyggt fram till den punkt där Ucklumsvägen möter väg 170, en knapp kilometer från planområdet.
Planförslaget
Med fullt utbyggt planområde skulle det teoretiska resandeunderlaget för
busstrafiken längs Ucklumsvägen öka kraftigt. Eftersom det redan finns
hållplatser i anslutning till planområdet bör det finnas möjlighet att på ett säkert sätt nå hållplatserna från de olika delarna inom området.
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Det finns också möjlighet att ansluta planområdet till tätortens allmänna
gång och cykelvägnät via en cirka 1 km lång gång- och cykelväg längs Ucklumsvägen fram till korsningen med väg 170.
Längs ny lokalväg och industriväg inom planområdet föreslås en 1,5 meter
bred gångbana.

Service
Förutsättningar
Hamburgerrestaurang, bensinstation m.m. finns vid Stenungsundsmotet,
mellan väg E6 och Ucklumsvägen. Ytterligare service i form av till exempel
lunchrestauranger och butiker för dagligvaruhandel finns i Munkeröds industriområde väster om Stenungsundsmotet.
Planförslaget
Planområdet kommer i första hand att upplåtas för industri och andra verksamheter. Ingen särskild annan service planeras inom området.

Teknisk försörjning
VA
Förutsättningar
Inom planområdet finns inget utbyggt VA. Kärrs avfallsanläggning och
verksamhetsområdet på Kärr 1:8 norr om Ucklumsvägen saknar därför båda
kommunal VA-anslutning, och avloppsfrågan har än så länge lösts genom
lokala system. Avsikten är att det aktuella planområdet samt det industriområde som planeras på Kärr 1:1 ska anslutas till det kommunala VA-systemet.
Närmsta kommunala anslutningspunkt finns inom Munkeröds industriområde väster om väg E6.
Planförslaget
En förutsättning för att genomföra detaljplanen är att den nya bebyggelsen
ansluts till det kommunala VA-nätet. Kommunen har tagit fram en VA-utredning för planområdet, VA-utredning, del av fastigheten Munkeröd 1:12
m.fl. Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28.
Det nya ledningsnät för vatten och avlopp som ska försörja planområdet,
föreslås bli utbyggt från det befintliga Munkeröds industriområde väster om
väg E6. En ny anslutningspunkt för vatten föreslås i Ucklumsvägen. En ny
pumpstation för spillvatten föreslås till ett läge strax väster om den punkt
där väg E6 går i bro över Ucklumsvägen. Spillvattnet från det nya planområdet kommer att ledas till den nya pumpstationen. Två pumpstationer för
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spillvatten är också föreslagna inom planområdet. Plats för dessa har reserverats på plankartan inom kvartersmark med beteckningen E3.
Vatten- och spillvattenledningar föreslås i huvudsak bli förlagda i nya vägar
inom planområdet. Tillgänglig trycknivå för vatten vid Munkeröds industriområde ligger på +68 m. Trycknivån behöver höjas för de partier i planområdet som ligger över 50-51 meters nivå. I rapporten föreslås ett läge för en
tryckstegringsstation. Plats för denna har reserverats på plankartan inom
kvartersmark med beteckningen E2. För delar av område B kommer spillvattnet behöva pumpas upp till självfallsledningen i lokalvägen.
Dagvatten
Förutsättningar
Dagvattnet avrinner ytligt inom planområdet. I norr och väster finns diken
som avleder vattnet till ett biflöde till Norumsån. Även övrigt dagvatten i
området har Norumsån som slutrecipient.
Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas.
Fördröjningen inom planområdet ska dimensioneras så att nivåerna efter ett
genomförande av planen inte överskrider de nivåer som naturområdet idag
ger upphov till, cirka 15 liter per sekund och hektar vid ett 10-årsregn. Därmed blir det inga förändringar i det flöde som når Norumsån före och efter
exploatering. Det ska heller inte bli några förändringar i flödet i den trumma
nordväst om planområdet som leder vatten under väg E6.
Planförslaget
I VA- och dagvattenutredningen (Norconsult 2016-05-13, rev. 2019-06-28)
föreslås dagvattnet i ett första steg fördröjas och renas på kvartersmark med
hjälp av exempelvis gröna tak, makadamdiken och rain gardens, för att därefter ledas ut mot kringliggande naturområden för att infiltrera. Utredningen
föreslår en dagvattendamm i den nordvästra delen av planområdet.
Då möjligheterna till infiltration bedöms som dåliga i den östra delen av
planområdet och osäkra i den västra delen, enligt den senaste hydrologiska
utredningen (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04), har möjligheterna till fördröjning studerats närmare.
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Karta över avrinningsområden efter exploatering, föreslagna dagvattendammar samt flöden
ut från planområdet vid ett 10-årsregn. Från
rapporten Beräkningar av fördröjningsvolymer
för dagvattendammar (Rådhuset Arkitekter
2020-03-20).

Tre olika dagvattendammar föreslås. Vilka fördröjningsvolymer som krävs i
dammarna har beräknats (Rådhuset Arkitekter 2020-03-20), utifrån avrinningsområden inom hela planområdet före och efter exploatering, och hur
stora ytor som beräknas bli hårdgjord kvartersmark. I planförslaget har ytor
reserverats som är tillräckligt stora för att rymma de föreslagna dammarna.
Dammarna föreslås på naturmark. För att säkerställa dagvattenhanteringen
ska dammar och diken anläggas för respektive områdes behov innan bygglov kan ges, vilket villkoras genom administrativa planbestämmelser med
stöd i 5 kap 8 § 1 p äldre plan- och bygglagen.
Dagvatten från den nordöstra delen av område A (A1 och A5) föreslås ledas
till en damm inom område A5 som kan placeras på mark som planläggs för
både kvartersmark för teknisk anläggning - dagvattendamm (E4) och kvartersmark för industri, kontor och lager. Dammen bör ha en volym på minst
546 m3 enligt beräkningarna. Dagvattnet som samlas i denna damm kommer
därefter med fördröjning att rinna till dammen i nordväst.
Dagvatten från den södra delen av område A (A2), föreslås ledas åt väster
till en damm som bör ha en volym på minst 1013 m3 och som med fördel
kan placeras på den mest flacka ytan en bit ner i slänten. Här består det
översta jordlagret av sand och det kan därför också finnas möjligheter till infiltration även om det är osäkert.
Dagvatten från den nordvästra delen av område A (A3 och A4) samt den
västra delen av planområdet (område B) föreslås ledas via ett dike utmed väg
E6 (inom planområdet, ej Trafikverkets dike) till en damm i nordväst. Diket
bör dimensioneras för ett stort flöde, cirka 1650 l/s vid ett 10-årsregn. Siffran har beräknats utifrån en regnintensitet inklusive klimatfaktor på 285
l/s*ha (hämtat från VA- och dagvattenutredningen, s. 15) samt en reducerad
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yta för det västra området på 5,8 ha. Ett väl underhållet svackdike med låg
vegetation, en bredd på 4 meter och en tvärsnittsyta på 1,5 m2 bör klara
detta flöde vid en längslutning på minst 2%.
Även dagvatten från den norra delen av planområdet (område D) föreslås
avledas till dammen i nordväst, men då utmed Ucklumsvägen. Platsen för
dammen är en naturlig lågpunkt. Dammen bör ha en volym på minst 1438
m3, men det finns möjlighet att göra den större. Från denna damm kan sedan dagvattnet ledas västerut i trumman under väg E6.
Det är viktigt att ha flera utsläppspunkter för dagvattnet för att inte skapa
för höga flöden som kan riskera att erodera jordmassor vid utsläppspunkterna.
Föreslagna åtgärder för fördröjning har även en god renande effekt på ett
flertal olika ämnen såsom olja och tungmetaller. Utformning av dagvattenanläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras vidare och ett kontrollprogram ska upprättas. Vidare information om detta
finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
El, tele och datakommunikation
Kraftledning, eldistribution
Genom programområdet passerar en 40 kV luftburen kraftledning som ägs
av Vattenfall Eldistribution AB. Kraftledningen har en ledningsrätt kopplad
till sig. Ledningen förslås vara kvar i befintligt läge. I plankartan reserveras
plats för ledningen genom bestämmelsen l, att marken ska vara tillgänglig
för allmännyttiga luftledningar. Industrimarken inom 20 meter från ledningen får inte bebyggas, och parkering får ej anordnas inom 10 meter.
I planen har ett läge för transformatorstation pekats ut intill luftledningen.
Tillfart kan ske via den föreslagna lokalvägen väster om område D.
Fjärrvärme
Det finns möjlighet att samtidigt med VA-ledningen bygga ut kommunens
fjärrvärmenät till området.

Hälsa och säkerhet
Radon
Norconsult AB har undersökt området med avseende på gammastrålningen
i rapport Tekniskt PM Geoteknik 2013-02-04, rev 2018-03-21, vilket biläggs
planförslaget.
Syftet med undersökningen var att bedöma risken för radon i området. Mätningar utfördes på några områden med berg i dagen med hjälp av en scintillometer. Resultaten varierade mellan 0,05 – 0,14 μSv/h.
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Radonklassificering sker enligt följande rekommenderade intervaller för
uppmätta halter av gammastrålning från berg: lågradonmark < 0,08 μSv/h,
normalradonmark 0,08-0,20 μSv/h, högradonmark > 0,20 μSv/h.
Området klassificeras som normalradonmark med hänsyn till uppmätta värden på gammastrålning från berg i dagen.
Buller
Förutsättningar
För att dämpa bullret från motorbanan mot Stenungsunds tätort har jordvallar lagts upp i planområdets sydöstra del. Väg E6 orsakar trafikbuller.
Planförslaget
Inom område A är det möjligt att förlägga kontorsverksamhet. Redan befintliga bullervallar mellan område A och motorbanan dämpar bullret från
verksamheter som sker på motorbanan.
Den del av planområdet (område C) som ligger närmast väg E6 föreslås inte
längre som kvartersmark och gata, utan som naturmark.
Eventuellt bullrande verksamheter inom område A riskerar att störa dem
som vistas på Naturstigen i Furufjäll. Genom att den befintliga bullervallen
mot motorbanan förlängs mot väster så att den ansluter till en befintlig
höjdrygg bildas en naturlig avskärmning av de södra verksamhetsområdena
inom område A. En sådan vall är redan under uppförande. I planen finns ett
område avsatt med användningen SKYDD där bullervallen uppförs.
En bullerundersökning som utfördes i samband med tillståndsansökan för
bullervallen visade på en förbättrad ljudmiljö för boende inom stora delar av
Högenorum och Strandnorum om byggandet av vallen genomförs.
Transporter med farligt gods
Förutsättningar
Planområdet ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder väg E6 med
väg 170. Båda vägarna är rekommenderade transportvägar för farligt gods.
Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods. Väg 170
är sekundär transportled för farligt gods som används framförallt för transporter till och från de petrokemiska industrierna i Stenungsund.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på
150 meter från dessa transportleder. Om avsteg ska kunna tillåtas från det
rekommenderade riskbedömningsavståndet måste en riskanalys genomföras.
En stor del av planområdet ligger närmare än 150 meter. En riskanalys har
därför genomförts. Denna redovisas i Riskanalys, transport av farligt gods,
Norconsult 2015-11-09, vilken biläggs planen.
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Planförslaget
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksamhetsområde som till största delen ska innehålla industriverksamheter. Avsikten är att också kontor ska kunna etableras i området.
Stora delar av planområdet ligger på en högre nivå än väg E6 och på ett
längre avstånd än det rekommenderade riskbedömningsavståndet. De delar
som ligger mer än 10 meter över vägen antas därför inte beröras vid en
olycka med farligt gods. Höjdskillnaden gör att brandfarliga vätskor inte når
denna del av området. Inte heller brandfarliga eller giftiga gaser förväntas nå
området då sådana gaser är tyngre än luft och därför inte sprider sig upp
mot höjden. Område D ligger på mer än 200 meter från transportleden och
berörs endast marginellt vid en olycka med farligt gods.
Planförslaget har reviderats efter samrådet och område C närmast väg E6
föreslås inte längre som gata och kvartersmark för industri, utan som naturmark. De återstående verksamhetsytorna ligger på ett avstånd av som minst
80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen.
Riskerna är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas.
Räddningstjänst
Till motorbanan sydöst om planområdet finns idag en väg, mellan befintliga
bullervallar, som används som räddningsväg för ambulanser. Denna kan
med justering i höjd och lutning (från nära plan till cirka 8%) bli kvar i befintligt läge, eller förläggas längre västerut där den kan få en flackare lutning
(cirka 5%) innan anslutningen till lokalvägen. På plankartan har mark reserverats genom en bestämmelse ”väg” inom användningen SKYDD.
Området behöver förses med brandposter (20 liter/sekund) placerade enligt
VAV P83.
Förorenad mark
Planförslaget berörs inte av några områden där marken är förorenad.

MILJÖMÅL

Sveriges Riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska
nås inom en generation, år 2025. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö
och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vi ska
uppnå långsiktig ekologisk hållbarhet.
Stenungsunds kommun har i sitt senast beslutade miljöprogram från 2008
angivit lokala miljömål för kommunen. Dokumentet hade en giltighetstid
fram till 2014 och är inte längre aktuellt.
De miljömål som bedöms vara relevanta att stämma av mot i denna plan är:
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•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan, (Frisk luft, Bara naturlig försurning,
Ingen övergödning)
God bebyggd miljö
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

I denna plan beskrivs och stäms miljömålen av mot planförslaget i den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Nedan följer en sammanfattning:
Sammantaget bedöms det totala trafikarbetet öka vid ett genomförande av
planförslaget. De åtgärder som kan bidra till ett minskat trafikarbete enligt
ovan bedöms vara för få för att uppväga den ökning av det totala trafikarbete som utbyggnaden av planområdet medför. Planförslaget bedöms därför
motverka en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Det aktuella industriområdet kommer att förläggas i anslutning till goda
kommunikationer och intill andra verksamhetsområden. Området är sedan
tidigare påverkat av en grustäkt och av en motorbana med bullrande verksamhet, och tar inga naturområden med höga värden i anspråk. Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls.
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för de närliggande vattenmiljöerna i Norumsån med biflöden
om dagvattnet tas om hand på det sätt som redovisas i planen. Genomförandet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Levande
sjöar och vattendrag.”
Naturen i det område som ska tas i anspråk för det förslagna industriområdet är delvis påverkad sedan tidigare. Den hassellund som påträffats och
andra områden med höga naturvärden ska bevaras vid en utbyggnad. Några
särskilt höga naturvärden eller värdefulla arter i övrigt, som kan hotas genom den föreslagna utbyggnaden har inte påträffats i området. Genomförandet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Ett rikt
växt- och djurliv”.
Risker för betydande miljöpåverkan
Bedömningen är att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan vare sig
i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och området
används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet tas om
hand på ett tillfredsställande sätt.

Planbeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.

Antagandehandling 2020-12-01

Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

165

45 (45)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete
Planförslaget går nu till antagande. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och kan sedan genomföras.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan Wahlström, arkitekt och Jakob Resare, arkitekt.
Detaljplanen har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun.

Anders Dahlgren
Planarkitekt
Stenungsunds kommun

Johan Wahlström
Arkitekt SAR/MSA
Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsbyggnad & Miljö

JUSTERINGAR

Efter planen varit utställd har, förutom redaktionella ändringar, plankartan
justerats med förtydligande planbestämmelser vad gäller placeringen av slänter och bergskärningar inom planområdet och om skyddsåtgärder för geoteknik. Förändringarna speglar den revidering som gjorts av det geotekniska
och bergtekniska PM:et som åtföljer planen. Placeringsmöjligheterna av dagvattendammen i öster har även utökats. Vidare har genomförandebeskrivningen förtydligats vad gäller gemensamhetsanläggningar, servitut och bergteknik.
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Detaljplan för industri och småindustri

DEL AV MUNKERÖD 1:12 M FL
Stenungsund, Stenungsunds kommun
Västra Götalands län
Dnr: 2009/695

Antagandehandling
2020-12-01

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra detaljplanen. Det geografiska område som omfattas av detaljplanen
benämns nedan planområdet.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

Planprocessen
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande enligt äldre plan- och
bygglagen, ÄPBL (1987:10).
Det innebär bland annat att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut på utställning innan planen kan tas upp för antagande.
Planarbetet inleddes med ett programarbete hösten 2011.

Genomförandebeskrivning
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.
I denna plan föreslås enskilt huvudmannaskap. Detta har markerats på
plankartan med en generell administrativ bestämmelse som lyder ”kommunen är inte huvudman för allmän plats”.
Skälen till att kommunen anser att planen ska hanteras med enskilt huvudmannaskap är att det rör sig om ett avskilt industriområde och det är inte ett
område som allmänheten rör sig inom.
Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter och anläggningar
i området får ansvaret att förvalta och sköta allmänna platser. Inget ansvar
behöver dock som regel läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs
oftast genom att fastighetsägarna går samman i en samfällighetsförening.

Ansvarsfördelning
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna
inom planområdet och Stenungsunds kommun. Inför planens antagande
kommer exploateringsavtal att upprättas med berörda fastighetsägare, där
parternas ansvar regleras.
Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen på nästa sida.

Genomförandebeskrivning
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Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

Allmän platsmark:
INDUSTRIVÄG

Exploatör

Ny samfällighetsförening

LOKALVÄG

Exploatör

Ny samfällighetsförening

NATUR

Exploatör

Ny samfällighetsförening

SKYDD

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Vatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar
inom planområdet

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Vatten- och spillvattenledningar fram till planområdet

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Gatuvägsbelysning

Exploatör

Ny samfällighetsförening

El och tele

Eldistributör respektive teleoperatör

Eldistributör respektive
teleoperatör

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

Anläggning
Kvartersmark:
JKU (industri, kontor,
lager)

Exploatör/Fastighetsägare

Fastighetsägare

E1 (transformator)

Vattenfall

Vattenfall

E2 (tryckstegringsstation)

Exploatör

Ny samfällighetsförening

E3 (pumpstation), vid
transformatorn i norra
delen av området

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

E3 (pumpstation), i
södra delen av området

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Genomförandebeskrivning
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E4 (dagvattendamm)

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Allmän platsmark
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna INDUSTRIVÄG, LOKALVÄG, NATUR och SKYDD. Inom NATUR finns även
dagvattenanläggningar.
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmän plats. För skötseln av allmän plats föreslås att en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas, som
kan förvaltas genom samfällighetsföreningar.
INDUSTRIVÄG byggs ut i samband med att de olika verksamhetsområdena färdigställs. Trolig utbyggnadsordning är först område D, därefter område A och sedan område B enligt den tillhörande illustrationen. På så vis
iordningställs en lämplig väg för den byggtrafik som blir nödvändig för att
anlägga planområdets kvartersmark.
LOKALVÄG utgörs av ny tillfartsväg till föreslagna verksamhetsområden
samt till befintlig sopsorteringsanläggning och motorbana.
NATUR-områdena i planområdet utgörs av mark som till större delen inte
kommer få någon förändrad markanvändning, samt mark som föreslås för
dagvattenhantering (dammar och diken).
Tillfart och åtkomst till dagvattendammen i nordväst och dikena i anslutning
till denna damm kan ske norrifrån via Ucklumsvägen på samma vägsträckning som idag utgör Kärr ga:1. Den befintliga gemensamhetsanläggningen
Kärr ga:1 föreslås upphävas. Tillfart till övriga två dagvattendammar kan ske
via LOKALVÄG och INDUSTRIVÄG. En av dammarna föreslås inom
kvartersmark, se nästa avsnitt.
Dammar och diken ska anläggas för respektive områdes behov innan bygglov kan ges, vilket villkoras genom planbestämmelser. Vilken fördröjningsvolym som krävs för respektive dagvattendamm har beräknats, se planbeskrivningen och bilaga till denna.
Området benämnt SKYDD är ett område där en redan uppförd bullervall är
belägen. Bullervallen avskärmar tätorten och Furufjälls friluftsområde från
buller från motorbanan och från eventuellt buller från verksamheter inom
planområdet.
På allmän plats kan det bli aktuellt med bergskärningar. Ny samfällighetsförening för den allmänna platsen är ansvarig för att bergskärningar hålls säkra.

Genomförandebeskrivning
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Kvartersmark
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna JKU (industri,
kontor, lager), E1 (transformatorstation), E2 (tryckstegringsstation för vatten), E3 (pumpstation för spillvatten) samt E4 (dagvattendamm). E4-området
är placerat i ett område som även omfattar JKU, för att möjliggöra en flexibel placering av denna dagvattendamm.
Inom planområdet finns ett område för transformatorstation och pumpstation (E1E3) som kan delas mellan de två funktionerna på lämpligt sätt. För
transformatorstationen ansvarar Vattenfall, både för genomförande och
drift. För denna pumpstation föreslås Stenungsunds kommun ansvara eftersom den ska pumpa spillvatten i Ucklumsvägen västerut.
Det finns också en yta avsatt för tryckstegringsstation (E2) längs LOKALvägen upp i området, samt ytterligare en pumpstation (E3). Exploatören ansvarar för genomförandet av dessa två tekniska anläggningar. För driften föreslås att en gemensamhetsanläggning bildas, som kan förvaltas av en samfällighetsförening.
Den dagvattendamm som föreslås inom E4 behöver vara relativt liten och
för att skapa en flexibilitet i placering och utförande föreslås marken planläggas som både E4 (dagvattendamm) och JKU (kvartersmark för industri,
kontor och lager). Dammen föreslås därför på kvartersmark.
Inom respektive fastighet på kvartersmark för industri, kontor och lager
(JKU) ansvarar respektive fastighets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, VA- och dagvattenanläggningar med mera genomförs/uppförs
liksom underhåll av dessa.

Genomförandebeskrivning
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AVTAL, ÖVERENSKOMMELSER
Planavtal
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under
planarbetet har upprättats mellan Stenungsunds kommun och exploatören
företrädd av Badhustorgets fastighets AB.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Stenungsunds kommun
och exploatören företrädd av Badhustorgets fastighets AB. Ytterligare exploateringsavtal kan behöva tecknas med andra fastighetsägare inom planområdet vid behov.
Exploateringsavtal kopplas till planen för att få överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningen.
Exploateringsavtal ska vara påskrivna och godkända av berörda parter innan
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Exploateringsavtalet mellan kommunen och Badhustorgets fastighets AB
omfattar följande punkter.
•
•
•
•
•
•

Detaljplan och tidigare avtal (plankostnadsavtal)
Planområdets förutsättningar (grundförhållanden, arkeologi, naturmiljö m.m.)
Lantmäteriförrättningar
Utförande och bekostande av allmänna anläggningar
Utförande och bekostande av övriga anläggningar
Villkor under byggtiden/genomförande.

Avtal om markköp, upplåtelse av mark
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastighetsköp så likställs dessa med avtal.

Övriga avtal
Inga övriga avtal bedöms nödvändiga för planens genomförande.

Genomförandebeskrivning
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Markägoförhållanden och rättigheter
Blå färg: Badhustorgets Fastighets AB
Grön färg: Käderöds Fastighets AB
Gul färg: Stenungsund Kärr 1:11 AB
Stenungsunds kommun äger samtliga fastigheter i direkt anslutning söder om planområdet och även fastigheten Munkeröd
1:21, markerad i rosa färg.
Kartan visar även utfartsväg Kärr ga:1
1415-94/45, kraftledningen, vägsamfälligheten Hammar S:1 samt utfarten
1415IM-10/9018.1.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är huvudsakligen privatägd genom olika aktiebolag. Fastigheterna inom planområdet är förutom Munkeröd 1:12 också Munkeröd 1:5, Hammar 1:5 samt delar av Hammar 1:10 och Kärr 1:1. Munkeröd
1:12, Munkeröd 1:5 och Hammar 1:5 ägs av Badhustorgets Fastighets AB.
Hammar 1:10 och Kärr 1:1 ägs av Käderöds fastighets AB.
Dessutom berörs mindre delar av fastigheterna Munkeröd 1:21, som ägs av
Stenungsunds kommun, fastigheten Kärr 1:11 som ägs av Stenungsund Kärr
1:11 AB.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastigheters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen.

Genomförandebeskrivning
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Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.
De delar av fastigheterna Kärr 1:1, Kärr 1:11, Hammar 1:10 och Munkeröd
1:21 som ingår i planområdet är tänkta att överlåtas till Munkeröd 1:12. För
Kärr 1:1 rör det sig om totalt cirka 51 790 m2 som omfattar både föreslagen
NATUR, LOKALVÄG och kvartersmark. För Kärr 1:11 handlar det om
cirka 12 m2 mark som föreslås som LOKALVÄG. För Hammar 1:10 rör
det sig om cirka 3 145 m2 som föreslås som LOKALVÄG. För Munkeröd
1:21 rör det sig om cirka 175 m2 som föreslås som naturmark med dagvattenanläggningar.

Gemensamhetsanläggningar och
marksamfälligheter
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar bildas gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Vid förrättningen fattas
beslut om fördelning av kostnader, andelstal, drift- och underhållsfrågor
mm. Förvaltning av större anläggningar sker i regel genom samfällighetsföreningar som bildas i samband med anläggningsförrättningen. Föreningen
kan därefter förvalta anläggningen själv eller uppdra åt en syssloman att
sköta den praktiska skötseln för föreningens räkning.
En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns belägen i planområdets nordvästra del. Gemensamhetsanläggningen inrymmer officialservitut gällande
utrymme, röjningsrätt och grindförbud. Gemensamhetsanläggningen omfattar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg. I planen föreslås denna
mark som naturmark med dagvattenanläggningar. Gemensamhetsanläggningen Kärr ga:1 föreslås upphävas då gemensamhetsanläggningen inte
längre kommer fylla någon funktion.
För anslutning till kommunens VA-ledningsnät krävs att det bildas en gemensamhetsanläggning för vatten- och spillvattenanläggningen inom planområdet. Denna föreslås till största del förläggas till allmän plats, men behöver även gå i ett stråk över kvartersmarken i norr.
Nya gemensamhetsanläggningar föreslås bildas inom planområdet för skötsel av allmän plats, gemensam vatten- och spillvattenanläggning samt tekniska anläggningar inom kvartersmark, med undantag för transformatorstationen och pumpstationen i norr. Gemensamhetsanläggningarna föreslås förvaltas av nya samfällighetsföreningar. Dagvattendammen inom kvartersmark
i öster kan istället förvaltas av fastighetsägaren, om fastigheten omfattar hela
området som har villkor för lov (bestämmelse a3 på plankartan) kopplat till
denna dagvattendamm.
Inom planområdet finns idag en samfällighet, Hammar S:1. Samfälligheten
ägs av Munkeröd 1:12 (Badhustorgets fastighets AB) och av Hammar 1:3
(Stenungsunds kommun). De två fastigheterna har lika stora andelar i samfälligheten, 3/8 mantal. Samfälligheten har vägändamål. Den ligger i sydvästra hörnet av planområdet på mark som i planen kommer ha
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användningen NATUR. Samfälligheten Hammar S:1 bedöms kunna vara
kvar utan förändringar till följd av detaljplanens genomförande.

Servitut
För att utnyttja utrymme, anläggning med mera inom fastighet kan anläggningsägare eller nyttjandehavare få rätt därtill genom servitut, antingen avtalsservitut (intecknat i tjänande fastighet) eller officialservitut (fastighetsbildningsservitut). Frågan om officialservitut prövas genom lantmäteriförrättning. Nya servitut kan komma bli aktuella i fall där det förekommer till
exempel gemensamma varuintag. Förrättning söks i sådana fall av nyttjande
eller tjänande part när behov uppstår.
Fastigheten Kärr 1:1 belastas av fyra officialservitut för väg. Av dessa fyra är
det dock bara ett som ligger inom planområdet: nr 1415-1328.3 till förmån
för Hammar 1:9, Hammar 1:10 och Kärr 1:11. Detta servituts sträckning behöver omprövas så det ej omfattar allmän platsmark med användningen
LOKALVÄG. Servitutets förmånsfastigheter föreslås istället ingå i gemensamhetsanläggningen för LOKALVÄG. Även övriga officialservitut kan
eventuellt behöva omprövas.
Kärr 1:11 (avfallssorteringsanläggning) samt Smederöd 1:2, Smederöd 1:4,
Hammar 1:7, Smederöd 1:9 och Furufjäll 1:2 (motorbana) behöver få tillgänglighet mellan Ucklumsvägen och respektive fastighet. Fastigheterna behöver en rättighet att ta sig över allmän plats LOKALVÄG, till exempel genom deltagande i gemensamhetsanläggning. Detta avgörs i en lantmäteriförrättning.
Om det bildas en gemensamhetsanläggning för skötsel av dagvattendammen
på kvartersmark i öster, så kan det även behövas ett servitut för tillfart till
denna.
På östra sidan av planområdet finns ett avtalsservitut om utfartsväg till förmån för Munkeröd 1:12 som belastar Kärr 1:1 och Hammar 1:10. I planförslaget föreslås här område för allmän plats – LOKALVÄG. Servitutet föreslås upphävas.
På västra sidan av planområdet belastas fastigheten Munkeröd 1:21 av tre
officialservitut till förmån för Kärr ga:1. Servituten gäller utrymme, grindförbud och röjningsrätt. Dessa servitut föreslås upphävas eftersom även Kärr
ga:1 föreslås upphävas.
Inom planområdet finns ett antal avtalsservitut för kraftledning, som gäller
en 40 kV kraftledning med koncession (TL689). Planförslaget är utformat så
att ledningen kan vara kvar i befintligt läge.
Det finns även ett avtalsservitut om anläggning med brunn till förmån för
Kärr 1:11 som belastar Kärr 1:1. Servitutet är beläget utanför planområdet
och påverkas inte av detaljplanens genomförande.

Ledningsrätt

Genomförandebeskrivning
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För att utnyttja utrymme inom fastighet för t ex vatten- och spillvattenledningar som ingår i allmän VA-anläggning kan ledningshavare få rätt därtill
genom ledningsrätt. Fråga om ledningsrätt prövas genom lantmäteriförrättning. Befintliga ledningsrätter har på de sträckor där de ligger inom kvartersmark säkerställts med så kallade u-områden, innebärande att markområdena
ska hållas tillgängliga för allmänna underjordiska ledningar.
Ansökan om eventuell förändring av gällande ledningsrätter görs av respektive ledningsrättshavare tillsammans med exploatör, vid tillfälle när planen
vunnit laga kraft.

EKONOMISKA FRÅGOR
Allmänt, plan- och bygglovskostnader
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal.
Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa.

Exploateringskostnader
Allmänt
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal och den inriktning
som anges i plan- och genomförandebeskrivningarna. Exploatören kommer
att stå för större delen av exploateringskostnaderna vid genomförandet av
planen.
Kommunen tar ut en anslutningsavgift för anslutning till VA-nätet enligt
gällande VA-taxa.
Allmän platsmark
Exploatören bekostar utbyggnaden av allmän plats. Förutom kostnader som
är förknippade med gatuutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat
vatten och avlopp, iordningställande av naturmark och av bullervall inom
användningen SKYDD.
Kvartersmark
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar respektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planutformning och intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningarna.

Fastighetsbildning
Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servitutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen
för respektive lantmäteriförrättning. Exploatören ansöker om och bekostar
förrättningar som behövs för planens genomförande.
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Ersättning vid upphävande av
gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningen Kärr ga:1 föreslås upphävas. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltagit i gemensamhetsanläggningen, om det uppkommer en skada.

Telenät, elnät och belysning
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som förorsakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av exploatör.

TEKNISKA FRÅGOR
Allmän platsmark
Gator
Inför utställningsskedet har en förprojektering tagits fram gällande vägarna i
området.

Vatten och avlopp, dagvatten
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet genom att
kommunen tillhandahåller en anslutningspunkt vid pumpstationen i norr,
vid Ucklumsvägen. Inför samrådet gjordes en övergripande utredning som
visar hur vatten och avlopp samt dagvatten kan lösas för planområdet. Inför
utställningsskedet har utredningen reviderats. I utredningarna anges den
standard som de olika systemen behöver byggas ut med. Det behöver finnas
utrymme vid pumpstationen för drift och underhåll.

Geoteknik och bergteknik
Geoteknik
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotekniska utredningen, ska följas vid projektering inom planområdet.
Bergteknik
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotekniska utredningen, ska följas. Det finns ett block som ligger utanför planområdet som är utpekat i rapporten Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult,
2013-02-04, rev 3. 2020-10-02. Hur blocket ska hanteras bör avtalas i exploateringsavtalet.
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Översiktliga områden från Tekniskt PM.
Områdena med potentiella bergskärningar
(orangea streckade linjer) samt placeringen av
ett 12 tons block (röd punkt) syns. Även väggränsen mellan delområde A och B är markerad med gul streckad linje.

Områdets topografi innebär att det kan komma att krävas bergskärningar
dels i de orangestreckade elipserna och cirkeln (figur 1), och dels i en potentiell avgränsning mellan en lägre belägen västlig och en högre belägen östlig
del av den industrivägsomslutna centrala delen av planområdet. Det finns en
möjlig gräns vid befintlig naturslänt (gulprickig linje i figur 1), alternativt kan
en bergskärning utföras för en mer godtycklig avgränsning. Ytterligare eventuella bergskärningar i området beror på hur de lokala fastigheterna utformas.
Det rekommenderas att bergkunnig person tillkallas i samband med utförande av skärningar högre än 2 meter för att säkerställa stabiliteten i utförd
slänt.
Om naturslänten i centraldelen behålls som en naturlig nivåavgränsning rekommenderas att en stabilitetsöversyn utförs efter avbaning av bergkunnig
person. Det rekommenderas också att sprängningsarbetena planeras och utförs med beaktande av bergets förutsättningar för att minska efterarbetet i
form av bergförstärkning.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens
genomförande:
Sept.-Okt. 2016

Beslut om samråd

Okt.-Nov. 2016
Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.
2017 - 2019

Fortsatt utredningsarbete inför utställning

Maj 2020

Beslut om utställning

Juni 2020

Utställning av förslag till detaljplan.

Nov. 2020

Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen

Dec. 2020

Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige

Jan. 2020

Laga kraft

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan Wahlström, arkitekt och Jakob Resare, arkitekt.
Detaljplanen har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun.

Anders Dahlgren
Planarkitekt
Stenungsunds kommun

Genomförandebeskrivning

Johan Wahlström
Arkitekt SAR/MSA
Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsbyggnad & Miljö
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Utställningshandling 2020-04-29
Dnr: 2009/695

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för industri, del av Munkeröd 1:12 m.fl.
i Stenungsund, Stenungsunds kommun
Västra Götalands län

Bakgrund och syfte
Företaget Badhustorgets Fastighets AB begärde i maj 2008 planbesked från kommunen om att i
detaljplan pröva lämpligheten av att fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. får användas för
småindustriändamål. Företaget hade tidigare begärt planbesked för detaljplan för industri på
grannfastigheten Hammar 1:2. Samhällsbyggnadsutskottet i Stenungsunds kommun beslutade
om positiva besked för de båda ansökningarna. I samband med besked om planstart beslöt
kommunen att de båda områdena skulle utgöra en detaljplan och att arbetet skulle inledas med
ett planprogram.
Ett planprogram för området togs fram och skickades på samråd år 2011. Därefter har ett
planförslag upprättats som har varit ute på samråd 2016-10-27 t.o.m. 2016-11-24. Inkomna
synpunkter från samrådet har sammanställts i denna samrådsredogörelse. Kompletterande
utredningar har upprättats och planhandlingarna har justerats inför utställningen.
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett naturområde till industrimark.
Hur samrådet har bedrivits
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-09-27 § 54 att godkänna samrådshandlingen och att
skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap. 20 §.
Detaljplanen var ute på samråd mellan 2016-10-27 och 2016-11-24.
Under samrådstiden har handlingarna funnits tillgångliga i Stenungsunds kommunhus entré och
på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens hemsida
www.stenungsund.se/planer. Samrådet kungjordes via annons i Göteborgsposten och STtidningen. Vid samrådstidens början skickades även underrättelse om samråd ut till berörda
fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser samt övriga berörda enligt sändlista och
fastighetsförteckning.
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Planarbetets bedrivande
Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA
YTTRANDE
Inkomna yttranden vid samråd
Under samrådstiden har det inkommit tolv yttranden varav två utan erinran eller synpunkter på
förslaget. Nedan följer en sammanställning och kommunens kommentarer till inlämnade
synpunkter.
Med synpunkter:
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2016-11-24
2016-11-23
2016-11-23
2016-12-08

Länsstyrelsen
Statens Geotekniska Institut (SGI)
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB

Kommunala nämnder och bolag m.m.
2016-11-28 Stenungsunds kommun, Räddningstjänsten
2016-11-21 Stenungsunds kommun, Mark och exploatering
2016-11-29 Stenungsunds kommun, VA-teknik
Sakägare
2016-11-11 Käderöds Fastighets AB
Ej sakägare
2016-11-23 Stenungsunds Motorsällskap
2016-11-23 Stenungsunds Orienteringsklubb

Utan synpunkter:
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2016-11-02 TeliaSonera Skanova Access AB
2016-11-18 Västtrafik AB
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver bearbetas beträffande frågor som berör geoteknik
och farligt gods.
Kommunen bör också bearbeta frågor som berör förhållande till översiktsplan,
miljökonsekvensbeskrivning, skyddade arter, natur, markberedning, vatten samt trafik.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL (1987:10) och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med avseende på geotekniska frågor samt
farligt gods måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att
ett antagande av detaljplaneförslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2016-11-23. SGI hänvisar i
sitt yttrande till de omfattande geotekniska förstärkningsåtgärder som hade vidtagits i samband
med utbyggnad av den angränsande trafikplatsen. SGI anser att kommunen ska kartlägga
omfattning och eventuell påverkan av dessa åtgärder på och av planområdet i planskedet.
SGI hänvisar också till de framtagna värdena på grundvattenytans nivåer i ”PM Hydrogeologi”.
SGI instämmer inte i antagandet om att det i ursprungsberäkningarna har valts de mest relevanta
förutsättningarna avseende portryck och beräkningarna bör uppdateras utifrån den hydrologiska
analysen i PM Hydrogeologi.
SGI tar också upp känslighetsanalysen med avseende portryck i kap 6.4 i Teknisk PM
Geoteknik. SGI anser med tanke på områdets topografi, breddningsnivåer etc. bör det även göras
en bedömning huruvida det finns förutsättningar för artesiska portryck. SGI efterlyser också en
bedömning av maximala grundvattennivåer och eventuella förutsättningar för artesiska portryck
för området som helhet men framförallt för västra delen av området. Erfordras restriktioner eller
åtgärder skall detta säkerställa i planhandlingarna.
SGI undrar också om det är rimligt med konstant hållfasthet genom hela profilen och anser att
val av hållfasthet, som redovisas i bilaga 2 i Tekniska PM Geoteknik, bör ses över för att få mer
troliga indata.
SGI ställer sig också frågande om lastrestriktioner på 25 resp. 50 kPa på plankartan är
säkerställda på ett plantekniskt godtagbart sätt.
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SGI tar även upp frågan om blocknedfall och bedömning av bergskärningarnas stabilitet. SGI
anser att rekommendationer som ges i Teknisk PM Geoteknik behöver på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas.
Länsstyrelsen instämmer med SGI och anser att nödvändiga restriktioner ska säkerställas på ett
plantekniskt godtagbart sätt på plankartan. Även kompletterande geotekniska undersökningar i
detta sammanhang ska utföras under planeringsarbete innan antagande av planförslaget.
Kommentar:
Se kommentar på SGI:s yttrande.

Farligt gods
Planområdet ligger i närheten av väg E6 och väg 170 som båda är utpekade som
rekommenderade leder för transport av farligt gods. Kommunen har därför tagit fram en
riskutredning i vilken föreslås ett antal åtgärder genomföras för att nå en acceptabel risknivå.
Två olika alternativ av skydd föreslås längs E6, antingen en vall eller ett tungt vägräcke. Utöver
detta föreslås ett antal åtgärder som är gemensamma, oavsett val av vall eller vägräcke.
Länsstyrelsen anser att det är rimliga åtgärder att genomföra. Det råder dock oklarheter kring
åtgärden om skyddsmur.
Som det nu är formulerat på plankartan reglerar egenskapsbestämmelsen b2 uppkomsten av en
skyddsmur i klass EI30 för de byggnader som ligger närmast E6 för att avskärma dessa. Denna
bestämmelse behöver ses över. Länsstyrelsens uppfattning är att det är en fasadåtgärd, dvs.
byggnadsdelar som är riktade mot E6 som ska vara utförda i klass EI30, inte att det ska uppföras
en skyddsmur framför byggnaden (se kapitel 6.1.2 i Norconsults riskutredning). Vidare finns det
på plankartan prickmark fram till 65 meter från E6 (påfart). Är skyddet relevant på det
avståndet? Detta behöver klargöras.
Kommentar:
Förslaget har omarbetats så att delområde C, närmast väg E6, i utställningsskedet föreslås som
naturmark, och inte som gata och industrimark. De återstående verksamhetsytorna i område A
och B ligger på ett avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10
meter över vägen. Område D ligger på ett avstånd av som minst cirka 180 meter från väg E6.
Riskerna med farligt gods är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas, och
frågorna om skyltning är inte längre aktuella.
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Råd enligt 2 kap. PBL och Miljöbalken
Förhållande till översiktsplan
Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga varför det planläggs industrimark i ett område
som huvudsakligen var avsatt för närrekreationsområde för Stenungsunds tätort i den gällande
översiktsplanen. Förutom de ytor som ska användas för industriändamål kommer genomförande
av detaljplaneförslaget leda till fragmentering av naturmark. En stor yta av naturmark, mot norr,
kommer följaktligen att isoleras. Samtidigt kommer planförslagets genomförande innebära stora
ingrepp i naturen.
Kommentar:
Kommunen bedömer att det i detta läge är lämpligt att planera för industri trots att den
gällande översiktsplanen föreslår rekreationsområde, med följande motivering. Det
finns ett behov av verksamhetsområden för industri i Stenungsunds kommun som inte är
avsatta för den petrokemiska industrin. Planområdet ligger i utkanten av Stenungsund
och i anslutning till ett motorvägsmot vilket gör lokaliseringen lämplig för industri.
Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger söder om och
avskilt från det föreslagna industriområdet. Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna
fungera som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande.
I förslaget till ny översiktsplan, som har varit på utställning under våren 2020, föreslås
delar av området som industriområde.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
Miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken behandla alternativa
lokaliseringar och en bedömning av vilket alternativ som kan antas vara mest lämplig. Detta har
inte gjorts i den aktuella MKB:n.
På sidan 11 i planbeskrivningen står det, ”Övriga aspekter som länsstyrelsen tagit upp i
avgränsningssamrådet saknar relevans för MKB:n och beskrivs utförligt i denna
planbeskrivning”. Länsstyrelsen anser att kommunen bör redogöra vilka av Länsstyrelsens
synpunkter som ”saknar relevans” och varför.
Kommentar:
Miljökonsekvensbeskrivningen revideras inför utställningen med ett resonemang om alternativa
lokaliseringar. De övriga aspekter som länsstyrelsen tagit upp i avgränsningssamrådet nämns i
miljökonsekvensbeskrivningen. Det rör sig om buller, fornlämningar, geoteknik samt
tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter har inte bedömts
riskera att medföra betydande miljöpåverkan och ska därför inte heller behandlas närmare i
MKB:n.
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Skyddade arter
Länsstyrelsen meddelade kommunen, i sitt yttrande över behovsbedömning 2016-03-03, att en
naturvärdesinventering behöver tas fram. Detta mot bakgrund av exploateringens omfattning och
det faktum att naturvärdena i området inte var kända. Av den anledningen kunde inte
Länsstyrelsen, vid tiden för yttrandet över behovsbedömningen, närmare bedöma hur kommunen
behövde förhålla sig till skyddade arter.
I samband med naturvärdesinventeringen har skyddade arter påträffats inom planområdet. Fyra
inventeringar har utförts under fåglars och groddjurs fortplantningsperiod. Nötkråka, duvhök och
vanlig groda har påträffats. Tidigare uppgifter om att gulsparv noterats norr om området är
mycket rimliga men saknar vidare betydelse i det här ärendet.
Duvhök har noterats vid ett tillfälle. Det finns inget som tyder på att området är särskilt
betydelsefullt för arten, eller att häckning sker i området. Länsstyrelsen ser i nuläget inga skäl att
vidare utreda detaljplanens effekter på duvhökens bevarandestatus.
Vanlig groda tycks fortplanta sig i planområdets nordvästra delar. Länsstyrelsen noterar att
dispens enligt 15 § ska enligt MKB:n sökas. Länsstyrelsen vill härmed hänvisa till MÖD M
11317-14 vad gäller frågan om när förbud enligt 6 § artskyddsförordningen aktualiseras.
Länsstyrelsen saknar en vidare bedömning av områdets betydelse för nötkråka, liksom
detaljplanens påverkan på nötkråkans livsmiljöer (i synnerhet potentiella häckningsmiljöer).
Uppenbart är att arten hämtar föda i hassellunden. Det är därför positivt att denna miljö kan få
finnas kvar. Omgivningarna kommer däremot att förändras avsevärt. Hasselnötter (nötkråkans
huvudsakliga föda) hämtas ibland på över 5 km avstånd från häckningsplatsen. Det är därmed
viktigt att lämpliga häckningsmiljöer finns inom detta avstånd från hassellunden.
Häckningsplatserna är belägna i medelålders eller äldre gran- eller barrträdsdominerade
blandskogar. Om skogen är skött för virkesproduktion spelar ingen roll. Viktigt är dock att den
är tät, strukturrik och komplex och att den erbjuder ett gott skydd mot predatorer.
Länsstyrelsen efterfrågar därför en bedömning av exploateringens effekt på nötkråkans
möjligheter att häcka och söka föda i det aktuella området. Dessutom behöver områdets
betydelse för artens bevarandestatus beskrivas tydligare, dvs. vad har det för effekt på artens
bevarandestatus om planområdet inte längre kan nyttjas av arten?
Kommentar:
Vägen i den västra delen av planområdet, som redovisades i samrådet och som skulle ha
inkräktat på hassellunden med omgivningar, stryks ur förslaget inför utställningsskedet och
denna mark föreslås nu som naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. Därmed riskeras
inte att den skyddade arten nötkråka förlorar födosöksområden. Detta kommenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen. Förändringen innebär också att de områden där vanlig groda
påträffats utgår ur planområdet. Dispens för vanlig groda behövs därmed inte krävas.
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Natur
På sida 22 i MKB:n skrivs följande om detaljplanens konsekvenser för naturmiljön, ”När
planområdet genomförs enligt planförslaget och tas i anspråk för industri omvandlas ett
naturområde till hårdgjorda ytor och de befintliga marknivåerna förändras på ett påtagligt sätt.
Ingreppen är irreversibla, dvs det går aldrig att återskapa naturmarken”. Av illustrationskartan
och naturvärdesinventeringen (sid 20 i planbeskrivningen) framgår att endast 2 mindre områden
av NV-klass 2 och 3 lämnas helt orörda. Övriga 6 områden av denna NV-klass, inklusive
hassellunden (NV-klass 2), berörs mer eller mindre.
Efter genomförd exploatering kommer den lokala naturmiljön ha delats i två delar; en del norr
om exploateringsområdet och en del söder om. Den norra delen, där hassellunden ingår, blir
tämligen isolerad.
Enligt naturinventeringen så finns områdets högsta naturvärden i hassellunden (område 1 i
inventeringen) som givits naturvärdesklass 2. Vägen som planeras i områdets västra del bör dock
anpassas så att den inkräktar så lite som möjligt på hassellunden. Samma anpassning bör ske av
de anlagda markområdena söder om lunden.
Byggnader och hårdgjorda ytor söder om den sydvända bergbranten bör anläggas så att de inte
inkräktar på naturvärdena i detta område.
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) anges på sidan 21 att bäckarna inte innehåller någon
vandrande fisk eftersom det finns vandringshinder nedströms. Naturvärdesinventeringen anger
dock på sidan 29 att detta kan bero på tillfälliga vandringshinder (vedbrötar) och att det förra
året finns uppgifter om att öring setts uppströms.
Kommentar:
Vägen i den västra delen av planområdet, som redovisades i samrådet och som skulle ha
inkräktat på hassellunden med omgivningar, stryks ur förslaget inför utställningsskedet och
denna mark föreslås nu som naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. Naturmiljön norr
om exploateringsområdet blir på detta sätt också mindre isolerad jämfört med
samrådsförslaget.
Söder om den sydvända bergbranten finns naturvärdesobjekt i naturvärdesklass 3 och 4 och ett
äldre träd. I planarbetet har det gjorts en avvägning mellan behovet av att ta marken i anspråk
för bebyggelse och värdet av att bevara naturmarken. Delar av naturvärdesobjekten tas bort i
förslaget.
Markberedning
Planförslaget medför ett omfattande markberedningsarbete, där berg, grus och andra jordarter tas
bort, återanvänds inom området eller avyttras. Styrande för bedömningen av om åtgärderna är att
betrakta som tillståndspliktig täktverksamhet utgår från det primära syftet. Som förslaget anger
är syftet att etablera industrimark och Länsstyrelsen anser därför att planarbetet kan fortsätta
utan krav på tillstånd till täkt. Uttaget av material är dock av jämförbar omfattning med de
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mängder som bryts i en täkt samt de arbetsmoment som inbegriper markberedning såsom
sprängning, krossning, sortering och borttransport av material är brukliga i en täktverksamhet.
Vidare planarbete förutsätter en mer fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, där man redogör
för vilka arbetsmoment som ska genomföras, dess konsekvenser för omgivande miljö och de
försiktighetsåtgärder som man behöver vidta samt klargöra inom vilken tidsram arbetet kommer
ske. Även tydligare beskrivning av vilka massor och mängder som ska hanteras och till vilka
ändamål de ska användas och även om det uppkommer avfallsmassor som behöver hanteras.
Miljökonsekvensbeskrivning ska även behandla alternativa lokaliseringar och en bedömning
vilken som kan antas vara mest lämplig.
Uttag av naturgrus vid prövning av täktverksamhet ska mot bakgrund av bestämmelserna i 9 kap
6 f § miljöbalken tillämpas restriktivt. Ingrepp i naturgrusförekomsten i syfte att jämna ut
marken bedöms stå i strid med bestämmelsens syfte. Länsstyrelsen bedömer därför planen
behöver revideras avseende omfattning för område A, alternativt välja annan höjdsättning som
medför mindre intrång.
En lång genomförandetid medför att stora mängder massor kommer att hanteras och avyttras
under ett flertal år utan särskild reglering med stöd av miljöbalkens bestämmelser. Det kan
därför vara motiverat att vissa ingrepp i naturmiljön behöver föregås av samråd med
länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Planförslagets utformning medför betydande förändring av markområdena och omdaning av
landskapet till förmån för stora platta markytor. Av underlaget bedöms det tveksamt om
planerad markanvändning är förenlig med de grundläggande hushållningsbestämmelserna enligt
3 kap 1 § samt ur lokaliseringssynpunkt enligt 2 kap 6 § miljöbalken.
Kommentar:
Miljökonsekvensbeskrivningen har inför utställningen kompletterats med utförligare
information om markberedningen och om alternativa lokaliseringar. Detaljplanen
innebär visserligen omfattande markarbeten, men med de förändringar i förslaget som
gjorts inför utställningsskedet bedöms miljöpåverkan inte bli betydande.
Den geotekniska undersökningen och grävningar inom området visar att isälvssedimentet inom
de delar av planområdet som ska iordningställas som industriytor, innehåller mycket lite eller
inget naturgrus alls.
Kommunen bedömer att förslaget är förenligt med de grundläggande
hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap 1 § samt ur lokaliseringssynpunkt enligt 2 kap 6 §
miljöbalken.

Vatten
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Konsekvenser av eventuell påverkan på grundvatten är i vissa fall inte vidareutvecklat. På sidan
17 i MKB:n anges att ”ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas”. Vad innebär det och vilka
konsekvenser kan det få exempelvis på omgivningen? Vidare anges på sidan 18 i MKB:n att,
”Med antagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets 8 ha skulle försvinna
skulle detta medföra en minskad grundvattenbildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis”. Det bör
vidareutvecklas vilka effekter/konsekvenser på omgivning och miljö detta kan ha.
Det saknas också en bedömning av risk för påverkan på grundvattnet ur ett kvalitativt
perspektiv. Dvs. finns risk för påverkan på grundvattnets kvalitet genom föroreningsspridning?
Vilka kan konsekvenserna bli och hur kan de motverkas?
Det är generellt viktigt att kommunen i det fortsatta planarbetet beaktar föroreningsrisk och
förändrade flöden både vad gäller för ytvatten och grundvatten. Planen bör i möjligaste mån
anpassas och utformas så att påverkan begränsas.
Det är viktigt att kommunen tidigt ser över om planen kan innebära någon tillståndspliktig eller
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Kan planen medföra arbeten
som exempelvis bortledning/sänkning av grundvatten som innebär tillståndspliktig
vattenverksamhet? Eftersom det inte är en självklarhet att tillstånd erhålls för en åtgärd även om
den finns i en fastställd detaljplan, är det viktigt att kommunen tidigt utreder om det finns någon
åtgärd som kräver tillstånd för vattenverksamhet. Kanske åtgärden vara av en sådan betydelse att
den är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. Det finns visserligen inga krav på
att ett tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. MB) ska ha erhållits innan en detaljplan fastställts
men det finns heller inget som hindrar att så sker.
Kommentar:
Sweco har tagit fram ett hydrogeologiskt PM (2019-11-19, rev. 2019-12-04) som visar på att
markens infiltrationskapacitet troligen är mycket begränsad i planområdets östra del och är
osäker i den västra delen. Konsekvenserna för den framtida grundvattenbildningen bedöms
därför bli mindre än tidigare bedömt.
Planförslaget har inför utställningsskedet omarbetats och tre fördröjningsdammar för
dagvatten, som även kan ha god renande effekt, föreslås på naturmark. Dessa dammar föreslås
säkerställas genom planbestämmelser om villkor för lov.
Planförslagets miljökonsekvenser bedöms inte medverka till miljökvalitetsnormer
överskrids.
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Fornlämningar
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer att ställa krav på arkeologiska förundersökningar inom
de områden som betraktades som fornlämningar efter den arkeologiska utredningen.
Kommentar:
Länsstyrelsen har 2019-08-26 lämnat tillstånd till ingrepp i/borttagande av fornlämningarna
Norum 325, Norum 337, Norum 309 samt Norum 310, utan villkor om arkeologisk
undersökning. Fornlämningarna Norum 339 och Norum 320 ska enligt länsstyrelsens beslut
bevaras inom detaljplanen. Marken där dessa två fornlämningar är belägen föreslås som
naturmark.

Trafik
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2016-11-23 i vilket tas upp bl.a. frågan om
tillgänglighet till planområdet. Trafikverket anser att, ”tillgängligheten till området med annat än
bil är en angelägen fråga och anser att det är viktigt att kommunen jobbar vidare med
genomförandet av förslagna åtgärder”.
I yttrandet redovisar Trafikverket även synpunkter om trafikalstring och påverkan på E6 samt
påverkan på Ucklumsvägen. Trafikverket skriver också om risker med farligt gods och buller
samt skyltning.
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets synpunkter. Beträffande risker med farligt gods se
rubriken Farligt gods i Länsstyrelsens yttrande.
Kommentar:
Se kommentar på Trafikverkets yttrande.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön och därmed skulle en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och har
lämnat ett yttrande över behovsbedömningen daterat 2016-03-03.
Kommentar:
Noteras.
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Statens Geotekniska Institut (SGI)
SGI anser att omfattningen av de geotekniska förstärkningsåtgärder som utfördes vid
utbyggnaden av den intilliggande trafikplatsen, samt påverkan av dessa åtgärder på planområdet,
bör klarläggas i planskedet.
Stabilitetsberäkningarna bör ta hänsyn till de framtagna värdena på grundvattenytans nivåer, och
bör uppdateras utifrån den hydrogeologiska analysen. En bedömning bör göras om maximala
grundvattennivåer och huruvida det finns förutsättningar för artesiska portryck, framför allt för
område C (västra delen av området), som har analyserats avseende stabiliteten och som visar på
en känslighet avseende portrycksförändring.
SGI ställer sig frågande till om det är rimligt med konstant skjuvhållfasthet (25 kPa) genom hela
profilen.
SGI väcker även frågan om ifall lastrestriktionerna är säkerställda i plankartan på ett
plantekniskt godtagbart sätt.
SGI efterfrågar en noggrannare redovisning (förslagsvis markering på planritning) av läge på de
block som utgör en risk för planområdet. Rekommendationerna i Teknisk PM Geoteknik
behöver säkerställas i plankartan.
Kommentar:
Den geotekniska utredningen har reviderats inför utställningen. Valet av hållfasthet i profilen
har setts över, och rapporten har uppdaterats med en noggrannare redovisning av läget på de
block som utgör en risk för planområdet.
De förstärkningsåtgärder som vidtogs i samband med utbyggnaden av den angränsande
trafikplatsen bedöms inte förändra de redovisade förutsättningarna i den geotekniska
utredningen.
Den västra delen av planområdet, närmast väg E6, föreslås i utställningsskedet inte längre som
gata och industrimark, utan som naturmark. Synpunkterna om att den geotekniska utredningen
bör revideras utifrån den hydrologiska analysen i PM Hydrogeologi och utifrån en bedömning
av maximala grundvattennivåer och förutsättningarna för artesiska portryck är därmed inte
längre aktuella.
Planbestämmelsen om lastrestriktioner har formulerats om inför utställningen i enlighet med
den reviderade geotekniska utredningen.
Genomförandebeskrivningen kompletteras med följande text: ”Det finns ett block som ligger
utanför planområdet som är utpekat i rapporten Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult, 2013-0204, rev. 2018-03-21. Hur blocket ska hanteras bör avtalas i exploateringsavtalet.”
Respektive fastighetsägare ansvarar för bergskärningars stabilitet om sådana ska utföras.
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Trafikverket
Närliggande statlig infrastruktur
Planområdet ligger öster om E6. E6 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt
miljöbalken 3 kap 8 §. Exploatering nära E6 får inte hindra möjligheterna till drift, underhåll och
framtida utveckling av vägen. E6 är även utpekad som primär transportväg för farligt gods.
Norr om planområdet går väg 649, Ucklumsvägen, som har statlig väghållning.
Tillgänglighet till planområde
Det är viktigt att se över tillgängligheten till planområdet för kollektivtrafik-, gång- och
cykelresenärer. Trafikverket anser att det är viktigt att kommunen jobbar vidare med
genomförandet av förslagna åtgärder.
Trafikalstring
Trafikutredningarna har räknat på befintlig trafik plus trafikalstring men Trafikverket anser att
man borde räkna på trafikalstring plus framtida trafik (20 år efter etablering).
I trafikutredningarna görs bedömningen att ramperna från Ucklumsvägen mot väg 170 och
vidare mot E6 klarar trafikökningen med nuvarande korsningsutformning. Eftersom Trafikverket
är måna om att det inte skapas köer på ramperna så önskar vi att kommunen låter göra en
beräkning av belastningsgrader i korsningarna, för att säkerställa att inga åtgärder krävs.
Påverkan på E6
Som skydd för olyckor med farligt gods-transporter föreslår planhandlingarna att en skyddsvall
alternativt ett skyddsräcke uppförs. Ett avtal om skyddsanläggningen måste tecknas mellan
kommunen och Trafikverket innan detaljplanen antas. Det måste säkerställas att
skyddsanläggningen inte påverkar E6 negativt (med avseende på geoteknik med mera).
Den dagvattendamm som förslås intill E6 får inte orsaka några hydrauliska problem i
Trafikverkets vägtrummor med mera.
Påverkan på Ucklumsvägen
Trafikförslaget i samrådshandlingarna innebär en variant av tidigare förslag där en
cirkulationsplats byggs på Ucklumsvägen väster om infarten till sopsorteringsanläggningen.
Nuvarande infart stängs när cirkulationsplatsen är byggd.
Förslaget innebär att det ska anläggas en cirkulationsplats med tre ben i ett första skede och att
det ska vara möjligt att bygga ut med ett fjärde ben i samband med att verksamhetsområdet på
Kärr 1:8 byggs. Trafikverket har inget att invända mot förslaget, under förutsättning att vissa
krav är uppfyllda. Eventuellt kommer en vägplan att behöva tas fram för cirkulationsplatsen.
Inom Ucklumsvägens säkerhetszon om 7 meter från körbanan får inga fasta, oeftergivliga hinder
placeras. Den planerade pumpstationen intill Ucklumsvägen bör inte få en egen infartsväg utan
istället anslutas till den planerade industrivägen inne på industriområdet.
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Risker med farligt gods
Kommunen har låtit ta fram en riskutredning. Trafikverket anser att det är viktigt att
Länsstyrelsens synpunkter om utredningen tillgodoses.
Buller
Trafikverket har inte tagit del av någon bullerutredning. Trafikverket förutsätter att kommunen
säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte överskrider de nivåer som anges för kontor i Boverkets
byggregler.
Skyltning
Eventuell framtida skyltning av planerat verksamhetsområde ska utföras i samråd med
Trafikverket. Trafikverket anser generellt att det är olämpligt att placera reklamskyltar i
anslutning till trafikplatser, där trafikmiljön är komplicerad och reklamskyltar kan distrahera
föraren och äventyra trafiksäkerheten.
Kommentar:
Att räkna upp trafikmängderna till 20 år efter etablering bedöms påverka bedömningarna i
trafikutredningen marginellt.
Inför utställningsskedet har ett PM Trafikförslag (Norconsult, 2018-01-19) tagits fram. I denna
rapport har uppskattade trafikmängder använts för att göra en kontrollberäkning av vilken
belastning man kan vänta sig i framtiden i korsningarna i trafikplatsen där Ucklumsvägen
korsar väg 170. Kontrollberäkningen tyder på att korsningarna klarar tillkommande trafik från
planområdet utan problem med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader
under 0,3 i alla tillfarter dvs att mindre än 30% av tillfartens maximala kapacitet utnyttjas.
Förslaget har omarbetats så att delområde C, närmast väg E6, i utställningsskedet föreslås som
naturmark, och inte som gata och industrimark. De återstående verksamhetsytorna ligger på ett
avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen.
Riskerna med farligt gods är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas, och
frågorna om skyltning är inte längre aktuella.
Förslaget har reviderats inför utställningsskedet så att befintlig anslutning till Ucklumsvägen
används, i stället för en ny cirkulationsplats.
Övriga synpunkter noteras.

Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela
att Skanova ej har något att invända mot planförslaget. Skanovas anläggningar inom och intill
aktuellt område, är markerade på bifogad lägeskarta. Skulle exploatering innebära att befintlig
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anläggning i nordöstra delen av planområdet måste flyttas, bekostas detta av
exploatör/fastighetsägare.
För offert och beställning hänvisas till Skanova Nätcenter och e-postadress:
natcenter@skanova.se
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till
www.ledningskollen.se
Kommentar:
Noteras.

Vattenfall
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har som kommunen känner till en 40 kV regionnätsledning
som sträcker sig över tilltänkta byggrätter i planförslaget. En förutsättning för att Vattenfall ska
tillstyrka detaljplanen är att mark blir reserverad för ledningens ändamål inom planen eller att
ledningen flyttas.
Indikationen som Vattenfall fått från exploatören är att ledningen önskas flyttas utanför
planområdet. En flytt av denna typen av ledning skulle i detta fall bli en koncessionspliktig
åtgärd. En ny sträckning av ledningen är alltså en tillståndspliktig åtgärd där prövningen sker hos
Energimarknadsinspektionen. Kommun/Exploatör kan räkna med att tillståndsprövningen tar
minst 18 månader från det att ansökningshandlingarna om ny koncession lämnats in.
En flytt av ledningen utförs av Vattenfall men bekostas av exploatör.
Kommentar:
Förslaget har reviderats inför utställningsskedet så att ledningen kan vara kvar i befintlig
sträckning.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.
Planområdet ligger i anslutning till kollektivtrafik med buss. Busstrafiken går inte med en sådan
turtäthet att man kan förvänta sig någon högre andel kollektivtrafikanter till området. Planen i
sig kommer inte att påverka utbudet av kollektivtrafik i anslutning till området.
Kommentar:
Noteras.
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Kommunala nämnder och verksamheter
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter på samrådsförslaget:
Området behöver förses med brandposter (20 liter/sekund) placerade enligt VAV P83. Den
exakta placeringen sker i samråd med räddningstjänsten.
Slutsatserna i riskanalysen skall följas.
Kommentar:
Brandposter ska placeras ut, detta styrs dock inte på plankartan. Information om
brandposter har lagts till i planbeskrivningen.
Slutsatserna i riskanalysen är inte längre aktuella eftersom delområde C utgår,
exploatering planeras därmed inte längre i direkt närhet av E6.

Mark och exploatering
I upprättat planförslag föreslås kommunalt huvudmannaskap och utbyggnad av allmän plats
planeras att utföras genom att exploatören (Badhustorgets fastighets AB) bygger alla
anläggningar inom allmän platsmark och överlämnar dem till kommunen utan kostnad. I
dagsläget råder oklarheter huruvida detta är förenligt med Lagen om offentlig upphandling
(LOU). Verksamheten för Mark och exploatering ställer sig positiv till detta förfarande under
förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning vid tiden då exploateringsavtalet
upprättas och detaljplanen antas.
Kommentar:
Inför utställningen har huvudmannaskapet ändrats till enskilt huvudmannaskap och
genomförandebeskrivningen har reviderats. Synpunkten är därför inte lägre aktuell. För en mer
detaljerad beskrivning av ansvarsförhållanden, se genomförandebeskrivningen.

VA-teknik
Planbeskrivning
Dagvattendammen bör göras tillgänglig för underhåll och rensning samt uppföljande
undersökningar.
VA-enheten vill att dagvattenhanteringen görs mer hållbar genom införandet av
planbestämmelser som reglerar fördröjning/rening inom kvartersmark, gröna tak, reglering av
mängd hårdgjord yta m.m. För att bli en översvämningssäker och klimatanpassad detaljplan bör
sekundära avrinningsvägar och lågpunkter kartläggas.
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Genomförandebeskrivning
I genomförandebeskrivningen finns beskrivet vilka som ansvarar för utbyggnad och drift av
olika delar i planen. I samrådshandlingarna står beskrivet att VA ska drifta samtliga
anläggningar för dag-, dricks- och spillvatten men att exploatören ska stå för utbyggnaden. Då
det ska vara en anläggning med kommunalt huvudmannaskap är det viktigt att anläggningen
byggs enligt kommunens krav.
Spillvatten
Är det rimligt med pumpstation i del av område B? Finns det möjlighet att istället leda detta
västerut parallellt med dagvattenledning? Om inte måste plats reserveras för pumpstationen i
plankarta.
Dagvatten
I planbeskrivningen står skrivet att beroende av infiltrationskapacitet kan det bli aktuellt att se
om det är nödvändigt att använda sig av fler av de åtgärder som föreslås i VA-utredningen
gällande fördröjning och rening av dagvatten inom verksamhetsytorna. Vad innebär detta?
Det är viktigt med höjdsättning av byggnader för att säkerställa att inga skador uppstår på
byggnader vid ett extremt skyfall.
VA-utredningen har inte beräknat tillkommande mängder av naturvattnet. Det är inte VA:s
ansvar att avleda naturvatten men detta kommer belasta ledningarna. Avskärande diken ska
anläggas för att hindra naturvatten från att belasta fastigheterna. Detta kan läggas in som en
planbestämmelse.
Dagvattendammen i VA-utredningen är inte dimensionerad för att ta emot dräneringsvatten från
makadamdiken längs vägarna. Detta bör ses över vid fastställande av dammens storlek, och för
att se över ifall reserverad yta för damm är tillräcklig i storlek.
Plankarta
U-områden bör läggas in på plankartan där ledningar finns och kommer finnas.
Kommentar:
VA-utredningen har reviderats inför utställningen.
I utställningsskedet föreslås enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören bygger ut
allmän plats, som sedan kommer att förvaltas genom en eller flera gemensamhetsanläggningar.
Plankartan och planbestämmelserna har setts över inför utställningen med hänsyn till
dagvattenhantering. Infiltrationskapaciteten är osäker och därför föreslås en lösning med
dagvattendammar. En beräkning av fördröjningsvolymer för dagvattendammar har tagits fram,
där även dagvatten från naturmark tagits med i beräkningen. Ytor för dagvattendammar är väl
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tilltagna och de bedöms även kunna ta emot dräneringsvatten från makadamdiken längs
vägarna.
Plats för pumpstation har reserverats i område B.
I utställningsskedet föreslås den västra delen av planområdet (område C) planläggas som
naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns
belägen i den nordvästra delen av planområdet och omfattar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till
allmän väg. Gemensamhetsanläggningen föreslås upphävas, dock kan vägen finnas kvar och en
ny gemensamhetsanläggning bildas för skötsel av dike och dammar.
Att i plankartan styra exakt höjdsättning, färdig golvnivå, mängd hårdgjord markyta, gröna tak,
och var avskärande diken ska placeras bedöms vara en alltför detaljerad reglering.
Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten kan läggas inom allmän plats, LOKALVÄG resp.
INDUSTRIVÄG och bedöms inte kräva u-områden.
I yttrandet framförs även några redaktionella synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Övriga
Käderöds Fastighets AB
Vi vill inför fortsatt utredande om en trafiklösning för Munkeröd och Kärr 1:11 att det
fungerande förslaget om ”Blå rondell” vid avfart mot Järnklätt och Kärr 1:8 utreds. Bilaga karta.
Denna lösning skulle förenkla till- och utfarter till bägge de verksamhetsområden som finns norr
om Ucklumsvägen, samtidigt som en fungerande tillfart till Munkeröd kan ordnas.
Vi har också haft en dialog med ägarna till Kärr 1:8, som såg positivt på detta, då även de har
planer på att utveckla sin fastighet. De var också beredda att släppa till mark för rondellens
utformning. Detta tillsammans med att denna lösning skulle passa bra för vårt planarbete med
Kärr 1:1.
Denna lösning skulle också innebära att endast en av/påfart från Ucklumsvägen löser trafiken
både till södra och norra sidans industriområde.
Angående ert förslag om "Röd rondell" skapas en osäkerhet om befintlig avfart till Järnklätt kan
finnas kvar i befintligt skick eller måste ändras p.g.a. ny trafikbelastning från Munkeröd 1:12.
Vi kan därför inte acceptera förslaget innan vi har utrett ovanstående frågeställningar.
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Kommentar:
Den fortsatta trafikutredning som gjorts inför samrådet (Norconsult 2015-05-28) har visat på
olika gemensamma trafiklösningar för denna plan och för den intilliggande detaljplanen norr
om detta planområde på del av fastigheten Kärr 1:1. Alternativ B i trafikutredningen har valts,
d.v.s. två trevägskorsningar, en mot i norr i befintligt läge, och en mot söder i befintligt läge
försörjer de bägge planerade verksamhetsområdena.
Stenungsunds Motorsällskap
Stenungsunds Motorsällskap (nedan kallad STMS) har bedrivit verksamhet inom motorsport i
snart 50 år varav 40 år på Furufjällsområdet.
Verksamheten engagerar idag mer än 500 medlemmar i fem sektioner: cross, enduro, rally,
folkrace och rallycross. Verksamhetens nav är anläggningen på Furufjäll som STMS arrenderar
av Stenungsunds kommun.
Förändringar i det detaljplanelagda området har redan delvis verkställts vilket medfört att
modellmotorbanan samt att Endurospåret har reducerats. Kommunen har som kompensation
under en provperiod låtit STMS arrendera del av Furufjäll 1:2. När nu det närliggande området
enligt förslag till ny detaljplan får nya byggnader och verksamheter är det av största vikt att
placering och byggnadssätt anpassas efter vår verksamhets förutsättningar.
Vi föreslår följande åtgärder för en lyckad etablering av industriområde i anslutning till vår
verksamhet.
•

Säkerställa placering av befintliga ljudvallar (arrendeavtal saknas)

•

Anpassad höjd av ljuddämpande vallar

•

Anpassning av byggnation närmast motorbanan ex: friskluftsintag rätt placerade

•

Ta hänsyn till motorbanan vid val av verksamhet i närliggande lokaler

•

Att Stenungsunds kommun drar in kommunalt vatten & avlopp till STMS anläggning i
samband med etableringen för att säkerställa bevattningskapacitet för motorbanan

•

Säkerställa tillfälliga arrendet på Furufjäll 1:2 för att kunna fortsätta bedriva vår växande
ungdomsverksamhet inom Enduro

Kommentar:
Föreslagen industrimark är placerad på ett avstånd av minst 50 meter från motorbanan. Att
införa bestämmelser om höjd på avskiljande bullervall och var friskluftsintag ska placeras
bedöms vara en alltför detaljerad reglering.
I övrigt framförs synpunkter som inte berör detaljplanen.
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Stenungsunds Orienteringsklubb
Stenungsunds OK avstyrker föreslagen detaljplan och anser att kommunen omedelbart bör
stoppa vidare exploatering och planer för industri och småindustri i området. SOK anser det
beklagligt att Stenungsunds kommun exploaterar ett område som i befintlig Översiktsplan
(ÖP06) är utpekat som ”Rekreationsområde”, och utan att föreningar som har verksamhet i
området har getts möjlighet att ta del av planerna förrän marken redan sålts.
Vi inom SOK är oroliga för vår verksamhet, speciellt när det beskrivs ”att verksamheten inom
planområdet kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt sätt.” Vi
tolkar detta som att den planerade verksamheten inte enbart kommer att påverka inom
planområdet men också friluftsområdet utanför detaljplanen.
Vår klubbstuga, såväl som övriga föreningars, kommer att hamna i ett industriområde. Det är
inte en miljö som underlättar verksamhet och rekrytering.
Oavsett SOK:s egenintresse i området anser vi att de omfattande, irreversibla markarbetena som
ska göras kombinerat med den miljöpåverkan som beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen är
förvånansvärt allvarliga. Det kommer att förändra området så radikalt negativt att det inte går att
återställa.
Om kommunen genomför sin detaljplan ser vi att vi i SOK kommer att tvingas förskjuta våra
aktiviteter söderut på Furufjäll. Vi ser oss också tvingade att hitta nya områden för att bättre
tillgodose de behov klubben har för yngre och nybörjare inom orientering.
För SOK ser vi speciellt följande möjligheter för framtiden:
•

Furufjällsområdet utvecklas som rekreationsområde, utan industri.

•

Utveckling av spårområdet på Furufjäll söderut.

•

Klubblokal och tillgång till omklädningsrum på nya Arenan på Nösnäs.

•

Utveckling av Toröd.

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete för aktiva invånare i Stenungsund.
Kommentar:
Kommunen bedömer att det i detta läge är lämpligt att planera för industri trots att den
gällande översiktsplanen föreslår rekreationsområde, med följande motivering. Det
finns ett behov av verksamhetsområden för industri i Stenungsunds kommun som inte är
avsatta för den petrokemiska industrin. Planområdet ligger i utkanten av Stenungsund
och i anslutning till ett motorvägsmot vilket gör lokaliseringen lämplig för industri.
Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger söder om och skilt
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från det föreslagna industriområdet. Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna fungera
som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande.
I förslaget till ny översiktsplan, som har varit på utställning under våren 2020, föreslås
delar av området som industriområde.
Detaljplanen innebär visserligen omfattande markarbeten, men med de förändringar i
förslaget som gjorts inför utställningsskedet bedöms miljöpåverkan inte bli betydande.
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SAMMANFATTNING
Kvarstående synpunkter
Följande remissinstanser och sakägare har under samrådet framfört synpunkter på detaljplanen
som helt eller delvis inte har tillgodosetts:
•
•
•

Trafikverket hade synpunkter på uppräkning av trafikmängder i trafikutredningen.
Stenungsunds kommun, VA-teknik hade synpunkter om bl.a. avskärande diken, uområden, färdig golvnivå och höjdsättning.
Stenungsunds Orienteringsklubb ville att planarbetet skulle avbrytas.

Innan detaljplanen ställs ut har följande justerats/kompletterats:
Innan detaljplanen ställs ut har följande justerats eller kompletterats:
•

Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang om alternativa
lokaliseringar samt med utförligare information om markberedning.

•

Planbeskrivningen har kompletterats med information om pågående arbete med ny
översiktsplan, där området delvis är utpekat som verksamhetsområde.

•

Förslaget har reviderats så att område C, närmast väg E6, inte längre föreslås som
industrimark och gata, utan som naturmark delvis med dagvattenanläggningar. Därmed
minskar förslagets påverkan på naturmiljön, bl.a. sparas hassellunden och områden där
vanlig groda påträffats. Därmed riskeras inte heller att den skyddade arten nötkråka
förlorar födosöksområden. Samtidigt minskar risken för olyckor med farligt gods, och
kraftledningen i området kan vara kvar i befintligt läge.

•

En vägprojektering med massbalansberäkning har tagits fram.

•

Den geotekniska utredningen har reviderats i enlighet med SGI:s synpunkter och utifrån
bearbetat förslag. Planförslaget har setts över med hänsyn till geoteknik
(lastrestriktioner).

•

VA- och dagvattenutredningen har reviderats, och planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen har setts över med hänsyn till dagvattenhanteringen.

•

Informationen i planbeskrivningen om närmaste anslutningspunkt för VA har
uppdaterats.

•

Huvudmannaskapet har ändrats till enskilt huvudmannaskap. Genomförandebeskrivningen har reviderats utifrån ändringar i plankartan och uppdaterad
fastighetsinformation.

•

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om det stenblock som
kan utgöra en risk.
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LÄSANVISNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl och är därmed en del
av beslutsunderlaget.
Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom planområdet medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller
en mer sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av detaljplanen riskerar att ge upphov till.
Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning bör läsas tillsammans.

SAMMANFATTNING
Planförslaget
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt
skogsområde till industrimark. Området är stort och avses bli utbyggt i
etapper under en tid av ca 5 - 10 år. Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel.
Miljöpåverkan, konsekvenser och åtgärder
Schakt av berg och mjuka massor
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordningställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten genomföras och berg- och schaktmassor tas om hand.
En översiktlig bedömning av massornas mängd och beskaffenhet har gjorts.
Av det beräknade överskottet bedöms ca 200 000 m3 utgöras av berg. En
grov beräkning ger att denna mängd kommer att behövas inom planområdet. Återstående överskott utgörs av ca 300 000 m3 mjuka massor, varav
stora delar är lera. Lermassorna ska användas för att bygga skyddsvall, för
slänter etc inom området. Eventuellt överskott ska användas i första hand i
anslutning till planområdet för vägutfyllnad och iordningsställande av tomter. Därigenom undviks transporter på det allmänna vägnätet. I ett senare
skede av genomförandet kan lermassor behöva deponeras på annan plats i
närområdet.
En bergkross ska placeras inom planområdet. Detta kommer att vara etableringsområde under utbyggnadstiden. Krossmaterialet i olika fraktioner
kommer att behövas för utbyggnad av vägarna, för utfyllnad samt för att
iordningställa tomter och grunder.
Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta omgivningen. För att minska störningarna ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll
förstärkas. Därigenom blir det mindre risk för att friluftsområdet störs av
buller från sprängning och krossverksamhet under den tid som planen geDetaljplan för Munkeröd 1:12 m fl
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nomförs. Krossen kommer också att placeras långt från friluftsområdet så
att störningarna på detta minskas. Det krossade materialet vattenbegjuts under processen för att undvika att dammet sprids under krossverksamheten.
Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängd massor
kommer till användning inom området eller i närområdet utan att det allmänna vägnätet behöver belastas.
Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera,
morän och isälvssediment. Det är områden med isälvssediment som kan innehålla grundvatten av betydelse om mäktighet och genomsläpplighet är tillräckliga. Dessa förekommer i planområdets östra del.
Naturgrus har utvunnits i avslutad täkt väster om området. Återstående naturgrusförekomster i planområdet finns i slänten mot den nya matarvägen
till området. I planen föreslås området med naturgrus som Natur. Inget eller
endast små mängder naturgrus återfinns inom de delar av planområdet som
ska iordningställas som industriytor.
I den hydrogeologiska utredning som gjorts konstateras att grundvattennivån lokalt kommer att sänkas något inom verksamhetsområdet och att avrinningen minskas något. I området söder om Ucklumsvägen har den befintliga grustäkten redan sänkt grundvattenytan runt täkten, och bedömningen är därför att det föreslagna verksamhetsområdet endast i liten grad
kommer att medföra att det möjliga grundvattenuttaget ytterligare minskar.
Ett senare hydrogeologiskt PM visar på att markens infiltrationskapacitet är
mycket begränsad i planområdets östra del. Konsekvenserna för den framtida grundvattenbildningen bedöms därför bli små, och risken liten för att
betydande miljöpåverkan uppstår.
Djurlivet och naturmiljön
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde omvandlas till industriområde med hårdgjorda ytor och att irreversibla ingrepp i
terrängen görs. De högsta naturvärdena finns i hassellunden i områdets
nordvästra del. Denna hyser också skyddade och skyddsvärda arter. Efter
samrådet har förslaget omarbetats, och de områden som har bedömts ha de
högsta naturvärdena föreslås nu planläggas som naturmark. Därmed riskeras
inte att den skyddade arten nötkråka förlorar födosöksområden. Vidare
kommer småvatten viktiga för grodlek att finnas kvar. Dagvattnet från planområdet ska tas om hand lokalt och fördröjas och renas innan det når Norumsån och de biflöden till ån som har höga naturvärden. Även om ett stort
område med tidigare delvis orörd natur går förlorat om planen genomförs,
är bedömningen att ingreppen i naturmiljön inte är så omfattande att det
skulle medföra någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att
dagvattnet från planområdet inte kommer att påverka eller skada naturvärdena i Norumsån.
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Friluftslivet
Planområdet ligger i anslutning till området Furufjäll som har betydelse för
det rörliga friluftslivet. Planen berör endast den del av friluftsområdet som
ligger i anslutning till väg E6 med tillhörande trafikplats och intill en motorbana med bullrande verksamhet. När industriområdet är utbyggt kommer
detta att vara väl avgränsat mot friluftsområdet genom höjdryggar och
skogsridåer och ytterligare störningsskydd i form av vallar kan byggas mot
friluftsområdet.
Den sammantagna störningen på friluftslivet bedöms bli liten när planområdet är utbyggt.
Under genomförandetiden kan dock störningar komma att uppstå. Förutom
de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare störningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan planområdet och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kommer att bli effektivt
mot störningar också under utbyggnaden av området.
Risker med farligt gods
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods medför att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet
kan skadas vid en olycka med farligt gods.
I samrådsversionen av planförslaget låg ett område med kvartersmark för
industri benämnt ”område C” relativt nära väg E6. Det var i detta område
som det fanns störst risk för att en olycka med farligt gods skulle kunna påverka bebyggelse och människor. Inför utställningen har område C tagits
bort. Istället föreslås naturmark närmast väg E6. De återstående verksamhetsytorna ligger på ett avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på
en höjd av som minst 10 meter över vägen. Bedömningen är att det inte
krävs några särskilda åtgärder i dessa områden för att förhindra olyckor med
farligt gods.
Bedömningen är sammantaget att genom att område C tagits bort från planförslaget, föreligger inte längre någon risk för att människor kan skadas av
en olycka med farligt gods, och att det därmed inte heller finns risk för betydande miljöpåverkan.
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Jämförelse med nollalternativ
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida
utvecklingen om planen inte antas.
Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga
för det rörliga friluftslivet.
Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området,
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs.
Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan.
Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på
Norumsån eller biflödena till denna.
Sammanfattande bedömning
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget
motverkar därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskridas. Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt
så att föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås.
Bedömningen är vidare att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan
vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och
området används som verksamhetsområde. Förutsättningen för detta är att
dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt.
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BAKGRUND
I Stenungsunds kommun finns ett stort behov av nya områden för verksamheter av typ små- och mellanstor industri inom eller i anslutning till
Stenungsunds tätort. Så gott som all tillgänglig mark söder och norr om Industrivägen och väster om väg E6 har successivt blivit bebyggd, och kommunen har därför genomfört ett planarbete för småindustri i Kärr mellan
vägarna E6 och Ucklumsvägen i anslutning till Stenungsundsmotet. Denna
plan är antagen och klar att genomföras.
Det aktuella området är välbeläget vid väg E6 vid Stenungsundsmotet söder
om Ucklumsvägen. Delar av området är sedan tidigare ianspråktaget för störande verksamheter som motorbana och modellmotorbana. Verksamheten
på modellmotorbanan är avslutad, men den på motorbanan pågår fortfarande. Grustäktverksamhet har bedrivits inom området, och delar av området är totalavverkat.
Planarbete för området har pågått sedan 2011, då det inleddes med ett program. Därefter har planförslaget samrådsbehandlats och ska efter revidering
och komplettering ställas ut.
Synpunkter som framkommit under samrådet har lett till ändringar beträffande omfattning och utformning av planförslaget samt av innehållet i
denna MKB.

Planområdets läge i förhållande till
Stenungsunds tätort

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl
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PLANFÖRSLAGET
Syfte
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt
skogsområde till industrimark.
Förslagets huvuddrag
Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för
industri kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet
och väl avskilt från detta ligger friluftsområdet Furufjäll.
Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av ca 5 - 10 år.
För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt,
kommer omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett
överskott på massor, som ska hanteras inom området alternativt fraktas bort
för att i första hand användas i närområdet och i andra hand deponeras.
Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. I begreppet industri ingår att den industri
som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I begreppet partihandel
ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda.
Illustration över hur planområdet kan utformas.
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MILJÖBEDÖMNING
Syfte
Miljöbedömning innebär att ”integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap 11 §). Miljöbedömning av en detaljplan krävs om det finns risk för att genomförandet av
planens förslag kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) är en del av miljöbedömningen och syftar till att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Vidare är syftet att beskriva de åtgärder som planeras för att hindra
eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Konsekvenserna av den
planerade verksamheten ska också bedömas i förhållande till andra rimliga
alternativ samt till ett så kallat nollalternativ, vilket i princip innebär att planförslaget inte genomförs.

Behovsbedömning
Kommunen ska i ett tidigt skede alltid ta ställning till om en miljöbedömning måste göras eller inte, genom att göra en s k behovsbedömning. Om
kommunen konstaterar att det finns risk för betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Av PBL 5 kap. 18 § framgår att en MKB ska upprättas för en detaljplan om
det finns risk för betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får
tas i anspråk för industri. Stenungsunds kommun har genomfört en behovsbedömning med utgångspunkt från planprogrammet från mars 2011 där
man bedömt att planförslaget kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan. Under programsamrådet lämnade Länsstyrelsen i yttrande synpunkter på programmet. Länsstyrelsen instämde i kommunens uppfattning
om risken för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska
därför upprättas.
Behovsbedömningen kompletterades i november 2015 i samband med att
koncept till samrådshandlingar upprättades.

Samråd om avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas, både vad avser de miljöaspekter som ska behandlas och geografiskt område.
Samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits och
länsstyrelsen har lämnat yttrande daterat 2016-03-03.
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Geografisk avgränsning
MKB:n är beträffande de fysiska ingreppen i huvudsak begränsad till själva
planområdet. När det gäller eventuella luftföroreningar, utsläpp av dagvatten
mot Norumsån och störningar från området på det närliggande Furufjälls
friluftsområde kan åtgärder inom planområdet även få konsekvenser utanför
detta.
Karta över planområdet med närområden.

Foto från Stenungsunds tätort i väster i riktning mot E6, planområdet och Furufjäll.

Behandlade miljöaspekter
Det är i första hand de aspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan som är relevanta att upp i miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen har också tagit upp andra aspekter i avgränsningssamrådet
som handlar om buller, fornlämningar, geoteknik och tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter, som behandlas i
planbeskrivningen bedöms inte – om planen genomförs – medföra risk för
betydande miljöpåverkan och behandlas därför inte i denna MKB.
De miljöaspekter där det bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan är
följande:
Schakt av berg och mjuka massor
Iordningställandet av planområdet genererar ett överskott av massor, varav
en del kan behöva fraktas bort för användning utanför själva planområdet.
Länsstyrelsen har efter samrådet bedömt att eftersom det primära syftet med
planen är att etablera industrimark så kan planarbetet fortsätta utan krav på

Miljökonsekvensbeskrivning
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tillstånd till täkt. Eftersom uttaget av material kommer att vara av jämförbar
omfattning med de mängder som bryts i en täkt, behöver dock sådana miljöaspekter som normalt tas upp i en täktansökan behandlas i detaljplanens
MKB menar Länsstyrelsen vidare.
Planbeskrivningen och denna MKB har därför kompletterats med en utförligare redovisning av hur stora mängder massor som ska hanteras, i vilken
ordning som området ska byggas ut, under vilken tid arbetena ska pågå och
vilka konsekvenser för omgivningen detta kan ge. Se vidare under Tillkommande aspekter att behandla.
Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse
för grundvattenbildningen
Naturgrus är en ändlig resurs och planens genomförande kan begränsa möjligheten att utnyttja resursen i framtiden. Om isälvssedimenten och eventuell
naturgrusförekomst berörs av planen skulle även den grundvattenbildande
funktionen kunna påverkas. Detta ska belysas i MKB:n.
Djurlivet och naturmiljön
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde omvandlas till industriområde och det finns risk för att naturvärden berörs.
Planens genomförande kan dessutom innebära risk för påverkan på livsmiljöerna för öring och ål i Norumsån med biflöden, eftersom vattendragen har
kontakt med de diken och bäckar som avvattnar planområdet.
Friluftslivet
Planområdet ligger i anslutning till Furufjällsområdet som har betydelse för
det rörliga friluftslivet. Det finns risk för att verksamheten inom planområdet kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt
sätt.
Risker med farligt gods
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods medför att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet
kan skadas vid en olycka med farligt gods.
Jämförelse med miljömålen
Planförslaget ska stämmas av mot relevanta nationella och lokala miljömål.
De miljömål som i första hand bör belysas är Begränsad klimatpåverkan, God
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.
Luftkvalitet MKN för utomhusluft
Förväntade förändringar av trafiken kring planområdet gör att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bör belysas.
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Vattenkvalitet – Norumsån och Hakefjorden
Eventuell påverkan på vattenkvaliteten i Norumsån ska belysas, eftersom
Norumsån är en preliminär vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten MKN, och att ån är ett viktigt uppväxtområde för öring
och ål.
Norumsån mynnar i Hakefjorden som är en vattenförekomst som omfattas
av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Eventuell påverkan på Hakefjordens
vattenkvalitet ska belysas.

Tillkommande aspekter att behandla
Tillkommande aspekter som ska behandlas där det finns risk för att betydande miljöpåverkan uppkommer är:
Buller, damm och vibrationer
Vid uttag och krossning av berg uppkommer störningar på omgivningen i
form av buller damm och vibrationer. I det aktuella området är det främst
människor och djurliv i det närbelägna friluftsområdet Furufjäll, som kan
påverkas. Också etablerade verksamheter inom planområdet, kan bli störda
av ett genomförande av senare etapper, eftersom området kommer att bygggas ut under lång tid.
Trafikmängder och trafiksituation
Behovet av att forsla bort överskottsmassor från området kan variera över
tid. Transportarbetet som uppkommer genom att lastbilar med släp tidvis
kan komma att trafikera omgivande vägnätet ska beskrivas, liksom eventuella konsekvenser detta kan medföra.

Miljökonsekvensbeskrivning
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ALTERNATIV
Nollalternativ
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida
utvecklingen om planen inte antas.
Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga
för det rörliga friluftslivet.
Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området,
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs.
Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan.
Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på
Norumsån eller biflödena till denna

Alternativ lokalisering
Markanvändningen i Stenungsunds tätort har sedan länge dominerats av den
tunga petrokemiska industrin som upptar ett stort markområde med skyddsoch utvecklingszoner norr om Industrivägen. Områden avsatta för tung industri är långt ifrån utnyttjade till sin fulla kapacitet. Eftersom området i sin
helhet är av riksintresse för industriell produktion, är det av nationellt intresse att tillräckligt stora områden finns avsatta för fortsatt eventuell utveckling av den tunga industrins anläggningar i framtiden.
Det finns välbelägna områden för lättare industriverksamheter i anslutning
till befintliga verksamhetsområden norr om Industrivägen. Dessa är dock
belägna inom utlagda skyddsområden för framtida tung industri, och har
hittills inte kunnat tas i anspråk för någon annan typ av verksamhet.
Ny mark för mellan- och småindustri i anslutning till tätorten måste därför
sökas i områden öster om väg E6. Det finns få sådana som alternativ till
Munkeröd 1:12. Ett område som föreslagits i kommunens översiktsplan
2006, antagen 2009, är Stripplekärr öster om väg E6.
Stripplekärr öster om E6
I den gällande översiktsplanen för Stenungsund står följande: ”De för framtida tung industri tidigare reserverade områdena öster om motorvägen vid
Stripplekärr skulle i ett längre perspektiv vara lämpliga för sådan industriutveckling, (Lättare industri av små- och mellankaraktär) eftersom tillgången
till näraliggande mark för småindustri och andra verksamheter i
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Stenungsunds samhälle är begränsad till några mindre områden vid Munkeröd. Exploatering vid Stripplekärr förutsätter ny trafikplatsanslutning till
E6”.
Delar av området används för externa verksamheter, exempelvis upplag,
som inte kräver trafikanordningar och vatten- och avlopp. Det står också ett
vindkraftverk i området. Det saknas fortfarande anslutning från väg E6, och
det finns ingen tidplan för när en ny trafikplats kan byggas ut.
Ett genomförande av alternativet ligger av ovanstående skäl så långt i framtiden, att det inte kommer att lösa kommunens behov av välbelägen mark
för verksamheter. Det bedöms inte vara ett rimligt jämförelsealternativ, och
kommer därför inte att användas ytterligare som sådant i denna miljökonsekvensbeskrivning.
Alternativ lokalisering till Stripplekärr.
Området ligger externt skilt från övriga verksamhetsområden i Stenungsund. Det finns
ingen anslutning från väg E6 och vatten- och
avloppsanslutning saknas.

NY INDUSTRI
VID KÄRR

Det föreslagna industriområdet i Munkeröd
ligger i anslutning till trafikplats och till befintlig industri väster och öster om väg E6

Miljökonsekvensbeskrivning
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär att ca 158 000 m2 (ca 15,8 ha) ny industrimark kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från
detta ligger friluftsområdet Furufjäll.
Området är stort och kommer att bli utbyggt i etapper under en relativt lång
tid. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt,
kommer omfattande markarbeten att behöva genomföras i den kuperade
terrängen. Det kommer i sin tur att generera ett visst överskott av schaktmassor. En överslagsmässig beräkning av massornas storlek och beskaffenhet har gjorts.
Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel.

Miljöbedömningen och planförslaget
Planförslaget enligt samrådet

Miljöbedömningen har, efter samrådet, bland annat bidragit till följande
ändringar av planförslaget:
Trafikmatningen
•

Hela området föreslås bli trafikförsörjt via en trevägskorsning från
Ucklumsvägen. Befintlig väg breddas och förbättras till lutning och
profil. Tidigare förslag med två matningsvägar upp till platån, varav
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en söder om område D, utgår. Det innebär att området, efter att
område D iordningställts och matarvägen till området byggts,
kommer att byggas ut etappvis från öster till väster.
Utbyggnadens omfattning
•

•

Tidigare område C föreslås nu som naturmark. Det innebär att inga
nya verksamhetsytor eller tillfartsvägar kommer att förläggas i västersluttningen mot väg E6. Detta medför i sin tur att riskerna minskar för att en olycka med farligt gods på väg E6 skulle kunna påverka det nya verksamhetsområdet negativt. Därmed krävs inga särskilda restriktioner vid utformningen av den nya bebyggelsen i verksamhetsområdet.
Genom att område C föreslås som naturmark, kommer befintlig
luftledning för starkström inte att beröras av den föreslagna utbyggnaden. Ledningen behöver därför inte markförläggas så som
förslaget var i samrådet.

Naturvärden
•

Genom att område C föreslås som naturmark, minskas riskerna för
oönskad påverkan på den värdefulla biotop som utgörs av en hassellund. Därmed blir också påverkan på habitaten för de arter, däribland nötkråka, som använder hassellunden för födosök mindre.
Sambandet mellan det orörda bergspartiet, hassellunden och naturoch friluftsområdet söder om det nya industriområdet behålls bättre
än i samrådsförslaget.
Nytt planförslag i utställningsskedet.
Illustration på ortofoto
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GENOMFÖRANDET AV PLANEN
Etapputbyggnad och tider
Eftersom området är stort och att det krävs omfattande markarbeten för ett
genomförande, kommer utbyggnad av området att pågå under relativt lång
tid. Det kan komma att ta så lång tid som 10 år, beroende på exempelvis
konjunktur och efterfrågan.
I en första etapp under år ett kommer matarvägen att byggas fram till en
lämplig punkt mellan områdena A2 och A3. Samtidigt kommer område D
att iordningställas med tillfart och tomtmark. Den östra delen av område
A1, som i stort sett ligger på lämplig nivå i utgångsläget, kommer att användas som etableringsplats för den vidare utbyggnaden i området. Här kommer en stenkross att vara placerad för krossning av berg till olika fraktioner.
I följande etapp år två kommer utbyggnad av område A2 att påbörjas. Här
måste stora schakt- och markarbeten genomföras både genom uttag av berg
och genom uttag av mjuka massor, främst lermassor.
Efter område A2 följer resterande del av område A1 följt av områdena A5,
A6, A3 och A4 samt av ringvägen runt de senare. Sist kommer områdena
B1-B5 att genomföras. Delar av området A1 kommer att förbli etableringsområde under utbyggnadstiden.
Innan bygglov ges på industrimarken ska dagvattendammar anläggas för
respektive områdes behov.
Etapp 1 – Delområde D samt matarväg
till området
Etapp 2 – Område A2
Etapp 3 – Område A1-A6, ringväg
Etapp 4 och framåt – Område B
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Massorna och kvaliteten på dessa
De mjuka massorna utgörs av ett relativt tunt lager morän och isälvssediment. Under dessa jordarter ligger lera. Isälvssedimentet innehåller inget eller endast mycket små mängder naturgrus inom de delar som ska bli industrikvarter. Ett borrprov taget i sluttningen i den östra delen av område A6
visar att jordarterna under ett tunt humuslager består av grå siltig torrskorpelera och grå sandig och siltig lera.
Inga förorenade massor har deponerats inom planområdet.
Berg i dagen förekommer på delar av området. Eftersom området är kuperat
ska marken utjämnas till stora, plana ytor. Det medför att berget tas ut genom sprängning och ska krossas på plats.
Bergkrossen ska placeras på den iordningställda plana marken inom område
A1. Detta kommer att vara etableringsområde under utbyggnadstiden.
Krossmaterialet i olika fraktioner kommer att behövas för utbyggnad av
vägarna, för utfyllnad samt för att iordningställa tomter och grunder.
Marken i den största delen av område A2 består av mjuka massor i form av
morän på lera. Den västra delen är berg. Här ska omfattande schaktarbeten
utföras för att den föreslagna nivån på +83 ska nås. De mjuka massorna, ska
i första hand användas för att förlänga och förstärka den skyddsvall som sedan tidigare är byggd mot nedlagd grustäkt i öster. Skyddsvallen ska avgränsa friluftsområdet från störningar såväl i genomförandeskedet som senare när området tas i anspråk för verksamheter.
För att iordningställa områdena A3 och A4 behöver relativt stora mängder
berg tas ur och krossas. I områdena A5 och A6 behövs schakt för utjämning
respektive utfyllnad.
Områdena B1-B5, som ingår i en sista utbyggnadsetapp, ligger övervägande
på berg med sandig morän i skrevorna mellan bergsryggarna. Både schakt
och utfyllnad kommer att behövas. Krossat berg i olika fraktioner kommer
att behövas för utbyggnad av vägen till områdena B och A3-A4.

Massbalans
Mängden massor totalt som ska tas ut från området är beräknat till ca
550 000 m3. Av dessa mängder utgörs grovt uppskattat ca 200 000 m3 av
fast berg och resten av mjuka massor, varav mycket utgörs av lera. Massbalans räknat på schakt respektive utfyllnad bedöms medföra ett totalt överskott av ca 500 000 m3. En grov beräkning ger att det för att iordningställa
vägar, tomter etc kommer att behövas ca 200 000 m3 krossade bergsprodukter, dvs i storleksordningen ungefär lika mycket berg som tas ut. Det kan bli
ett överskott av lermassor efter att de använts för olika ändamål i området.
Lermassor ska användas för att anlägga skyddsvall, slänter etc. inom planområdet.
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV
PLANFÖRSLAGET
Schakt av berg och mjuka massor
Förutsättningar
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsområde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp ca +100 meter över havet.
Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till +90
m. Platån är relativt plan.

Planområdets topografi med höjder över havet

Planförslaget
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordningställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten genomföras och berg- och schaktmassor tas om hand.
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Massbalansen i området med den valda
höjdsättningen. Orange visar utfyllnad och
violett visar schakt.

Konsekvenser
Bedömningen är att påverkan på miljön och de negativa konsekvenserna på
grund av hanteringen av massor i området till största delen blir av lokal art.
Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta omgivningen. Omgivningen i detta fall kan dels vara människor och djur som
vistas i friluftsområdet i söder, dels de verksamheter inom planområdet som
byggs ut i de första etapperna.
Det berg som behöver sprängas bort för att erhålla stora, plana ytor ska
krossas på plats. Massorna kommer att behövas som utfyllnad och för att
bygga vägar, grunder etc inom området. Något behov av bortforsling kommer således inte att uppstå. De mjuka massorna som huvudsakligen består
av olika fraktioner lera ska användas för förstärkning av bullervall samt för
slänter och vegetation inom planområdet. Överskott av lermassor ska i
första hand användas i projekt i närområdet, i andra hand finns deponiplatser i Ucklum och Spekeröd. Därigenom undviks så långt möjligt transporter
på det allmänna vägnätet.
Andra störningar utgörs av buller, damm och vibrationer som uppkommer
när berg sprängs ur och krossas i den bergkross, som ska stå uppställd i området. Tunga vägtransporter till och från området kan också orsaka störningar. Vidare kan sprängningsarbeten och förändring av marknivåerna komma

Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl

Utställningshandling 2020-04-29

Stenungsunds kommun

225

21 (39)

att orsaka förändrade vattenflöden och risk för att förorenat dagvatten når
diken och vattendrag nedströms planområdet.
Möjliga åtgärder
För att minska störningar under planens genomförande och senare när planen genomförts, ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll förstärkas. Därigenom blir riskerna mindre för att människor och djur i friluftsområdet ska
störas av buller från sprängningsarbeten och från krossverksamheten under
den tid som planen genomförs. Placeringen av krossen långt från friluftsområdet kommer också att bidra till att störningarna på detta minskas. Vallen
kommer också att skydda friluftsområdet från sådana störningar som kan
orsakas av verksamhetsbuller efter det att området byggts ut.
Det krossade materialet vattenbegjuts under processen för att undvika störningar från den dammande verksamheten. En sedimenteringsdamm kommer att anläggas i anslutning till den uppställda bergkrossen. På så sätt undviks grumlande påverkan på vattendragen nerströms planområdet.
Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängder massor
kommer till användning inom området eller i närområdet så att långa transporter på det allmänna vägnätet kan undvikas.
Om de föreslagna åtgärderna genomförs bedöms riskerna som små för att
påverkan på omgivningen blir annat än lokal. Bedömningen är att masshanteringen kan ske utan risk för betydande miljöpåverkan.
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Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning
Förutsättningar
Jordarterna inom planområdet
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera,
morän och isälvssediment. Se karta på följande sida. Områdena med isälvssediment förekommer i planområdets östra delar inom delområde A. Det är
områden med isälvssediment som kan innehålla grundvatten av betydelse
om mäktighet och genomsläpplighet är tillräckliga.
Enligt den geotekniska undersökningen utförd av Norconsult 2013-02-04,
uppdaterad 2018-03-21 utgörs jorden i delområde D under det organiska
jordtäcket av ett lager sand/ torrskorpelera. Jorden i övriga delar av planområdet utgörs av ett lager torrskorpelera med en mäktighet av ca 1-3 meter.
Under leran förekommer friktionsmaterial med en mäktighet av ca 0,5-4,0
meter. Lokalt i enstaka punkter (som i sluttningen vid nordöstra delen av
område A) kan ett 1-2 meter tjockt lager lera förekomma mellan torrskorpan
och friktionsmaterialet.
Den naturgrusförekomst som funnits i anslutning till planområdet har tagits
ut och täkten med tillstånd från 1971 är avslutad. Kärrs sorteringsanläggning
är förlagd över det område där grustäktsverksamheten tidigare bedrevs. Resterande naturgrus återfinns i sluttningen i öster mot befintlig väg. Detta område föreslås som Natur i planen. Den geotekniska undersökningen och
grävningar inom området visar att isälvssedimentet inom de delar av planområdet som ska iordningställas som industriytor, innehåller mycket lite eller inget naturgrus alls.
Grundvatten, grundvattenflöde och grundvattenbildning
En hydrogeologisk utredning har utförts av Norconsult AB och redovisats i
PM daterat 2013-04-30. Syftet med utredningen har varit att klarlägga de
hydrogeologiska förhållandena i planområdet, eftersom området med isälvsediment kan innehålla en betydande förekomst av grundvatten.
Undersökningen har inkluderat mätningar av grundvattennivåer, bedömning
av grundvattenströmningsriktningar samt prognostisering av möjliga grundvattennivåer. Resultatet är en bedömning av förekomst samt eventuell risk
för påverkan på grundvattenakviferer av betydelse i eller i anslutning till det
planerade området.
Isälvsedimentet är en sorterad jordart i olika skikt med olika kornstorlekar
som kan variera från grova stenar till finkorning silt. I skikt med grövre
kornstorlek är grundvattentillgången god med en hög genomsläpplighet. I
de mer finkorniga skikten är genomsläppligheten mer begränsad.
I figuren på nästa sida redovisas ett utdrag från SGUs jordartskarta över
området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet och placering
av grundvattenrör.
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Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen
följer topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde
och utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre jordmäktighet. Detta innebär att strömningen inom planerat detaljplaneområde främst
är riktad från de centrala höjdområdena ner mot omgivande lågområden.
Isälvssedimenten är uppbyggda med skikt av tätare material som påverkar
det lokala strömningsbilden.

Undersökningsrör för mätning av grundvattennivåer som underlag för hydrogeologisk undersökning utförd av Norconsult
2013. Planområdet är inlagt med gulstreckad linje.

Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinningsområde som avvattnas åt nordöst genom ett dike som via ett biflöde mynnar
i Norumsån. Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekomster. Avrinningsområdets storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och
det område som påverkas av detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär
att ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivåmätningar tyder på ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande
områdena.
Konsekvenser
Bedömningen som görs i den hydrogeologiska utredningen är att isälvssedimenten i området fortsatt kan utgöra en betydande grundvattenresurs,
även om marknivåerna inom område A ändras enligt planförslaget. Med antagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets hårdgjorda
Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl
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ytor skulle försvinna skulle detta kunna medföra en minskad grundvattenbildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis, enligt den hydrogeologiska utredningen. Utifrån detta har slutsatsen varit att grundvattennivån lokalt kommer att sänkas något inom verksamhetsområdet. Bedömningen har varit att
minskning av möjligt uttag är i storleksordningen mellan 5 och 10% för området söder om Ucklumsvägen.
I dagvattenutredningen föreslås att infiltration ska ske i naturmark för det
dagvatten som rinner av åt öster och åt sydväst. I ett senare PM om hydrogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna
för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt,
och grövre isälvsavlagringar troligen redan har brutits ut i samband med
täktverksamhet. Utifrån detta PM bedöms grundvattenbildningen vara begränsad i området. Infiltrationskapaciteten bedöms inte påverkas av planförslaget i särskilt stor utsträckning. Området är redan påverkat av befintlig
grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av grundvattenytan runt täkten.
Påverkan på grundvattenresurserna bedöms mycket begränsad och därmed
är risken för att betydande miljöpåverkan ska uppstå liten.
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Djurlivet och naturmiljön
Förutsättningar
Naturvärden enligt inventering
Området är till största delen bevuxet med produktionsskog. Skogsbeståndet
är av olika ålder. De uppvuxna delarna av skogen består huvudsakligen av
barrskog med enstaka inslag av lövträd. I planområdets södra del är skogen
totalavverkad.
En naturvärdesinventering har tagits fram av Naturcentrum i Stenungsund
under maj månad år 2016. Enligt naturvärdesinventeringen förekommer
vissa naturvärden inom området varav det med de högsta värdena utgörs av
en hassellund i planområdets nordvästra del. Detta område anses ha naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde.
Områden med naturvärden klass 3 – Påtagliga naturvärden, är lövskogsbestånd, våtmarker, grävlingsgryt och hassel i branten söder om hällmarkastallskogen i de högst belägna delarna. Övriga områden med naturvärden har
fått naturvårdsklass 4 – Visst naturvärde. Bäckarna i området är små och har
litet vatteninnehåll. Här finns ingen vandrande fisk, för vandringshindren
ligger långt nedströms bäckarna. Vattendragen har därför getts naturvärdesklass 3.
Naturvärdesarter och rödlistade arter
Totalt noterades 13 naturvärdesarter vid inventeringstillfället. Fåglarna nötkråka och duvhök är rödlistade inom kategorin NT (nära hotade). Ytterligare rödlistade arter som noterades är ask (starkt hotad ET). I hassellunden
noterades de ovanliga skalbaggarna lövkvistbock, hasselbarkborre och den
rödlistade arten liten brunbagge (nära hotad NT).
Huvuddelen av de signalarter som noterades har ett lågt signalvärde i
Västsverige. (Arter som t ex hasselticka, kantarellmussling, blåmossa och
långfliksmossa).
Skyddade arter
Alla fågelarter är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. Dock finns fågelarter som bör prioriteras i skyddsarbetet. Sådana arter som noterats i det
inventerade området är nötkråka och duvhök.
Skyddade arter enligt artskyddsförordningens 6 § som påträffades är vanlig
groda.
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Redovisad naturvärdesinventering utförd
av Naturcentrum i Stenungsund i maj
2016. Planförslaget är lagt ovanpå inventeringskartan. Området med de högsta naturvärdena, klass 2, utgörs av hassellunden. I lunden finns förutom hassel också
ek och ask. Här förekommer hasselticka,
kantarellmussling, liten brunbagge och
vanlig groda.

Naturvårdsprogram
Friluftsområdet Furufjäll som gränsar till planområdet i söder har, enligt en
kartläggning 2008 utförd av Skogsstyrelsen, sammanhängande skogsmarker
av ”höga sociala värden”. Naturen på Furufjäll är varierad med barr- och
lövskog samt torr- och våtmarker med växlande flora och fauna.
Kommunens naturvårdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige hösten 2016, ger en samlad bild av natur och naturvärden i kommunen och visar vilka skyddsvärda arter och miljöer som finns. Inventerade naturmiljöer i
planområdets närhet är bl a Norumsån, som i förslaget getts naturvårdsklass
2, i en skala mellan 1 och 3.
I ån finns påtagligt höga biotop- och artvärden med arter som havsöring
och ål. Ån har därför stor betydelse för den biologiska mångfalden. De delar
av Norumsån med biflöden som har höga naturvärden ligger väster och
norr om Ucklumsvägen. Norumsån är också utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken.
Planområdet avvattnas naturligt åt norr, öster och väster via diken och
bäckar som leder till Norumsåns biflöden.
Annan information om Norumsån står att finna i en naturinventering från
1987 utförd av Stenungsunds sportfiskeklubb och fältbiologerna i Stenungsund. Inventeringen är utförd innan väg E6 byggdes ut till motorväg.
Miljökonsekvensbeskrivning
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I rapporten påvisas att ån är känslig för utsläpp och för ojämnt vattenflöde,
särskilt sommartid. Enstaka utsläpp av orenat avloppsvatten har orsakat
fiskdöd på enskilda delsträckor. Störningar som påverkar havsöringens lek
är extra känsliga.

Naturvårdsklassningar av Norumsån med omgivningar enligt naturvårdsprogrammet. Bedömningarna i programmet grundas på inventeringarna från år 1987

Inventerade områden i Norumsån 1987

Konsekvenser
När planområdet byggs ut enligt planförslaget och tas i anspråk för industri
omvandlas ett naturområde till hårdgjorda ytor och de befintliga marknivåerna förändras på ett påtagligt sätt. De högsta naturvärdena finns i hassellunden i områdets nordvästra del. Efter samrådet har tidigare område C tagits bort. Därigenom riskerar inte hassellunden att påverkas av något intrång
eftersom åtgärderna kommer att genomföras på ett relativt stort avstånd
från denna.
Av de fågelarter som påträffats vid inventeringen redovisas duvhök och
nötkråka särskilt. Genom att hassellunden finns kvar efter ett genomförande
av planen påverkas inte nötkråkans möjlighet till födosök i denna. Nötkråkans ätplatser har påträffats i två inventerade miljöer i närheten av hassellunden. Den ena som är en lövskog/ sumpskog ligger omedelbart söder om
hassellunden och påverkas inte av den föreslagna exploateringen. Den
andra, som är en sydvänd bergsbrant påverkas till en del av planområdets
utbyggnad, då den gränsar mot ett av de tillkommande industrikvarteren.
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Eftersom nötkråkan huvudsakligen häckar i medelålders eller äldre granoch barrblandskogar, är det mindre troligt att den föreslagna exploateringen
i det aktuella området skulle påverka nötkråkans häckningsmöjligheter. Den
mesta av den skog i området som ska vara kvar utgörs av hällmarkstallskog
och resterande delar, varav mycket är totalavverkat, är blandskog. Det finns
dock lämpliga häckningsplatser i stora skogsområden i norr, söder och öster
om planområdet belägna inom 5 km från hassellunden.
Duvhök observerades tillfälligt i den hällmarksdominerade tallskogen på
höjdpartiet som inte ingår i planområdet.
Också tallskogsområden söder och sydväst om de planerade industrikvarteren lämnas orörda från exploatering och läggs som Natur i planen. Dessa
områden kommer att fungera som buffert mellan industriområdet och friluftsområdet i söder.
De bäckar och diken som finns inom planområdet har små naturvärden och
är inte fiskförande, eftersom vattenföringen är liten och att det på grund av
vandringshinder längre nedströms saknas möjligheter för öringen att nå
planområdet. De bitvis grusiga bottnarna ger förutsättningar för grodlek.
Genom att planförslaget ändrats efter samrådet och det tidigare område C
tagits bort ur förslaget, kan de områden som har bedömts ha de högsta naturvärdena att lämnas orörda. Därmed riskeras inte den skyddade arten nötkråka att förlora födosöksområden och att småvatten viktiga för grodlek ska
försvinna. Dagvattnet från planområdet ska tas om hand lokalt och fördröjas och renas innan det når Norumsån och de biflöden till ån som har höga
naturvärden. Även om ett stort område med tidigare delvis orörd natur går
förlorat om planen genomförs, är bedömningen sammantaget att ingreppen
i naturmiljön inte är så omfattande att det skulle medföra någon betydande
miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att dagvattnet från planområdet inte
kommer att påverka eller skada naturvärdena i Norumsån.
Möjliga åtgärder
Dagvattnet från området ska omhändertas lokalt. I planen avsätts ytor för
dagvattendammar och diken.
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Friluftsliv
Förutsättningar
Öster om E6 ligger enligt översiktsplanen ett 400 ha stort närrekreationsområde – Furufjäll. I översiktsplanen finns en beskrivning av detta område:
”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en
tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora
och fauna. I området finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och
Hakefjorden. Området är lämpligt för olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra
del finns en bana för motorsport.”

Söder om planområdet finns friluftsområdets värdekärna. Det är ett område
med ett väl utbyggt nät av stigar och här finns stugor och andra anläggningar
för friluftslivet. Stignätet kallas Naturstigen i Furufjäll.
Närheten till friluftsområdet innebär att det finns risk för att verksamheten
inom planområdet kan komma att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt sätt.

Utdrag ut kommunens översiktsplan 2006 med närrekreationsområdet markerat

Naturstigen i Furufjäll
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Kommunens kartblad över Naturstigen i
Furufjäll. Området avgränsas mot planområdet i norr av nivåskillnader och skogsridåer.

Konsekvenser
Den föreslagna utbyggnaden tar i anspråk en mindre del Furufjälls friluftsområde. Planområdet berör endast den del av området som ligger i anslutning till väg E6 med tillhörande trafikplats. Naturstigen i Furufjäll påverkas i
liten grad förutsatt att stigsystemet Gula spåret fortsätter fungera. Den befintliga motorbanan utgör troligen ett större störningsmoment än vad verksamheterna inom planområdet kommer att göra eftersom området är väl avgränsat av höjdryggar och skogsridåer mot naturområdet.
Det finns en risk för att friluftsområdet kan bli stört av buller och vibrationer under utbyggnadstiden av planområdet, eftersom stora markarbeten i
form av sprängning och schaktning kommer att utföras. Störningarnas omfattning och frekvens är bland annat beroende av under hur lång tid som arbetena kommer att pågå och vid vilka tidpunkter de får ske.
När planområdet väl är utbyggt och färdigställt för verksamheter bedöms
dock störningarna för friluftslivet sammantaget som små.
Möjliga åtgärder
Vissa stigar kan bitvis behöva dras om så att de inte kommer i konflikt med
störningar från planområdet.
Förutom de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare
störningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan
planområdet och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kan också komma
att bli effektivt vid utbyggnad av området.
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Risker med farligt gods
Förutsättningar
Planområdet ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder väg E6 med
väg 170. Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods.
Väg 170 är sekundär transportled för farligt gods som används framförallt
för transporter till och från de petrokemiska industrierna i Stenungsund.
Närheten till vägen medför att risk finns för att människor som vistas inom
planområdet kan skadas vid en olycka med farligt gods.
Risker
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på
150 meter från transportleder med farligt gods. Om avsteg ska kunna tillåtas
från det rekommenderade riskbedömningsavståndet måste en riskanalys genomföras. Planområdet ligger till vissa delar närmare än 150 meter. En riskanalys har därför genomförts (Norconsult 2015-11-09).
Konsekvenser
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksamhetsområde som till största delen ska innehålla industriverksamheter. Avsikten är att också kontor ska kunna etableras i området.
Stora delar av planområdet ligger på en högre nivå än väg E6 och på ett
längre avstånd än det rekommenderade riskbedömningsavståndet. De delar
som ligger mer än 10 meter över vägen antas inte bli berörda vid en olycka
med farligt gods. Höjdskillnaden gör att brandfarliga vätskor inte når denna
del av området. Inte heller förväntas brandfarliga eller giftiga gaser nå området då sådana gaser är tyngre än luft och därför inte sprider sig upp mot
höjden.
De verksamhetsytor som föreslås i planen ligger på ett avstånd av som minst
80 meter från väg E6. Med undantag för område D ligger alla föreslagna
områden dessutom minst 10 meter över vägen. Område D ligger 200 meter
från transportleden och bedöms endast beröras marginellt vid en olycka
med farligt gods. Tidigare område C, där det i samrådet bedömdes finnas
störst risk att en olycka med farligt gods skulle kunna påverka bebyggelse
och människor, föreslås nu som naturmark.
Bedömningen är sammantaget att genom att område C strukits, föreligger
inte längre någon risk för att människor kan skadas av en olycka med farligt
gods, och att det därmed inte heller finns risk för betydande miljöpåverkan.
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Vatten och hantering av dagvatten
Förutsättningar
En VA-utredning daterad 2016-05-13 och reviderad 2019-06-28 har utförts
av Norconsult AB. I denna beskrivs vatten- och avloppsförsörjningen av
området. Dessutom ges förslag till hur dagvattenhanteringen ska lösas i området.
Den naturliga dagvattenavrinningen inom planområdet sker ytligt. I norr
och väster avleds dagvattnet i diken och bäckar till ett biflöde till Norumsån
som rinner utefter Ucklumsvägen i planområdets nordvästra del. Biflödet
leds under Ucklumsvägen och vidare under väg E6, där utbredningen fortsätter inom ett obebyggt men detaljplanelagt område för industri, innan det
ansluter Norumsån nordväst om Ucklumsvägen. Också övriga delar av
planområdet har Norumsån som slutlig recipient.
Planområdet har delats upp i tre avrinningsområden, norra, västra och östra
avrinningsområdet eftersom dagvattnet naturligt avrinner i olika riktningar,
se nedan.

Avrinningsförhållanden inom området innan exploatering skett. Kartan är hämtad
från VA-utredning Norconsult 2019-0628

Enligt den hydrogeologiska undersökningen (Norconsult 2013) konstaterades att det inom planområdet förekommer jordarter som sand och isälvssediment som kan ha god genomsläpplighet och vara möjliga för infiltration. I
ett senare PM om hydrogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt, och grövre isälvsavlagringar troligen redan
har brutits ut i samband med täktverksamhet. Därför har istället en lösning
med dagvattendammar föreslagits i planen.
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Konsekvenser
Stora hårdgjorda ytor för bebyggelse och parkering ackumulerar föroreningar både från atmosfäriskt nedfall och från fordonstrafik. Trafiken är den enskilt största källan till dagvattnets innehåll av föroreningar. Det gäller både
för antalet ämnen och för koncentrationen av dessa i dagvattnet. Föroreningarna uppkommer främst genom avgaser, läckage av olja, korrosion och
erosion av vägbanor och däck. Dagvattnets föroreningshalter varierar både
på kort- och lång sikt beroende på nederbördssituationen samt på avrinningsytan och tiden som förflutit sedan föregående regn. De högsta halterna
uppkommer antingen i samband med snösmältning eller efter det första
kraftiga regnet efter en torr period, då toxiska effekter kan drabba känsliga
recipienter.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom området. I och med att de hårdgjorda ytorna ökar i samband med exploateringen, minskar möjligheterna till
infiltration samtidigt som rinntiden genom området går snabbare. Detta leder i sin tur till att flödet från området ökar efter exploateringen. Dagvattenflödena från takytor och hårdgjorda ytor måste därför fördröjas och dagvattnet renas innan det kan släppas till de diken och bäckar som har kontakt
med biflödena till Norumsån. Norumsån och några av dess biflöden är ekologiskt känsliga vattendrag som bl a är öring- och ålförande, varför särskild
hänsyn måste tas så att förorenat dagvatten inte når vattendragen.
Norumsån är också känslig för låga vattenstånd vilket innebär att dagvattnet
efter fördröjning och rening ska återföras till biflödena och ån i stället för att
ledas bort från området till annan recipient.
Möjliga åtgärder
För att ta hand om det påverkade dagvattnet från verksamhetsområdet krävs
att mark kan avsättas för ändamålet. I planen har föreslagits tre dagvattendammar i olika delar av planområdet, som kan ta emot dagvattnet från olika
delar av industrimarken. Dammarna kan effektivt ta hand om stora mängder
dagvatten samtidigt som de har god reningseffekt. Från område B och den
västra delen av område A leds dagvatten till dammen i det nordvästra hörnet
av planområdet, via ett dike utmed väg E6. Även diket kan ha god reningseffekt.
Andra sätt att minska flödet och föroreningsbelastningen är att anlägga makadamdiken längs vägarna och att fördröjande åtgärder för dagvattnet utförs
på de enskilda fastigheterna.
Den slutliga reningsgraden är beroende av hur dagvattenanläggningarna utformas. De ytor som satts av för dagvattenhantering i planen bedöms vara
tillräckligt stora för att nå en god reningseffekt. Ett genomförande av planen
bedöms därmed inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utformning
av anläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras
vidare och kontrolleras, se kapitel Fortsatt miljöarbete.
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Betydande miljöpåverkan
Genom att planförslaget ändrats från samråd till utställning har flera risker
för att ett genomförande av planen ska medföra betydande miljöpåverkan
eliminerats. Vidare har noggrannare studier av masshanteringen och massornas beskaffenhet lett till en annan bedömning av de befarade riskerna
med hanteringen av eventuella mängder överskottsmassor.
Schakt av berg och mjuka massor
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse för
grundvattenbildningen
Inget naturgrus påverkas. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms
uppstå.
Djurlivet och naturmiljön
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Friluftslivet
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Risker med farligt gods
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Buller, damm och vibrationer
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Trafikmängder och trafiksituation
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.
Vatten och hantering av dagvatten
Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå förutsatt att dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget bedöms att ett genomförande av planförslaget inte medför
någon betydande miljöpåverkan.
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AVSTÄMNING MOT BESTÄMMELSER I
MILJÖBALKEN
God hushållning 3 kap 1 §
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är
mest lämpade för och sådan markanvändning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning ska prioriteras.
Ett hittills delvis orört naturområde kommer att beröras av den föreslagna
exploateringen. Detta ligger dock mellan den trafikerade väg E6 och störande anläggningar som motorbana och sorteringsanläggning, och är därför
starkt påverkat av buller och trafik. Området ligger i anslutning till befintliga
verksamhetsområden och utbyggd infrastruktur. Det ligger lättillgängligt
från olika delar av tätorten. Utbyggnaden kommer att bli en lämplig fortsättning av Stenungsunds samhälle åt öster, och exploateringen bedöms därför som förenlig med bestämmelserna om hushållning i miljöbalken.

Ekologiskt känsliga områden 3 kap 3 § MB
Norumsån som är ett ekologiskt särskilt känsligt vattendrag enligt 3 kap 3 §
MB är en viktig livsmiljö för havsöring och ål. Även delar av åns tillflöden är
reproduktionsområden för havsöring. Åns mynningsområde är skyddat av
naturreservat med särskilda föreskrifter och ingår i Natura 2000-området
Stenungsundskusten.
Planområdet avvattnats åt tre håll- åt öster, norr och väster till vattendrag
som via diken och biflöden har kontakt med Norumsån. Ån med biflöden
får inte påverkas negativt av orenat dagvatten eller av grumling. Förslaget är
att dagvattnet ska tas omhand lokalt i planområdet och att dagvattnet från
de hårdgjorda ytorna ska renas i dammar.
Därigenom bedöms det som att tillräcklig hänsyn har tagits till ekologiskt
känsliga områden.

Särskilda markanvändningsintressen – anläggningar för
kommunikation 3 kap § 8 MB
Väg E6
Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalkens 3 kap 8§.
Förutom själva anläggningsområdet finns ett s k influensområde runt kommunikationsanläggningar av riksintresse. Det är det område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av kommunikationsanläggningens funktion, t ex buller, vibrationer och transporter
av farligt gods.
Ett genomförande av planen bedöms inte påverka vägens funktion på något
påtagligt sätt.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Ytvatten
Norumsån är en vattenförekomst som har måttlig ekologisk status och ska
ha uppnått god status 2021. Norumsån uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.
God kemisk ytvattenstatus, exklusive kvicksilver och bromerade difenyletrar, ska uppnås enligt beslutad miljökvalitetsnorm MKN. Biflödena omfattas
inte av MKN.
Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen genomförs.
Norumsån mynnar åt väster i vattenförekomsten Hake fjord som omfattas
av MKN och är en skyddsvärd recipient i Stenungsundskustens Natura
2000-område. Avståndet från planområdet till Norumsåns mynning i Hakefjorden är ca 4 km. Bedömningen är att inte heller Hakefjordens vattenkvalitet som är otillfredsställande idag, kommer att försämras på grund av det föreslagna verksamhetsområdet.
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Normerna reglerar halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Luftföroreningar kan innebära en hälsorisk för människor som utsätts för
långvarig exponering av höga halter. Beräkningar av föroreningshalterna i
luften finns inte för väg E6 i det aktuella avsnittet.
Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar
och dels på luftväxling. Vägtrafiken och verksamhetsknuten trafik är de
största lokala källorna till luftföroreningar i det aktuella området. En ökning
av trafikmängden kan innebära lokalt högre halter av luftföroreningar.
Bedömningen är dock att det inte föreligger någon risk för att MKNvärdena överstigs på grund av den ökade trafikbelastning som ett genomförande av detaljplanen innebär.
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MILJÖMÅL
Allmänt
Sveriges Riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje
år görs en uppföljning av miljömålen på både regional och nationell nivå.
Stenungsunds kommun har i naturvårdsprogrammet valt att satsa på egna
lokala miljömål. Av dessa är Ett rikt växt och djurliv, Levande sjöar och vattendrag och En god bebyggd miljö särskilt intressanta och relevanta för den
aktuella planen. I denna MKB har dessutom miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” bedömts som relevant att stämma av planförslaget mot.
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

Begränsad klimatpåverkan
I det nationella målet framgår att halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, ska stabiliseras på
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Planområdet nås i första hand med bil såväl av de som kommer att arbeta
inom området som av transporter till och från området. Utbyggnad av cykelvägar till planområdet och bättre kollektivtrafikförbindelser är sätt att bidra till en begränsning av det totala trafikarbetet med bil.
Sammantaget bedöms dock det totala trafikarbetet öka vid ett genomförande av planförslaget. De åtgärder som kan bidra till ett minskat trafikarbete enligt ovan bedöms vara för få för att uppväga öknineng av det totala
trafikarbete som utbyggnaden av planområdet medför. Planförslaget bedöms därför motverka en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
God bebyggd miljö
Det nationella målet säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Det aktuella industriområdet kommer att förläggas i anslutning till goda
kommunikationer och intill andra verksamhetsområden. Området är sedan
tidigare påverkat av en grustäkt och av en motorbana med bullrande verk-
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samhet, och tar inga naturområden med höga värden i anspråk. Planförslaget bedöms inte motverka att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls.
Levande sjöar och vattendrag
Det nationella målet säger att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för de närliggande vattenmiljöerna i Norumsån med biflöden
om dagvattnet tas om hand på det sätt som redovisas i planen. Genomförandet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Levande
sjöar och vattendrag”.
Ett rikt växt- och djurliv
Det nationella målet säger att den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
Naturen i det område som ska tas i anspråk för det förslagna industriområdet är delvis påverkad sedan tidigare. Den hassellund som påträffats och
andra områden med höga naturvärden ska bevaras vid en utbyggnad. Några
särskilt höga naturvärden eller värdefulla arter i övrigt, som kan hotas genom den föreslagna utbyggnaden har inte påträffats i området. Genomförandet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Ett rikt
växt- och djurliv”.
.
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FORTSATT MILJÖARBETE
Kontroll och uppföljning
En MKB till en detaljplan ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför.
Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att föreslagna åtgärder görs med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som framkommit under tidigare skeden. Verksamhetsutövaren har enligt svensk lagstiftning ett stort ansvar att deras verksamhet inte skadar miljön eller människors hälsa. Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras genom miljöbalkens bestämmelser och innebär bland annat att denne har det huvudsakliga
ansvaret för uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser under
omvandling av planområdet.
Inför kommande arbeten ska kontrollprogram upprättas som omfattar de
åtgärder som bedöms väsentliga att kontrollera före byggstart samt under
och strax efter byggskedet:
• Hantering av massor
• Planering och kontroll av störningar i form av buller, damm och vibrationer vid bergkross
• Kontroll av att bullervall mot friluftsområdet Furufjäll får önskad utformning och effekt
• Kontroll av att rening och fördröjning av dagvatten fungerar så att vattendragen i närområdet inte påverkas på ett negativt sätt.
Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser
En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön,
och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. De omfattande markarbeten som krävs för att genomföra detaljplanen bedöms vara en sådan åtgärd.
För bergkross inom detaljplan krävs anmälan enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordningen.
Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen kan behövas vid den fortsatta hanteringen av massor som uppkommit genom att planområdet iordningställs.

MEDVERKANDE I MKB-ARBETET
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB
genom Lena Andersson, arkitekt och Carin Trägårdh, arkitekt, i samarbete
med Stenungsunds kommun.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Jessica Andersson
Mark- och Exploateringsingenjör

Dnr KS 2013/873

Till kommunstyrelsen

Direktanvisning del av Stenung 4:56 inom Detaljplan för verksamheter
och idrott, gamla SIF-området
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att direktanvisa delar av Stenung 4:56, Stenungsund, till värderat
marknadsvärde utifrån den nya detaljplanen.



Cirka 3 000 kvadratmeter till lagfaren ägare av Stenung 4:185 (Stenung 4:185 AB)
Cirka 1 500 kvadratmeter till lagfaren ägare av Stenung 16:25 (Energifastigheter i
Väst AB)

Områdets exakta utbredning utreds vidare i detaljplanearbetet. Beslut om direktanvisning
gäller i två år från laga kraft av kommunstyrelsens beslut. Övriga intressenter i området ges
möjlighet att köpa vid framtida markanvisning/försäljning på öppna marknaden.
Sammanfattning av ärendet
En markanvisning är en överenskommelse där en byggherre under en begränsad period om två
år har ensamrätt att förhandla om överlåtelse av kommunal mark. Med direktanvisning menas
att mark anvisas till en intressent utan att andra intressenter eftersöks. Enligt kommunens
riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal ska direktanvisning
tillämpas varsamt, men kan vara möjligt om en exploatör vill bebygga sin fastighet och
utvidga projektet in på kommunal mark. Det har inkommit två ansökningar till kommunen
gällande direktanvisning av tillskottsmark för att kunna utveckla intilliggande fastighet i och i
anslutning till Detaljplan för verksamheter och idrott, gamla SIF-området (KS 2019/79).
Energifastigheter i Väst AB äger Stenung 16:25 och inkom 2013 med ansökan om
markanvisning av kommunens angränsande fastighet Stenung 4:56. Stenung 4:185 AB äger
Stenung 4:185 (cirka 1 223 kvadratmeter).
För att kunna bebygga och anpassa fastigheten efter förutsättningarna på platsen har Stenung
4:185 AB inkommit med begäran om direktanvisning av kommunens angränsande fastighet
Stenung 4:56.
Områdenas exakta utbredning utreds vidare i pågående detaljplanearbete. Marken ska säljas
till marknadsmässigt pris som fastställs genom värdering av en oberoende fastighetsvärderare
utifrån den nya detaljplanen. Överlåtelsen och övriga villkor regleras i ett exploateringsavtal
vilket beslutas av kommunfullmäktige innan detaljplanens antagande.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Dnr KS 2013/873

Beskrivning av ärendet
En markanvisning är en överenskommelse där en byggherre under en begränsad period om två
år har ensamrätt att förhandla om överlåtelse av kommunal mark. Med direktanvisning menas
att anvisning av mark sker till en intressent utan att eftersöka andra intressenter genom
exempelvis utlysning eller tävling. Enligt kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisning och exploateringsavtal ska direktanvisning tillämpas varsamt, men det kan
göras om en exploatör vill bebygga sin fastighet och utvidga projektet in på kommunal mark.
Kommunen har återupptagit arbetet med Detaljplan för verksamheter och idrott, gamla SIFområdet, rödmarkerad yta i karta 1 nedan.

Karta 1 Detaljplaneområde

Karta 2 Stenung 4:56, 4:185 och 16:25

Stenung 16:25 (inom grön linje i karta 2 ovan) inkom med ansökan om markanvisning, av del
av angränsande fastighet Stenung 4:56 redan 2013, då de behöver utöka sin fastighet för
parkering. Önskad yta är cirka 1 500 kvadratmeter.
Stenung 4:185 (inom blå linje i karta 2 ovan) berörs delvis av strandskydd för befintligt
vattendrag. För att skydda vattendraget föreslås att mark inom strandskyddsområdet planläggs
som allmän plats, natur. Exploateringen i planområdet ska anpassas efter framtida bedömda
stigande vattennivåer, marknivåerna kommer därför troligtvis att höjas i området. För att
kunna utveckla och bebygga fastigheten som är cirka 1 223 kvadratmeter har Stenung 4:185
AB inkommit med begäran om direktanvisning av del av angränsande fastighet Stenung 4:56.
För att möjliggöra önskad byggnation behöver Stenung 4:185 AB minst ytterligare 3 000
kvadratmeter från Stenung 4:56.
Överlåtelsen och övriga villkor regleras i ett exploateringsavtal vilket beslutas av
kommunfullmäktige innan detaljplanens antagande.
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Karta 3, Exempel på ungefärliga markanvisningsområden

Barnkonsekvensanalys
Markanvisningarna är en del av genomförandet av Detaljplan för verksamheter och idrott,
gamla SIF-området. Konsekvenserna av genomförandet, med hänsyn till barn, utreds i
parallellt pågående detaljplanearbete.
Juridiska bedömningar
Det har inkommit ytterligare förfrågningar gällande köp av mark inom detaljplaneområdet
alltsedan 2006. Förvaltningen bedömer att dessa fastighetsägare/företag inte är beroende av en
viss yta inom planområdet och har möjlighet att förvärva mark vid senare
markanvisning/försäljning på öppna marknaden.
Stenung 16:25 har uttryckt behov av cirka 1 500 kvadratmeter för att kunna utöka sin
parkering och är således i behov av marken i direkt anslutning till fastigheten. Stenung 4:185
har mycket begränsade möjligheter att bebygga fastigheten då den är relativt liten (1 223
kvm); vidare tar fastighetsägarna del av kostnaderna för fortsatt arbete med detaljplanen.
Beslut om direktanvisning kan anses vara motiverat i dessa båda fall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Bilaga 1 Inkommen ansökan Stenung 16:25 (Energifastigheter i Väst AB)
Bilaga 2 Inkommen ansökan Stenung 4:185 (Stenung 4:185 AB)
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad
Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef
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Beslut skickas till
jessica.andersson2@stenungsund.se
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Jessica Andersson
Mark- och Exploateringsingenjör

Dnr 2019/30

Till kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum,
del av Kopper 2:1 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för
bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. tecknat mellan Stenungsunds
kommun och Stenungsundshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. ska möjliggöra
förtätning i Hasselhöjden med cirka 400 nya bostäder inkluderat äldreboende samt
centrumverksamhet. Exploateringsavtalet upprättas i syfte att få till ett effektivt och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. I avtalet regleras villkor, nödvändiga
marköverföringar och ersättningar, parternas ansvar för utförande samt fördelning av
kostnader i och med genomförandet av detaljplanen.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Allmän plats belägen på
Stenungsundshems fastighet överförs utan ersättning till Stenungsunds kommun. Kostnaderna
för anläggande och upprustning av allmän plats fördelas så att Stenungsunds kommun betalar
69 % och Stenungsundshem AB 31 %. Fördelningstalet baseras på parternas nytta av
detaljplanen.
Stenungsunds kommun kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga ett äldreboende och
sälja mark för nya bostäder.
Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. ska möjliggöra
förtätning i Hasselhöjden med möjlighet till cirka 400 nya bostäder inkluderat äldreboende
samt centrumverksamhet.
Stenungsundshems AB äger flera bebyggda fastigheter inom detaljplaneområdet där flertalet
ges utökad byggrätt i och med detaljplanen.
Stenungsundshem AB lämnade 2017-06-26 in en intresseanmälan om direktanvisning inom
del av Stenungsund kommuns fastighet Kopper 2:1, i den norra delen av Detaljplan för
bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl.
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Figur 2 Område, tidigare begärd direktanvisning

Figur 1 Detaljplaneområdet

Kommunstyrelsen fattade den 19
mars 2018 inriktningsbeslut att tillstyrka direktanvisning och teckna exploateringsavtal med
Stenungsundshem AB för ett cirka 1 900 kvadratmeter stort område. Därefter har
utformningen av detaljplanen setts ur ett helhetsperspektiv och är justerad med hänsyn till
förutsättningarna på platsen och inte efter respektive parts befintliga fastighetsgränser.
Då Stenungsundshem AB inte har några planer i närtid att bebygga begärt markområde avstår
de från att genomföra köpet enligt tidigare begärd direktanvisning. Kvartersmark överförs
mellan Stenungsundshem AB:s och Stenungsund kommuns fastigheter där ett överskott om
4 948 kvm BTA (byggrättsarea) överförs från Stenungsundshem AB till Stenungsunds
kommun. Vidare kommer även ett överskott om 5 566 kvm TA (tomtareal) kvartersmark för
parkeringar att överföras från Stenungsunds kommun till Stenungsundshem AB. En värdering
är utförd som visar att Stenungsundshem AB överför mark till ett överskjutande värde om
cirka 4 064 000 kronor; ersättningen ska betalas i samband med lantmäteriförrättning.
Exploateringsavtalet upprättas i syfte att få till ett effektivt och ändamålsenligt genomförande
av Detaljplanen. I avtalet regleras villkor, nödvändiga marköverföringar, parternas ansvar för
utförande samt fördelning av kostnader i och med genomförandet av detaljplanen.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Allmän plats belägen på
Stenungsundshem AB:s fastighet överförs utan ersättning till Stenungsunds kommun.
Kostnaderna för anläggande och upprustning av allmän plats fördelas så att Stenungsunds
kommun betalar 69 % och Stenungsundshem AB 31 %; fördelningstalet baseras på parternas
nytta av detaljplanen.
Stenungsunds kommun ska vara huvudman och ansvara för utbyggnad av VA-anläggningar
inom allmän plats. Kostnaderna finansieras genom de anslutningsavgifter Exploatören betalar
in när VA-nätet är driftklart.
Övrig kvartersmark i kommunal ägo markanvisas i ett senare skede.
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Ekonomiska konsekvenser
Bedömda kostnader för framtagande av detaljplan samt utbyggnad och upprustning av allmän
plats är totalt cirka 11 miljoner. Stenungsundshem AB ska genom ett exploateringsbidrag
betala 31 % och Stenungsunds kommun resterande 69 % av de faktiska kostnaderna för
åtgärder på allmän plats. I området finns även en fornlämning där det efter planen laga kraft
ska utföras en arkeologisk slutundersökning. Kostnaderna fördelas även här så att
Stenungsundshem AB tar 31 % och Stenungsunds kommun resterande 69 %. Dock med ett
tak på kostnader som eventuellt skulle överstiga 9 miljoner kronor, dessa tar Stenungsunds
kommun 100 % av.
Stenungsunds kommun kommer efter antagen detaljplan kunna uppföra ett äldreboende och
sälja mark för nya bostäder.
Stenungsunds kommun får en ökad kostnad för drift och underhåll av allmän platsmark, gator
och grönområden.
Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn har utretts i detaljplanearbetet.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Det blir en viss utökning av allmän platsmark när detaljplaneområdet är utbyggt vilket innebär
ökade kostnader för drift och underhåll av allmän platsmark såsom gator och grönområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Bilaga 1 Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av
Kopper 2:1 m.fl.
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef Samhällsbyggnad

Veronica Götzinger
Verksamhetschef Exploatering

Beslut skickas till
Jessica.andersson@stenungsund.se
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 111

Dnr: KS 2020/945

Inventering av behovet kring bänkar utefter gångstråk
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget att inventera behovet av
bänkar utefter gångstråk som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2020 § 298 förvaltningen i uppdrag att inventera
behovet av bänkar utefter gångstråk i alla kommundelar, med beaktande av bland annat
lokalkännedom, inkomna synpunkter till ”Synpunkten” och synpunkter från
pensionärsrådet/pensionärsorganisationerna samt rådet för funktionshindrade.
Utifrån utförd inventering bedömer förvaltningen att det behövs bänkar med cirka 250 meters
avstånd på följande platser:






Jörlanda - längs med Ranehedsvägen (två bänkar). Målpunkter busshållplats och
matvarubutik.
Stora Höga - cykelvägen från Getskär ner till återvinningen och till Lilla vägen (fem
bänkar). Målpunkter busshållplats, återvinning, Stora Höga arena, Getskärs badplats.
Ödsmål – Vikevägen (fyra bänkar, en mellan bostadsområdena i höjd med fotbollsplanen,
en på insidan längs med gångvägen upp mot elljusspåret, två längs med första sträckan av
gång- och cykelvägen från rondellen räknat). Målpunkter distriktssköterska och
busshållplats.
Centrum - Sammanhållet stråk som omfattar Kyrkenorum, Hasselbacken, Kopper via
Uppegård ner förbi Nytorps backe och Parkers gård och Kyrkenorum ner mot Arenan
Komplettering av fler bänkar runt Tallåsens äldreboende. (Totalt ca 30 bänkar).
Målpunkter Stenungs torg och Stenungsund arena.

Investeringskostnad för inköp av bänkar, utplacering och gjutning av fundament uppgår till
500 tkr. Medel för inköp och montering skulle kunna tillföras i budget 2022. Årlig
driftskostnad beräknas uppgå till ca 25 tkr/år. Denna kostnad bedöms kunna hanteras inom
ram.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-08
Kartbilaga, förslag sträckor parkbänkar
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 298
Beslut skickas till
helena.franzen@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-10-08

Helena Franzén
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/945

Till kommunfullmäktige

Inventering av behovet kring bänkar utefter gångstråk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget att inventera behovet av
bänkar utefter gångstråk som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2020 § 298 förvaltningen i uppdrag att inventera
behovet av bänkar utefter gångstråk i alla kommundelar, med beaktande av bland annat
lokalkännedom, inkomna synpunkter till ”Synpunkten” och synpunkter från
pensionärsrådet/pensionärsorganisationerna samt rådet för funktionshindrade.
Utifrån utförd inventering bedömer förvaltningen att det behövs bänkar med cirka 250 meters
avstånd på följande platser:






Jörlanda - längs med Ranehedsvägen (två bänkar). Målpunkter busshållplats och
matvarubutik.
Stora Höga - cykelvägen från Getskär ner till återvinningen och till Lilla vägen (fem
bänkar). Målpunkter busshållplats, återvinning, Stora Höga arena, Getskärs badplats.
Ödsmål – Vikevägen (fyra bänkar, en mellan bostadsområdena i höjd med fotbollsplanen,
en på insidan längs med gångvägen upp mot elljusspåret, två längs med första sträckan av
gång- och cykelvägen från rondellen räknat). Målpunkter distriktssköterska och
busshållplats.
Centrum - Sammanhållet stråk som omfattar Kyrkenorum, Hasselbacken, Kopper via
Uppegård ner förbi Nytorps backe och Parkers gård och Kyrkenorum ner mot Arenan
Komplettering av fler bänkar runt Tallåsens äldreboende. (Totalt ca 30 bänkar).
Målpunkter Stenungs torg och Stenungsund arena.

Investeringskostnad för inköp av bänkar, utplacering och gjutning av fundament uppgår till
500 tkr. Medel för inköp och montering skulle kunna tillföras i budget 2022. Årlig
driftskostnad beräknas uppgå till ca 25 tkr/år. Denna kostnad bedöms kunna hanteras inom
ram.

283

Tjänsteskrivelse
2020-10-08

Dnr KS 2020/945

Beskrivning av ärendet
Behovet av bänkar har inventerats utifrån att i första hand identifiera primära gångstråk i de
olika kommundelarna. Ett primärt gångstråk bedöms generellt vara ett stråk med tydliga
målpunkter – till exempel gångvägar till och från hållplatser, köpcentra (knutpunkter).
En förutsättning för att kunna placera ut bänkar är att kommunen är väghållare för stråket för
att kunna ha rådighet över marken.
Trafikverkets GCM-handbok säger att ”Längs primära gångstråk, bör det finnas platser där
man kan vila. Avståndet mellan sofforna varierar. Längs primära gångstråk bör det finnas en
soffa vart 100.e meter och soffor i naturområden bör ha ett högsta avstånd mellan varandra på
250 meter.”
”Soffor skall vara placerade på strategiska platser, gärna med skydd för ryggen och med
utblick ut över aktiviteter. Viktiga aspekter är känslan av trygghet och intimitet på platsen för
pausen. Kan platsen också erbjuda ett behagligt mikroklimat i skydd för vinden, i sol eller
skugga blir den mer attraktiv. Antalet soffor vid varje plats får bedömas utifrån hur attraktiv
platsen är och hur frekventerat stråket är.”
Från kommundelsstämmor och systemet Synpunkten har det kommit in två önskemål
angående bänkar under de senaste två åren; ett generellt önskemål om fler bänkar runtom i
Stenungsund och ett önskemål om fler bänkar längs gång- och cykelvägar i Stora Höga.
Med detta som bakgrund har förvaltningen tagit fram ett förslag för utplacering av bänkar
med ett avstånd av ca 250 meter. Förslaget omfattar inte samtliga kommundelar på grund av
att det saknas vägar där kommunen är väghållare och därför saknar rådighet över marken eller
att det saknas tydliga primära gångstråk eller ett sammanhållet centrum. Eventuella stråk i
Spekeröd och Hallerna kan beaktas i de utbyggnadsprojekt och planer som finns.
Förvaltningen kommer även att lyfta in frågan om parkbänkar i de pågående planerna för
utbyggnad av gång- och cykelväg i Svenshögen.
Förslag på placering av bänkar har skickats ut på remiss till Pensionärsrådet och Rådet för
funktionshindrade. Synpunkter har inkommit från DHR (Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet).



Två inkomna önskemål täcks helt eller delvis in i det utskickade förslaget (Nytorpsbacke
och Nösnässkolans gångväg).
Önskemål om fler bänkar från Nyborgsvägen, runtikring Tallåsens äldreboende och ner
mot Norra vägen. Här finns ett okänt antal bänkar utplacerade men förvaltningens förslag
kompletteras med ett stråk från Nyborgsvägen och ner till Norra vägen.
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Den stenlagda gången längs kvarteren Briggen, Snipan m.fl. Lämnas utan åtgärd då
marken inte tillhör kommunen.

Typ av bänkar
Bänkarna bör vara av typen seniorbänk. Det innebär en lite högre sitthöjd för att seniorer ska
ha lättare att resa sig. (Sitthöjd 50–52 cm, mot normalt 45 cm).
Bänkarna kan med fördel vara tillverkade av återvunnen returplast. Det är många fördelar
med möbler tillverkade i returplast; plankorna behöver inte oljas eller målas, spricker inte, kan
stå ute året runt och torkar snabbt efter att det regnat. De tål klottersaneringsmedel och har en
lång hållbarhetstid.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringskostnad för inköp av bänkar och utplacering med gjutning av fundament uppgår
till 500 tkr. Medel för inköp och montering skulle kunna tillföras i budget 2022. Årlig
driftkostnad för eventuell klottersanering och utbyte av förstörda bänkar beräknas uppgå till
ca 25 tkr/år. Denna kostnad bedöms kunna hanteras inom ram.
Barnkonsekvensanalys
Förslaget har tagits fram utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och det kan också komma att
beröra barn som rör sig längs de föreslagna gångstråken. Yngre barn kan ha behov av bänkar
eftersom de kanske inte orkar gå långa sträckor utan vilopaus. Barn har inte särskilt fått
komma till tals i ärendet. Men ärendet har remitterats till rådet för funktionshindrade som ska
beakta alla funktionshindrades behov, barns såväl som vuxnas.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Resurser behöver avsättas för ett framtida kontinuerligt underhåll med avseende på eventuell
vandalisering och klottersanering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-08
Kartbilaga, förslag sträckor parkbänkar
Kommunstyrelsen 2020-08-24 § 298
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef
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Beslut skickas till
helena.franzen@stenungsund.se
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Ödsmål

287

Jörlanda

288

Centrala Stenungsund

289

Stora Höga
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Kommunstyrelsen
2020-08-24

§ 298

Dnr: KS 2020/945

Uppdrag till förvaltningen att inventera behovet av bänkar utefter
gångstråk initierat av Agneta Pettersson Bell (ST)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera behovet av bänkar
utefter gångstråk i alla kommundelar, med beaktande av bland annat lokalkännedom, inkomna
synpunkter till Synpunkten och synpunkter från pensionärsrådet/pensionärsorganisationerna.
Skrivelsen skickas på remiss till kommunala rådet för funktionshindrade.
Återrapportering till kommunstyrelsen senast 2020-11-30.
Sammanfattning av ärendet
Fysisk aktivitet är viktig ur ett Folkhälsoperspektiv. Med anledning av pandemin har behovet
av utomhusaktiviteter, där avstånd kan hållas på ett säkert sätt, ökat framförallt för den äldre
delen av befolkningen. För att möjliggöra för fler att kunna nyttja trottoarer och gångbanor
behöver en inventering av behov av bänkar göras, för att i förlängningen säkerställa att det
finns möjlighet till rast och vila under promenaden.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-08-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Wouter Fortgens (M) och Maria Renfors (M) föreslår att skrivelsen avslås med hänvisning till
att Moderaterna anser att bänk-frågan aldrig skulle kommit upp för politisk beredning, inte för
att den inte är viktig, utan för att underhåll och flyttning/nyutsättning av sittplatser ska skötas
av förvaltningen som en del av den dagliga driften inom verksamheterna gata och park.
Lisbeth Svensson (L) föreslår att skrivelsen avslås.
Nedzad Deumic (KD) föreslår att skrivelsen bifalls med tilläggsförslaget att skrivelsen
skickas på remiss till kommunala rådet för funktionshindrade.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om
kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå skrivelsen och konstaterar att kommunstyrelsen
bifaller skrivelsen. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Nedzad Deumic (KD) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Daniel.jerling@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 108

Dnr: KS 2020/956

Förstudie för införandet av en koldioxidbudget, återrapportering av
uppdrag i budget
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 ta fram en
förstudie för en koldioxidbudget och där i utreda vilket ställningstagande kommunen ska ta
gällande hur arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser ska mätas och drivas samt
vilka avgränsningar som ska göras. Kommunfullmäktige avsätter 100 000 kronor för
ändamålet. Pengarna tas från kommunstyrelsen budget för oförutsedda kostnader 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige riktar ett uppdrag till förvaltningen genom Strategisk plan 2021–2023
”Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig
minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra Götalands klimatstrategi,
Klimat 2030.”
För ett införa en koldioxidbudget i kommunen behövs en förstudie gällande tillvägagångssätt
och avgränsningar göras. Detta föreslås genomföras under år 2021. Först därefter finns
förutsättningarna att arbeta fram en koldioxidbudget med tillhörande underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att pengarna tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda
kostnader 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S)
förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
maria.alm@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-11-04

Maria Alm
Miljöstrateg

Dnr KS 2020/956

Till kommunfullmäktige

Förstudie för införandet av en koldioxidbudget, återrapportering av
uppdrag i budget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 ta fram en
förstudie för en koldioxidbudget och där i utreda vilket ställningstagande kommunen ska ta
gällande hur arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser ska mätas och drivas samt
vilka avgränsningar som ska göras. Kommunfullmäktige avsätter 100 000 kronor för
ändamålet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige riktar ett uppdrag till förvaltningen genom Strategisk plan 2021–2023
”Att förbereda införandet av koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig
minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet med VGRs Västra Götalands klimatstrategi,
Klimat 2030.”
För ett införa en koldioxidbudget i kommunen behövs en förstudie gällande tillvägagångssätt
och avgränsningar göras. Detta föreslås genomföras under år 2021. Först därefter finns
förutsättningarna att arbeta fram en koldioxidbudget med tillhörande underlag.
Beskrivning av ärendet
I dagsläget har människans aktiviteter sedan förindustriell tid ökat den globala
medeltemperaturen med mer än en grad (IPCC 2018). Ett sätt att arbeta för att minska
utsläppen av växthusgaser är att ta fram en koldioxidbudget och koppla mål och åtgärder till
den.
Begreppet koldioxidbudget innebär att det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme, för
den totala mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären, för att klara ett visst
temperaturmål. På senare år har metoder utvecklats för att på ett rättvist sätt fördela den
globala koldioxidbudgeten till olika geografiska nivåer, till exempel länder och kommuner, i
form av årliga budgetar.
För att ta fram en koldioxidbudget behöver en rad ställningstagande göras:
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Vilken typ av utsläpp ska mätas? Är det enbart koldioxid eller ska andra växthusgaser
räknas in i budgeten också?
Hur ska utsläppen mätas? Ska de territoriella utsläppen mätas, alltså de
energirelaterade koldioxidutsläppen från till exempel industri och transporter som sker
inom kommunen. Eller så tittar man på de konsumtionsbaserade utsläppen, vilket är en
summa av utsläpp kopplade till de varor och tjänster en person eller organisation
konsumerat, oavsett var de produkter och varor som konsumerats tillverkats. Det går
också att göra valet att lyfta ut större industriella utsläpp ur den kommunala nivån och
lägga dem på den nationella nivån.

De olika alternativen har alla för och nackdelar och det går inte att säga att den ena är mer
korrekt än den andra. Det är därför viktigt att välja ett alternativ, hålla sig till det och ha i
åtanke att siffrorna inte kan förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och
trenden som är avgörande.
För att utröna vilka alternativ som kommunen bör inrikta arbetet på behövs en förstudie av
ovan angivna faktorer, tas fram. Förstudien behöver klargöra vilka avgränsningar som ska
sättas samt visa på vilka områden kommunen har rådighet över. Detta betyder att
avgränsningen vad gäller mål och åtgärder behöver göras med hänsyn till kommunens egna
verksamheter samt att undersöka möjligheten till att arbeta med proaktiva åtgärder som
kopplar till näringslivet och kommuninvånarna.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för själva förstudien som föreslås genomföras under 2021 uppskattas kosta ungefär
100 tkr i konsultkostnader, kostnader som inte ryms inom ram. Därutöver tillkommer
arbetstid för kommunens verksamheter i de olika sektorerna som kommer hanteras inom ram.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Kicki Nordberg

Daniel Jerling

295

Tjänsteskrivelse
2020-11-04

Kommundirektör

Sektorchef

Beslut skickas till
maria.alm@stenungsund.se
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Kompletterande barnkonsekvensanalys
Klimatförändringarna påverkar barn i hög utsträckning. Syftet med en koldioxidbudget är att
minska kommunens påverkan på klimatet. En koldioxidbudget kan därför ha positiva
konsekvenser för barn. Detta ärende handlar dock om att starta upp en förstudie för att
närmare utreda förutsättningarna för att införa en koldioxidbudget. Ärendet som sådant
bedöms därför inte ha någon påverkan på barn.
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Uppdrag till förvaltningen om utredning av möjlighet att belägga
strandpromenaden utanför Stenungstorg med koldioxidneutralt
material
Beslut
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under 2020 delvis muddrat småbåtshamnen samt spontat kajen.
Förvaltningen har i uppdrag att återställa promenadstråket mellan befintligt trädäck och
privatägda fastigheter på Stenungstorg.
Under kommunstyrelsens sammanträdande den 26 oktober 2020 § 347 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten att plattsätta kajpromenaden med klimatneutrala material av
plattor istället för samma material använts tidigare. Förvaltningen har undersökt olika
alternativ till möjligheten att lägga klimatneutrala plattor. Betong/cementprodukter går aldrig
att få helt klimatneutrala.
Ett mer klimatneutralt alternativ till ”betong -plattor Classic” är exempelvis St Eriks
"superplattan". Denna är tunnare (fortfarande i betong) och väger där med mindre och kräver
mindre mängd cement. Den är då istället armerad (för att klara trafiklast).
Ett helt klimatneutralt alternativ kan vara granit men då beroende på vart man köper in dessa
eftersom transporten av graniten också påverkar klimatet. Kostnaden för granit uppgår till
1000 kr/m2 jämfört med St Eriks ”superplatta” som kostar 280 kr/m2.
Förvaltningen har en budget motsvarande 1 000 tkr för både plattor, markarbete och
projektering.
Förvaltningen föreslår att belägga kajen med ”superplattan” då den är något mer klimatvänlig
än ”classic plattan” och beräknas rymmas inom beslutad budget.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Kommunstyrelsen 2020-10-26 § 347
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S)
förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Camilla.svensson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Camilla Svensson
Verksamhetschef
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Till kommunstyrelsen

Svar gällande beläggning av strandpromenaden med klimatneutralt
material
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under 2020 delvis muddrat småbåtshamnen samt spontat kajen.
Förvaltningen har i uppdrag att återställa promenadstråket mellan befintligt trädäck och
privatägda fastigheter på Stenungstorg.
Under kommunstyrelsens sammanträdande den 26 oktober 2020 § 347 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten att plattsätta kajpromenaden med klimatneutrala material av
plattor istället för samma material använts tidigare. Förvaltningen har undersökt olika
alternativ till möjligheten att lägga klimatneutrala plattor. Betong/cementprodukter går aldrig
att få helt klimatneutrala.
Ett mer klimatneutralt alternativ till ”betong -plattor Classic” är exempelvis St Eriks
"superplattan". Denna är tunnare (fortfarande i betong) och väger där med mindre och kräver
mindre mängd cement. Den är då istället armerad (för att klara trafiklast).
Ett helt klimatneutralt alternativ kan vara granit men då beroende på vart man köper in dessa
eftersom transporten av graniten också påverkar klimatet. Kostnaden för granit uppgår till
1000 kr/m2 jämfört med St Eriks ”superplatta” som kostar 280 kr/m2.
Förvaltningen har en budget motsvarande 1 000 tkr för både plattor, markarbete och
projektering.
Förvaltningen föreslår att belägga kajen med ”superplattan” då den är något mer klimatvänlig
än ”classic plattan” och beräknas rymmas inom beslutad budget.
Beskrivning av ärendet
Planerat arbete med att återställa promenadstråket beräknas vara klart under maj månad 2021.
Budget för återställandet uppgår till 1 000 tkr och innefattar inköp av nya plattor, markarbete
och projektering.
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St Eriks ”superplatta” är 6,5 cm tjock och håller trafikklass 1.
Motsvarande "Classic" betong-platta i trafikklass 1 är 8 cm tjock.
Priser (exkl moms):
Classic: 211 kr/m2
Superplatta: 280kr/m2
Granit: 1000 kr/m2
1.
2.
3.
4.
5.

Materialkostnad endast plattor Classic och grå sinus: 313 391 kr
Materialkostnad endast plattor Classic och supervit sinus: 453 647 kr
Materialkostnad endast plattor Superplattan och grå sinus: 367 142 kr
Materialkostnad endast plattor Superplattan och supervit sinus: 507 398 kr
Materialkostnad granit exklusive sinusstråk: ca 900 000 kr

Ovanstående priser är exklusive förberedande markarbete och projektering.

Ekonomiska konsekvenser
Att lägga plattor motsvarande St Eriks ”superplatta” som är något tunnare än vanlig
betongplatta minskar miljöpåverkan något och beräknas kunna hålla budget för projektet.
Om förvaltningen får i uppdrag att lägga klimatneutralt material som granit behöver budgeten
för projektet utökas med ca 1 000 tkr.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Kommunstyrelsen 2020-10-26 § 347
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef
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Beslut skickas till
Camilla.svensson@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 347

Dnr: KS 2020/867

Uppdrag till förvaltningen om utredning av möjlighet att belägga
strandpromenaden utanför Stenungstorg med koldioxidneutralt
material
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att belägga
strandpromenaden utanför Stenungstorg med koldioxidneutral beläggning istället för samma
beläggning som tidigare.
Sammanfattning av ärendet
Strategiske projektledaren Stefan Svedhem informerar allmänna utskottet om utvecklingen av
Stenungsunds centrum.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-09-29

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Kompletterande barnkonsekvensanalys
Materialval har en klimatpåverkan. Då barn påverkas av klimatförändringarna är valet av den
något mer miljövänliga plattan positiv för barn.
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Dnr: KS 2014/782

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2020 § 181 ärendet för genomgång av
grönstrukturplanen, genomföra redaktionella justeringar och klargöra att de åtgärder som
finns listade är exempel eller förslag. Planen är nu justerad utifrån kommunstyrelsen beslut.
Grönstrukturplanen är ett underlag till arbetet med översiktsplanen, framtagandet av
detaljplaner och bygglov samt beskriver ett nätverk av grönområden som finns i nära
anslutning till tätorten, deras ekologiska, sociala samt kulturella värden. Värdebeskrivningen
och bedömningen i planen tillsammans med åtgärderna ger konkreta förslag som kommunen
kan tillämpa i planeringen av verksamheten för att skapa ny grönstruktur och höja kvaliteten
på befintlig.
Grönstrukturplanen och förslagen till åtgärder är i linje med kommunens vision om en hållbar
utveckling samt nationella miljömål om biologisk mångfald. Den följer också ansvaret enligt
lagstiftningen i plan- och bygglagen samt miljöbalken om att ta tillvara allmänna intressen i
planeringen. Användningen av grön infrastruktur i planeringen bidrar förutom till biologisk
mångfald och bevarande av ekosystemtjänster även till klimatanpassningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Grönstrukturplan för Stenungsundstätort inklusive bilaga
Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 181
Beslut skickas till
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
birgitta.wall@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Victoria Lind Magnusson
Utvecklingsledare
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Till kommunfullmäktige

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade den 25 maj 2020 § 181 ärendet för genomgång av
grönstrukturplanen, genomföra redaktionella justeringar och klargöra att de åtgärder som
finns listade är exempel eller förslag. Planen är nu justerad utifrån kommunstyrelsen beslut.
Grönstrukturplanen är ett underlag till arbetet med översiktsplanen, framtagandet av
detaljplaner och bygglov samt beskriver ett nätverk av grönområden som finns i nära
anslutning till tätorten, deras ekologiska, sociala samt kulturella värden. Värdebeskrivningen
och bedömningen i planen tillsammans med åtgärderna ger konkreta förslag som kommunen
kan tillämpa i planeringen av verksamheten för att skapa ny grönstruktur och höja kvaliteten
på befintlig. Grönstrukturplanen och förslagen till åtgärder är i linje med kommunens vision
om en hållbar utveckling samt nationella miljömål om biologisk mångfald. Den följer också
ansvaret enligt lagstiftningen i plan- och bygglagen samt miljöbalken om att ta tillvara
allmänna intressen i planeringen. Användningen av grön infrastruktur i planeringen bidrar
förutom till biologisk mångfald och bevarande av ekosystemtjänster även till
klimatanpassningen.
Beskrivning av ärendet
Tidigare beslut i ärendet:
 Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2 december 2014 § 36 att ge sektor
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram en grönstrukturplan för Stenungsunds
samhälle samt att ta fram en karta över det område som grönstrukturen är tänkt att
omfatta.
 Ärendet kompletterades med en karta som presenterades för
samhällsbyggnadsutskottet 27 januari 2015.
 Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 13 juni 2017 § 70 att återremittera ärendet
för ett förtydligande av hur dokumentet tillsammans med bilagan om
ekosystemtjänster rent praktiskt kommer att användas i framtida samhällsplanering
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och vilka konsekvenser det kommer att få för eventuellt förtätning samt för att byta
namn från ”Grönstrukturplan”.
Allmänna utskottet beslutade den 3 maj 2020 §36 att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att godkänna framtagen Grönstrukturplan med namnet
”Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort” och dokumentet Ekosystemtjänster.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 §181 att återremittera ärendet för
genomgång av dokumentet, genomföra redaktionella justeringar och klargöra att de
åtgärder som finns listade är exempel eller förslag.

Justering och klargörande
Efter återremissen från kommunstyrelsen den 25 maj 2020 har nu en läsanvisning bifogats
dokumentet som förtydligar att åtgärderna i Grönstrukturplanen för Stenungsunds tätort
innehåller förslag till åtgärder och ses som ett stöd i det fortsatta arbetet med översiktsplanen,
detaljplaner och bygglov. Den omfattar det geografiska området närmast Stenungsunds tätort
och är uppdelad i delområdena Stenungsön, Centrala Stenungsund, Hallerna, Kyrkenorum
samt skogsområdet öster om motorvägen med Furufjäll i den norra delen och Lusseröd i den
södra delen.
Underlaget lämnar förslag till hur kommunen kan planera för att bibehålla och förstärka
viktiga kvalitéer och funktioner kopplade till de gröna områdena och hur dessa kan knytas
ihop med gröna stråk i tätorten när den ska utvecklas och expandera. Bilaga 1,
Ekosystemtjänster innehåller en översiktlig sammanställning i tabellform av
ekosystemtjänsterna inom grönstrukturplanens geografiska område och vilken typ av åtgärder
kommunen kan arbeta med för att gynna dessa.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Grönstrukturen inom tätorten och det omgivande landskapet är viktig för den biologiska
mångfalden och de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Därför behöver den tas
tillvara och ingå i planeringen för att utvecklingen av tätorten ska bli hållbar nu och i
framtiden enligt kommunens vision1 om ett hållbart samhälle. Genom bevarandet av biologisk
mångfald finns förutsättningar för att även värna ekosystemtjänsterna. Arbetet med grön
infrastruktur pågår också på regional nivå genom Länsstyrelsens handlingsplan för grön
infrastruktur och Göteborgsregionens miljöstrategiska nätverk för grön infrastruktur.
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss. De bidrar
till vår välfärd och livskvalitet. De kan delas in i stödjande, försörjande, reglerande och
kulturella tjänster. För Stenungsund är biologisk mångfald och artrikedom bland annat knuten
till kustzonen och andra värdefulla naturtyper som exempelvis betesängar eller våtmarker.
Reglerande ekosystemtjänster bidrar till förbättrad luftkvalitet, goda ljudmiljöer, fördröjning
1"Stenungsund,

det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum".
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av dagvatten och pollinering. De kulturella ekosystemtjänsterna bidrar till rekreation,
upplevelser och social samvaro. De försörjande ekosystemtjänsterna ger oss bland annat
dricksvatten, mat och energi.
Grön infrastruktur ger förutsättningar till biologisk mångfald vilket är ett av de nationella
miljökvalitetsmålen antagna av riksdagen och som ingår i den ekologiska dimensionen av
hållbarhet inom Agenda 2030. Genom att planera för en grön infrastruktur i tätorten och det
omgivande landskapet grundläggs möjligheten att bibehålla ekosystemen och underlätta för
arter att förflytta sig vilket är viktigt för deras fortlevnad när omgivningen förändras på grund
av bland annat klimatförändringen och när mark tas i anspråk för andra ändamål i allt större
omfattning.
Grönstrukturplanen är ett underlag till det fortsatta arbetet med översiktsplanen, framtagandet
av detaljplaner och bygglov. Hur kommunen planerar för bevarandet av grönstruktur med
gröna stråk som binder samman värdefulla livsmiljöer, kommer att ha betydelse både för
biologisk mångfald, klimatanpassningen och hälsa.
Klimatanpassning
I ett förändrat klimat kommer det att finnas behov av både gröna och blå lösningar i
bebyggelsen som ger människor svalka och skydd mot solen vid värmeböljor. Det kommer
också att finnas behov av gröna lösningar i kombination med blå som fördröjer
dagvattenflöden vid långvariga regn och skyfall. För livsmedelsförsörjningen är vi beroende
av att det finns miljöer för pollinerare. Arter behöver kunna förflytta sig mellan livsmiljöer i
landskapet för sin överlevnad när förutsättningarna förändras genom ett ändrat klimat.
Planeringen av en grön infrastruktur i och kring tätorten är på så vis också en viktig del av
lösningen i arbetet med klimatanpassningen.
Ekonomiska konsekvenser
Grönstrukturplanen med bilagan bedöms inte på kort sikt innebära några ekonomiska
konsekvenser utöver det ansvar som redan finns enligt Plan och Bygglagen samt miljöbalken
att utreda bästa möjliga lokalisering och miljökonsekvenser vid en eventuell exploatering av
ett område. För åtgärder som innebär kostnader utöver den befintliga ramen kommer dessa att
behandlas i den politiska processen i det fall det blir aktuellt.
Barnkonsekvensanalys
Barns lek i naturen har positiv betydelse för deras utveckling och sociala sammanhang.
Tillgången till grönska nära bostaden och förskola eller skola ger förståelse för naturen, hur vi
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är en del av den och är beroende av den. Länsstyrelsen i Västra Götaland tar upp detta
perspektiv i sin slutredovisning av regeringsuppdraget om skydd av tätortsnära natur2.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
För kommunen innebär antagandet av grönstrukturplanen för tätorten att det finns ett underlag
som grund till det fortsatta arbetet med översiktsplanen och att uppnå visionen om ett hållbart
Stenungsund. Planen kan på samma sätt även fungera som underlag för utformningen av
detaljplaner inom planens avgränsade geografiska område samt vara idékatalog till att
utveckla arbetet med kommunens skötselområden och kulturminnen på ett positivt sätt. Med
planens förslag till åtgärder finns underlag som ger möjligheten att planera för vilka områden
som är viktiga att fokusera på. I förlängningen kan kommunens skötsel av grönområden
användas som instrument för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna den
genererar. För Sektor Socialtjänst och Sektor Utbildning finns stöd för att ha tillgång till gröna
områden som en del av den pedagogiska undervisningen. För äldreboenden och äldrevård
finns möjligheten för verksamheten att komma ut i en närmiljö som främjar social samvaro
och livsglädje.
Juridiska bedömningar
Boverket skriver följande på sin hemsida om grön infrastruktur utifrån plan och bygglagen
samt miljöbalken.
Plan- och bygglagen (PBL)
Av plan- och bygglagen samt miljöbalken framgår kommunens ansvar för att ta hänsyn till det
allmänna intresset i planeringen. Av lagstiftningen och propositionen framgår att behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter särskilt ska beaktas. Det finns inget lagkrav
att det ska finnas en grönplan men den är ett sätt för kommunen att visa hur man tillgodoser
bestämmelserna i plan och bygglagen samt miljöbalken om hänsyn till det allmänna intresset
(PBL) och hushållningen med resurser (MB). Boverket har tagit fram förslag till modell för
hur detta kan integreras i ÖP. Modellen beskriver hur grönplanen utgör kompletterande
dokument där strategier och målsättningar för kommunens arbete med grönstruktur och
ekosystemtjänster preciseras och blir vägledande för översiktsplanen, kommande detaljplaner,
förhandsbesked och bygglov.
”Enligt PBL (plan- och bygglagen) 3 kap 4–5 § ska det framgå av översiktsplanen hur
kommunen i sin fysiska planering avser att ta hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program för en hållbar utveckling inom kommunen. I översiktsplanen ska
kommunen redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen i 2 kap PBL samt 3

2

”Tätortsnära natur möjliggör och underlättar för pedagogisk verksamhet för förskolor och skolor. Att bedriva
undervisning och vistas i naturen ökar barnens förståelse för naturen, förbättrar hälsa och främjar inlärning
genom fysisk aktivitet.”
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2020-11-09

Dnr KS 2014/782

och 4 kap MB (miljöbalken). Enligt PBL ska planering och andra beslut enligt PBL främja en
ändamålsenlig struktur av grönområden – en grönstruktur.
I regeringens proposition om kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m
framgår att det är angeläget att tätorternas parker och grönområden bildar en ändamålsenlig
struktur för både människor och för biologisk mångfald. En ändamålsenlig grönstruktur
behöver också vara funktionell ur ett ekologiskt perspektiv för att kunna tillhandahålla nyttor i
form av ekosystemtjänster som till exempel beaktandet av gröna korridorer för artspridning
(jfr prop. 1994/95:230 s.35).
Miljöbalken
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser stödjer naturens förutsättningar för att leverera
ekosystemtjänster. I 3 och 4 kap miljöbalken preciseras vilka typer av områden som är av
allmänt intresse, nationell betydelse eller riksintresse och därför ska beaktas för en god
hushållning. Områden som omfattas av 3 kap miljöbalken och som har betydelse för
ekosystemtjänster är bland annat mark och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt
som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller friluftslivet. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-09
Grönstrukturplan för Stenungsundstätort inklusive bilaga
Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 181

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Malin Henriksson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
birgitta.wall@stenungsund.se
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Läsanvisning
Grönstrukturplanen riktar sig i första hand till kommunens
översiktsplanerare, planarkitekter och bygglovshandläggare
men är även tillämpbar för andra delar av verksamheten i till
exempel frågor om skötsel av kommunens mark. Syftet med
planen är att ge vägledning vid beslut om långsiktig, hållbar
utveckling av tätorten. Den belyser fem olika delområden med
förslag till åtgärder för att stärka sociala och kulturella värden
samt ekologiska värden (rekreation, natur och ekologi). Grön
strukturplanen är ett underlag för att kunna göra bra bedömningar och avvägningar till det fortsatta arbetet med bland
annat:
•
•
•

översiktsplanen
detaljplaner och
bygglov

I planen finns kartmaterial som tydligt visar var det finns ett
nätverk av gröna stråk som binder ihop de ekologiska värdena
i landskapet. Förslagen till åtgärder, beskrivningar och bedömningar av befintliga ekosystemtjänster är översiktligt sammanställda i tabellform i dokumentets bilaga.
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1. Inledning
1.1 Vad är en grönstrukturplan?
Vad är grönstruktur?

Grönstruktur är all mark som inte är hårdgjord eller täckt av
byggnader. Till detta räknas t ex natur, anlagda parker, villaträdgårdar, odlingslotter och impedimentytor utmed vägar.
Både skog och öppen mark räknas till grönstrukturen. Grönstrukturen har ett värde både för människor och växt- och
djurliv. Både privat och kommunal mark tillhör grönstrukturen.

Vad är en grönstrukturplan?

Grönstrukturplanen är av översiktlig karaktär och redogör för
strukturer, områden och stråk. Den ger en översikt på hur grönstrukturen fördelas arealmässigt, den värderas utifrån vilket
ekologiskt, kulturellt och socialt värde den har samt ger förslag
på ny grönstruktur och åtgärdsförslag för att höja kvaliteten på
befintlig.

En god grönstruktur ska vara som en ”väv” där de olika delarna binds ihop med gröna stråk. Människor använder gröna
stråk för att ta sig fram, djur och växter använder gröna stråk
som spridningskorridorer.
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2. Metod
Förstudier/bakgrundsarbete

1) Analys av existerande material och tidigare utredningar
(t.ex. Länsstyrelsen, kommunens kartportal) samt gällande och
pågående detaljplaner;
2) Platsbesök och visuell inventering av landskapet.
3) Habitatnätverksnalys för att kartlägga ekologiska samband.
4) Analys av ekosystemtjänster på översiktsplanenivå.
5) Möten/dialog med kommunen.

Förslagsarbete

Planområdet har delats i fem områden där grönytor med
kulturella, sociala och ekologiska värden har inventerats.
Alla grönytor är klassificerade med överlappning av dessa
värden. Yta med minst två av tre värden klassificeras som
”Grönstruktur med mycket hög värde”. Yta med ett värde
klassificeras som ”Grönstruktur med hög värde”. Alla ytor
med låga eller med lokala värden är beskrivna som ”Övrig
grönstruktur”. Dessa värden bör utredas vidare vid ev. framtida
planarbete. Korridorer genom övrig grönstruktur föreslås
som binder ihop grönstrukturen i Stenugsunds tätort. I dessa
korridorer är det särskilt viktig att utveckla existerande
grönstruktur med fokus på rörelsen av djur, fåglar, insekter
mm.
Förbättrade väg- och gatumiljöer föreslås med fokus på ökning
av estetiska kvalitéer i gaturum. Men möjliga lösningar innebär
också ekologiska aspekter som dagvattenhantering, pollinering
eller luftrening.

Tidigare inventeringar och utredningar

”Kartläggning av skogar med höga sociala värden i Stenungsunds kommun”, Skogsstyrelsen, 2008
”Kunskapsläge över våtmarker inom 8-fjordarområdet”,
M.Larsson 2015
”Vindbruksplan, tillägg till översiktsplan” Stenungsunds kommun, 2006
Översiktsplan 2006, Stenungsunds kommun, laga kraft 2009
”Naturvårdsprogram Stenungsunds kommun”, preliminär
handling 2015.
”Vardagslivskartläggning Norra Hallerna”, 2013
”Översiktlig naturvärdesinventering för Norra Hallerna”, 2013
”Sammanställning av enkätsvar till ny översiktsplan”, 2016.
”Medborgardialog inför Översiktsplan 2018”, 2016-05-31
”Lekplatsplan, framtiden för lekplatserna i Stenungsunds kommun”, daterad 2015-10-20

Detaljplaner

Gällande detaljplaner t.o.m juli 2016.
Pågående planer, med underlagsmaterial på kartportalen, som
legat till grund för arbetet med grönstrukturplanen:
0546/07. Detaljplan för småindustri och båtupplag.
0410/02. Detaljplan för Norra Hamnplan.
0695/09. Detaljplan för småindustri och verksamheter, del av
Munkeröd 1:12 m fl.

Förbättringar av g/c-stråk samt rekreationsstigar föreslås.
Befintlig vägar binds ihop och nya kopplingar till större
grönområden skapas.

3. Bakgrund och syfte
3.1 Syfte
Samhällsbyggnadsutskottets beslut - ”För att utveckla Stenungsunds samhälle på ett långsiktigt hållbart sätt och för
att utnyttja befintlig infrastruktur är det lämpligt att framtida
byggnation till väsentlig del kan utföras som kompletteringar
och förtätningar av befintlig bebyggelse. Möjlig mark för denna byggnation består ofta av områden som är detaljplanelagda
och/eller används som grön- och naturområden.
För att avgöra om ett ianspråktagande av grön- och naturområden för byggnation är lämpligt, ska bedömas om byggnationen kan ske utan att väsentliga kvaliteter försvinner
för samhället eller för grannskapet. För att underlätta och
förenkla denna bedömning fordras ett underlag i form av en
grönstrukturplan.”

Grönstrukturplanen ska:
• Presentera strategier för Stenungsunds tätorts grönområden
utifrån en rekreativ och biologisk utgångspunkt.
• Utgöra underlag vid arbete med detaljplaner och bygglov.
• Vara en vägledning vid beslut om långsiktig, hållbar stadsutveckling.
• Skapa god livskvalitet och öka stadens attraktionskraft.
• Minska framtida kostnader genom att ta större hänsyn till
grönstrukturens ekosystemtjänster.
• Bidra till att värna vårt gröna kulturarv.
• Uppnå miljö- och folkhälsomål som leder till ett sundare
Stenungsund.
• Kopplas till ny översiktsplan 2020 Stenungsunds kommun.
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4. Sammanfattning
4.1 Dagens situation
Delområde 1
Stenungsön

Delområde 2
Centrala Stenungsund

16%

5%

19%

Delområde 4
Hallerna

9%
16%

37 %

Delområde 3
Kyrkenorum

Delområde 5
Öster om motorvägen

17%

40%

4%

5%
18%

39%

13%

27%
42%

28%

66%

9%

17%

73%

Planområdet
Den inventerade grönstrukturens fördelning:
mörkgrön=mycket högt värde
mellangrön=högt värde
ljusgrön=övrig grönstruktur
grått =allt som inte är inventerat som grönstruktur, bebyggelse, vägar etc.

17%
34%

37%
12%

4.2 Vision
Stenungsunds kommun år 2035

Stenungsunds kommun har tagit fram en vision för hur kommunen ska vara år 2035. I visionen beskrivs mål för attraktivitet, välkomnande och för social, ekologisk och ekonomisk
hållbar utveckling till år 2035.

Vision grönstrukturplan

Stenungsund ska vara den gröna staden mellan berg och hav.

I visionen står:
”Naturen är alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla
delar. Som en av västkustens pärlor erbjuder vi natursköna
upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och camping.”
”I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk
utveckling vilket innebär att vi värnar om människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald.
Vi arbetar aktivt för att anpassa samhället efter vad miljön och
människornas hälsa tål.”
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2

1

3

5

4

Illustration över grönstruktur med höga, mycket
höga värden samt övrig
grönstruktur. Trots att idag
66% av planområdet utgörs
av grönstruktur, har några
delar av tätorten brist på lätt
tillgänglig natur.

I framtiden är grönstrukturen förstärkt med ett nätverk
av gröna kopplingar.
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4.3 Förslag på åtgärder
UTVECKLA STADENS GRÖNOMRÅDEN!
• När tillgången minskar, öka kvaliteten. Ställ krav på
kompensationsåtgärder när bostadsnära natur försvinner i
nybyggnadsprojekt.
Inspiration: Sörse stadsdelspark i Varberg
• Utveckla Nösnäs badplats till en centrumsnära festplats
och aktivitetspark med fokus på bad, båt- och strandaktiviteter. Skapa grön buffert mot v160 och förbättra kontakten
med centrum. Inspiration: Askims badplats
• Samarbeta med naturskyddsföreningen och orienteringsklubben m fl lokala intressenter och utveckla Furufjäll
som målpunkt för motion och rekreation.
Inspiration: Skrylleskogen, Fontion motionscentral i
Kungälv.
• Tillgängligheten för funktionshindrade förbättras till stadens finaste naturområden.
Inspiration: Skrylleskogen utanför Lund

HA EN GRÖN STRATEGI!
• Ta fram en trädplan. Behovet är störst i centrum men bör
också omfatta de större genomfartsvägarna - Industrivägen, Ucklumsvägen, Göteborgsvägen, Yttre Ringleden,
Hallernaleden. Inspiration: Arboga trädplan
• Värna grönområden nära skolor och förskolor och bygg
uteklassrum. Ta fram plan för naturpedagogik.
Inspiration: Naturskoleföreningen och Utenaavet.
Naturlekplats och uteklassrum i Skrylleskogen.
• Dämpa översvämningsproblematik. Anlägg våtmarker vid
Industriängarna och Kvarnbergets fot. Öka gatugrönska
i centrum med översvämningsytor, regnträdgårdar och
trädplanteringar.
• Ta fram en inspirerande informationskarta till det gröna
Stenungsund. Den vänder sig till allmänheten och skolor.
Sociala, kulturella och ekologiska perspektiv lyfts fram.
• Öka kunskapsnivån om värdet av grönstruktur. Utbilda

Nösnäs badplats
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•
•
•

kommunens tjänstemän och projektledare om ekosystemtjänster. Ställ krav på ekosystemanalys vid nybyggnadsprojekt.
Inspiration: Riksbyggens analysverktyg för ekosystemtjänster och åtgärder
Vid nybyggnation, spara kulturhistoriska spår som stengärdsgårdar, alléer och solitärträd.
Inspiration: Hestra parkstad i Borås
Vid nybyggnation, ta hänsyn till befintligt landskap och
terrängförhållande.
Inspiration: HSB Hakefjorden
Förbättra möjligheten till odling. Värna existerande koloniträdgårdar. Vid nybyggnation av flerbostadshus, skapa
plats för odlingsmöjligheter. Samarbeta med Stenungsundshem för att utveckla odlingsmöjligheter i befintliga
bostadsområden.
Inspiration: Sörse stadsdelspark i Varberg

SKAPA GRÖNA STRÅK!
• Förbättra nåbarhet. Bind samman bostadsområden och
viktiga grönområden med breda g/c-stråk. Skyltning till
stadens grönområden förbättras.
• Utveckla grönstråken utmed de stora genomfartsleder med
ängsytor, dagvattenhantering och bullerdämpande vegetationsvolymer.
• Blå-gröna stråk utvecklas/behålls utmed vattendrag.

Hagmarker i Furufjäll/Bunnebergsområdet.
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 11
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5.Ekosystemtjänster
5.1 Grönstrukturen som leverantör av ekosystemtjänster
Parker som minskar stress, natur som erbjuder promenadmöjligheter och främjar hälsa, bin som pollinerar ätbara grödor, vatten som renar, träd som dämpar buller och vind. Allt
detta är exempel på ekosystemtjänster som stadsnära natur
bidrar med.
Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier stödjande, reglerande, kulturella och försörjande tjänster.

Försörjande

De försörjande ekosystemtjänsterna är de materiella nyttor som de
ger, t ex möjligheten att odla sina
egna grönsaker i en koloniträdgård,
energin från ett vindkraftverk,
byggmaterial från en skog.

Reglerande

Kulturella

Kulturella ekosystemtjänster kan
vara grönområdens betydelse som
mötesplatser, att människors hälsa
och trivsel ökar med möjligheten
att vistas i parker och natur, att värdet på bostäder ökar om det finns
tillgängliga naturområden inom
gångavstånd.

Mötesplats
Material

Färskvatten

Rekreation
och hälsa

Idrott och
motion

Naturpedagogik

Matproduktion

Energi

Lek

Reglerande ekosystemtjänster kan
t ex vara naturens förmåga att
minska buller, skydda mot översvämningar, förbättra luftkvaliteten
i städer. Där har naturen har ofta
visat sig vara mer ekonomisk än
mer tekniska lösningar.

Buller/vindreglering
Skydd mot
översvämning

Symbolik och
andlighet
Sinnlig
upplevelse

Luftkvalitet

Vattenfördröjning
Pollinering

Stödjande

Stödjande ekosystemtjänster är ekosystemets ”underleverantör”. De levererar som regel inte direkta tjänster men utgör ofta
grunden för de andra ekoystemtjänsterna. Om t ex biologisk mångfald försvinner, då minskar djurlivet och med det värdet av en
skogspromenad.
Ekologiskt
samspel

Bevara markens
bördighet

Biologisk
mångfald
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Habitat

5.2 Analys av ekosystemtjänster i Stenungsunds tätort
Analysen av ekosystemtjänsterna utgör del i grönstrukturplanen och i förlängningen underlag för ny översiktsplan. Den
syftar till att synliggöra vilka nyttor parker och natur i Stenungsunds tätort ger oss och vad som riskerar att gå förlorat
om de försvinner. Den pekar ut vilka ekosystemtjänster som
finns, var och hur viktiga de bedöms vara. Urvalet av ekosystemtjänster tar avstamp i Vinnova-rapporten ”Ekosystemtjänster i stadsplaneringen - en vägledning.” Hela analysen finns
som bilaga 1.
Analysen leder fram till ett antal åtgärdsförslag som sammanfattas i illustrationen nedanför.

Åtgärd
•

Skapa spridningskorridorer till
naturen som kan
användas till rekreation.

Pollinatörer
Bullerdämpning

Förstärka befintliga och
skapa nya habitat.

•

Skapa buffert att dämpa ljud
och skydda från dålig luft.

•

Skapa gröna kilar som tar hand
om dagvatten, skyddar mot
extremt väder och ökar biologisk
mångfald i hårdgjorda miljöer.

•

•

Blommor

Vid nybyggnation; bevara
och lyft fram karaktäristiska natur- och
kulturinslag t ex stengärdsgårdar, klippor,
bäckraviner.

Insekter

Småfåglar

Ökad hälsa
Sinnlig upplevelse

Rovfåglar
Färre översvämningar

Lyft fram två större rekreationsområde och bevara medelstora och
mindre grönområden närmast till
boende.
Skapa ett tydligt, skyltat
nätverk av GC-vägar och
naturstigar med målpunkter
och mötesplatser.

Luftrening

Vilda växter

•

•

Ekosystemtjänst

Aktörer

Gnagare

Vattenrening
Mat

Gamla träd

Bättre utomhusklimat
- värmer och svalkar byggnader

Frukt/grönsaker
Svampar

Vattenväxter
Mikroorganismer

Biologisk mångfald

Pollinering

Trollsländor/
groddjur

Kunskapsutbyte

Sammanfattning av ekosystemtjänstanalys (se även bilaga 1).
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6.Sociala värden
Tillgång till grönska är ett grundläggande behov som har en
stor betydelse för människans välbefinnande. Ju tätate staden
blir dessto viktigare blir kvaliteten grönstrukturen.
Grönområden ger möjlighet till rekreation och upplevelser
såväl till vardags från arbetsplatsens fönster eller i bostadens
närhet som vid helger när man gör längre utflykter. Stadens
parker och övriga gröna områden ger möjlighet till stillhet,
avkoppling, frisk luft, lek, motion och odling. Grönområden
kan fungera som informella mötesplatser eller platser för evenemang och fest.
Ett naturområde som ligger mellan bostadsområden av olika
typ t ex ett villaområde och en område med flerbostadshus, får
stor betydelse som mötesplats för olika grupper. Badplatser,
friluftsgårdar och andra målpunkter som används av många är
också viktiga för att stärka sociala relationer.

Sociala värden glöms lätt bort i planeringen och ges ofta låg
vikt vid exploatering. En rödlistad art ges ofta större vikt än t
ex en pulkabacke. I de fall man sparat natur har det ofta visat
sig bli viktiga inslag som höjer värdet på den byggda miljön.

Sociala mål

Se och uppleva
Vila och återhämtning
Lek och idrott
Mötas och umgås
Promenader och motion
Den är tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
tillgänglig.

Skomakarviken, Stenungsön. Närheten till havet lyfts fram som kvalitet av Steungsunds medborgare. Ekosystemtjänster - biologisk
mångfald, minskar stress, mötesplats för olika socialgrupper och åldrar, hälsa- och rekreation.
14 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
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Offentlig parkmiljö i centrum. Även en liten park kan få högt socialt värde när det läggs vikt vid innehåll och utformning. Ekosystemtjänster - minskar buller, binder smog, värmer och kyler byggnader, pollinering, biologisk mångfald, fågelliv, fysisk aktivitet
för gamla och unga.
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 15
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6.1 Bostadsnära natur
Inför den nya översiktsplanen har kommunen genomfört en
medborgarundersökning. Där anger många att de vill bo med
närhet till havet och naturen. Stenungsund har ytterst goda
förutsättningar till att uppfylla denna önskan.
Tillgång, nåbarhet, och kvalitet. Dessa tre aspekter bör, enligt
Boverket, alltid beaktas vid planering av bostäder. ”I forskningen har 300 m visat sig vara ett gränsvärde för hur långt
man är beredd att gå till ett grönområde för att man ska
använda det ofta. Därför betraktas bostadsnära natur här som
de gröna områden och ytor som man har inom 300 m från
bostaden”. (Bostadnära natur, Boverket, 2007)

Situationen idag

Riktlinjer
Områdestyp		
Närpark			
Områdespark 		
Större naturområde
Rekreationsområde

Gångavstånd
max 150-300 m
max 500-800 m
max 1 kilometer
max 3 km

Storlek
minst 1 ha
minst 5 ha
minst 15 ha
minst 200 ha

Gröna stråk för rekreation bör ha en minsta bredd på 20 m.

Beskrivning av områdestyper

Närparken är stor nog för en kort promenad, ska inte ligga
längre än 300 m från bostaden. Gärna lite naturmark,
utrymme för lek och bollspel. Sittplatser. T ex Kulturhusparken och Kyrkberget.
Områdesparken har ett värde på lokal nivå och bör ligga
nära bostäder. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De ska fungera för en
promenad i omväxlande miljö. Innehålla lekmiljö och kan
vara lämpliga för naturstudier. Det ska finnas sittplatser.
T ex Kvarnberget och Mariagården.
Större naturområden med omväxlande terräng med skogar
och ängar, gärna vattenkontakt. Man ska känna avskildhet.
Varierat friluftsliv och motion. Promenader, löpning, skidåkning, bärplockning. T ex Hasselbacken och Stenungsön.

Det finns fyra viktiga grönområden som täcker in det mesta av
Stenungsunds tätorts behov av bostadsnära natur, Västergård
med Mariagården, Kvarnberget, Hasselbacken och Nösnäs.
De erbjuder en omväxlande naturupplevelse och fungerar för
en promenad i varierad miljö. Av befintliga bostadsområden
har nybyggda delar av sydvästra Hallerna samt centrum sämst
tillgång till bostadsnära natur.
Särskilt värdefullt är när olika socialgrupper kan mötas i ett
grönområde. Därför är både Kvarnberget och Hasselbacken
extra värdefulla då de gränsar till både villabebyggelse och
flerbostadhus.
Både Stenungsön och Furufjäll är viktiga rekreationsområden
idag men deras nåbarhet försvåras av barriärer i form av vatten
och infrastruktur. Man bör sträva efter en utveckling där det
upplevda avståndet minskar, det ska kännas enkelt att ta sig dit
trots barriärer.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
•
•
•
•
•
•
•

Hur långt har boende till grönområden?
Finns möjlighet till bostadsnära odling?
Gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och äldreboendet till grönområdet?
Kan den nås via ett g/c-stråk?
Är den tillgängligt för funktionshindrade?
Finns hinder mellan bostad och grönområde? Vägar? Järnväg? Stora nivåskillnader i terräng?
Upplevs grönområdet som tryggt? Finns belysning? Sikt?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

Rekreationsområde:
Stora sammanhängande områden som är fria från bebyggelse och större vägar. Möjlighet för naturupplevelse i
omväxlande terräng, aktiviteter som löpning, friluftsliv,
skidåkning. Mål för skolors friluftsdagar. T ex Furufjäll.
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VÄSTERGÅRD
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CENTRUM

BUDALEN

DOTERÖD

STENUNGSÖN

KVARNBERGET
HASSELBACKEN

NÖSNÄS

!

FURUFJÄLL/BRUNNEBERG

SÖDRA HALLERNA

Rosa fält markerar ungefärligt upptagningsområde (avstånd 300 m) för de viktigaste rekreationsområdena. Nösnäs, Kvarnberget, Hasselbacken och Västergård, täcker in mycket av tätortens behov av bostadsnära natur. Furufjäll i öster, Stenungsön i väster
och Budalen i norr är viktiga för stadens friluftsliv men ligger lite för långt från bostäder för att vara lätt tillgängliga. I centrum,
södra Hallerna samt Doteröd bör man sträva efter att utveckla kvaliteten på befintlig natur och parker.
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6.2 Grön pedagogik
Lärande ute är inne!

Man lär bäst om naturen i naturen. Men man kan också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då
kunskapen förankras i verkliga upplevelser. Att vistas i naturen
gynnar både kreativitet och koncentration. Utomhusaktiviteter
svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar
bättre även i klassrummet.
Grundskolornas undervisning i hållbar utveckling bör enligt
läroplanen ske med fältstudier och direkta möten med naturen.
För att det ska fungera att använda naturen i ett kort läropass,
ska den inte ligga med längre avstånd än 300 m.
Uteklassrum i Berlin

I förskolornas läroplan står att de ska utveckla motorik, nyfikenhet. Där har tillgång till natur en viktig roll att spela. För
de minsta förskolebarnen används naturen främst som lekmiljö
medan den för de äldre kan användas för undervisning om
växter och djur.

Situationen idag

Ungefär hälften av Stenungsunds förskolor och skolor har
mycket god tillgång till ett större grönområde, d v s naturen är
nåbar utan barriärer i form av vägar och avståndet är kortare än
300 m.

Barnens trädgård vid Mariagården.

Riktlinjer
•
•
•

Grundskolor och förskolor bör ha max 300 m till ett
större naturområde
Grundskolor bör ha en park eller naturområde med
inhemska träd och växter i närheten.
Mindre vägar med en maxhastighet på 50 km/h upplevs inte som barriärer då mindre barn ledsagas av
vuxna. Passage av större vägar undviks i regel.

Förskolor/skolor med mycket god tillgång:
• Kristinedals förskola och skola
• Hasselbackens förskola
• Hallerna förskola
• Kyrkenorums förskola
• Kopperskolan
• Nösnäs gymnasium
• Bergsvägens förskola
Övriga skolor och förskolor har som regel god tillgång till ett
grönområde men måste kanske korsa en bilväg. Endast Montessoriförskolan i centrum har dålig tillgång till natur.
Kopperskolan har 2016 haft elever som odlat vid Mariagården.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
•
•
•
•
•
•
•

Hur långt har skolor och förskolor till grönområden?
Vilka förskolor gränsar till park/grönområde?
Finns en plan för naturpedagogik i skolor?
Finns målpunkter för skolutflykter?
Finns guidad naturvisning för allmänheten?
Finns barnvänliga områden med t.ex. träd att klättra i/
blommor att plocka?
Finns väderskyddade uteklassrum?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.
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bef. situation

åtgärder

bef. situation

åtgärder

kulturell
kulturell
eko
eko
social
social

planområdes- / delområdesgräns
planområdesnaturstigar / delområdesgräns
GC
naturstigar

naturstigar

kulturstig
(bara delomr. 1)
GC

GC
naturstigar

kulturstig (bara delomr. 1)
skola/förskola

Skolor och förskolors avstånd till naturområden. Cirkel har radie 300 m. SeGCäven delområden för mer information.
lekplats
skola/förskola

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
lekplats
fritidsgård
idrottsoch/eller rekreationsanläggning
TECKENFÖRKLARING
fritidsgård

förskola
förskola
skola
skola
förskola
gymnasieskola
gymnasieskola
skola
gymnasieskola

förskola
300
m radie från:
skola
förskola
förskola
gymnasieskola
skola
skola
gymnasieskola
gymnasieskola
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6.3 Rekreation och hälsa
Grönstrukturens betydelse för hälsan

Forskning visar på många hälsomässiga fördelar med grönområden. Immunförsvaret blir starkare, konditionen bättre, och
förmågan att tänka kreativt och koncentrerat ökar. Den trivsel
och välbefinnande som gröna miljöer tillför, bidrar med att
påskynda tillfrisknande och minska stress. Den psykiska hälsan
förbättras av naturupplevelser.
Med enkelt tillgång till natur kan ett stillasittande livsmönster brytas. Det minskar risken för en lång rad sjukdomar som
fetma, högt blodtryck, hjärt-och kärlsjukdomar.

Riktlinjer
•
•

Sträva efter bostadsnära motionsmöjlighet inom 300
m gångavstånd.
Planera äldreboenden så att de har utsikt över natur.

Människor i alla åldrar påverkas positivt av tillgång till grönområden. Barn med tillgång till natur rör sig 20% mer och det
är i ung ålder som ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet grundläggs. Barn, äldre och rörelsehindrade är en sårbar grupp som
hindras av långa avstånd, trafikbarriärer och stora nivåskillnader. Saknas närhet till naturen väljer många att aktivera sig på
träningscentran, vilket ofta är en aktiveringsform som kräver
bil.
Sammanhängande grönstråk är viktiga när ett miljövänligt
cykelbaserat, transportsystem ska utvecklas i staden. Bättre
g/c-vägar lyftes fram som ett önskemål i medborgarenkäten.

Situationen idag

Vid Nösnäs finns en koncentration av idrottsanläggningar med
bl a elljusspår, bollbanor, idrottshall. Läget är centralt i planområdet, det ligger strategiskt i förhållande till infrastruktur
och med närhet till både skog och hav.
Dess betydelse kommer öka när Norra Hallerna byggs ut och
det blir viktigt att skapa bra gröna kopplingar med nya bostadsområden söderut.
Friskis & Svettis ligger i planområdets utkant och långt från
bostäder. Det kan då vara lockande att ta bilen till gympapasset. Sommartid används dock grönytorna vid Nösnäs badplats
för utegympa.
Hälsans stig går i en slinga från kajpromenaden i centrum
till Mariagården och bjuder på en varierad upplevelse. Långa
sträckor är dock i gatumiljö och den ”gröna” upplevelsen kan
förbättras.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
•
•
•
•
•
•
20 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Finns motionsstråk, anläggningar och naturrelaterad idrott
i kommunen?
Hur är närheten till parker och grönområden för boende,
skolor och äldreboenden?
Hur långt har skolor till idrotts- och motionsanläggningar
utomhus?
Hur mycket naturrelaterad idrott såsom häst- och hundsport och orientering finns?
Finns sammanhängande gröna/blå strukturer?
Hur är tillgänglighet till grönområdena?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.
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Nösnäs

Lek och idrott i förhållande till grönområden. Se även delområden för mer information.

TECKENFÖRKLARING
lekplats
idrotts- eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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7. Kulturella värden
7.1 Grönstrukturen som landskapsbild
Bäckraviner, bohusländska berg, utblickar mot havet, strandängar, lövskogar är typiska landskapselement som sätter prägel
på Steunungsunds naturområden.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
•
•

Vid nybyggnation - finns landskapsbildsanalys?
Värna utblickar vid nybyggnation och skapa utsiktplatsermed infomationsskyltar och fikaplatser.

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

7.2 Grönstrukturen som kulturlandskap
Kulturlandskap med spår av gammal hävd, alléer, grusvägar,
kyrkogårdar mm kan ofta tillföra en extra dimension till
upplevelsen av grönstrukturen.
I delområdets södra delar finns värdefulla odlingslandskap,
i Furufjäll finns gamla gårdmiljöer med äldre betesmark och
ängsmiljöer. Koloniträdgårdar vid Kvarnberget och längs
Norumsån. Småskalig bebyggelse på Kvarnberget med sina
villaträdgårdar, kyrkan med utsikt över landskapet i Kyrkenorum

7.3 Grönstruktur som del av stadsbilden
I form av alléer och parker blir grönstrukturen en del av stadsbilden.
Stenungsund saknar nästa helt anlagda parker, det finns t ex
ingen stadspark. Kulturhusparken finns i centrum och är den
enda grönstruktur som kallas park. Även miljön runt Mariagården har kvalitéer som samlingsplats och upplevselsevärde
som parkmiljö. Det är av stor vikt att Stenungsund värnar sina
befintliga parkmiljöer.
Vid planering av nya parker bör de koncentreras till platser i
staden där många människor passerar. Tänkvärt är att även en
liten fickpark kan tillföra ett stort upplevelsevärde.
Det finns en del trädplanteringar utmed en vissa gator och
vägar men de upplevs som fragmentariska och att en medveten
planering saknas.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
•
•

Ta fram en trädplan.
Vid planering av centrala bostadsområden, ge plats för nya
parkmiljöer. Det kan med fördel vara små fickparker.

Se även bilagan Ekosystemtjänster.
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Naturområden med kulturella värden d v s jordbrukslandskap, kyrkogårdar, koloniträdgårdar, gårdsmiljöer, samt miljöer utpekade av länsstyrelsen som värdefulla ängs-och hagmarker. I grönstrukturen finns även mer småskaliga inslag som trädalléer och
stengärdsgårdar som också har ett högt kulturellt värde, men som inte redovisas i denna översikt.
Se även delområden för mer information.
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8. Ekologiska värden
8.1 Förutsättningar
För att ett område ska ha goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald krävs en varierad miljö som kan skötas på olika
sätt. I olika naturtyper finns olika arter naturtyper. Detta ger
att i ett mer varierat landskap finns det fler arter och en högre
biologisk mångfald.
Den historiska användningen av ett område har ofta betydelse
för ett områdes biologiska mångfald. Stenungsund har en lång
historia som börjar redan för flera tusen år sedan. Fornlämningar som finns bevarade i området, så som hällristningar,
rösen, hällkistor och gångskiffer visar på när jägare och fiskare
blev bofasta i området. Under 1700- och 1800-talet var stadens

huvudnäring sillfisket, men när sillen försvann lades majoriteten av fisket ner och jordbruket blev stadens huvudnäring.
Tack vare den strategiska placeringen längs med kusten blev
Stenungsund en viktig handelsplats. Orten var en viktig länk på
västkusten långt in på 1900-talet. Under 1940-talet påbörjades
Stenungsunds utveckling mot ett industrisamhälle och samhället har sedan dess fått fler och fler industrier. (Stenungsunds
kommun, 2016)
Inom Stenungsunds samhälle finns det flera olika naturtyper
och landskap som har eller har potential till att utveckla höga
naturvärden och en rik biologisk mångfald. Kustlandskapet i

Särkilt värdefulla naturvärden d v s våtmarker och lövskogar inventerade av Länsstyrelsen, ängs-och betesmarker inventerade av
Jordbruksveket, sumpskogar och nyckelbiotoper inventerade av Skogsstyrelsen, samt Natura 2000-områden, naturvårdsområden
och naturresvervat inventerade av Naturvårdsverket.
24 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
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Stenungsund har mycket värdefulla naturtyper och arter och
är klassat som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet
(SE0520048 Stenungsundskusten). Södra halvan av Stenungsön är också en del av Natura 2000-området, samt ett naturreservat med höga biologiska, kulturhistoriska och sociala
naturvärden. Vidare finns det områden inom tätorten som
är intressanta för den biologiska mångfalden. Det innefattar
både våtmarker, skogsområden och ängs- och hagmarker.

Naturområdena beskrivs i Stenungsunds kommuns naturvårdsprogram (2016; det är klart, men ligger i process för politiskt
antagande). Många områden återfinns också i Skogsstyrelsens
inventering av nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden,
i Länsstyrelsen lövskogsinventering och lista över ängs- och
hagmarker samt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (se karta).

8.2 Mål
Regionala miljömål
MILJÖMÅL		
REGIONALA TILLÄGG		
Bara naturlig försurning
Färre försurade vatten
Myllrande våtmarker
Hållbar markanvändning vid våtmarker
		
Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk 		
		mångfald
Levande skogar
Förstärkt biologisk mångfald
Ett rikt odlingslandskap
Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
		
Bevarande av åkermark
God bebyggd miljö
Nära till naturen
		
Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
		
Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruk		
		smark
Ett rikt växt- och djurliv
Ökat antal arter i vardagslandskapet
		
God miljö för pollinerare
		
Ökad kunskap om skyddsvärda träd

Sammanfattning av de aktuella regionala tilläggsmålen
som påverkar grönstrukturplanens utredningsområde med
avsikt på grönstrukturen.

För ett Sverige enat ska kunna arbeta mot en bättre miljö har
Riksdagen tagit fram 16 miljömål som beskriver hur miljön i
Sverige skall vara till år 2020 och vad man måste göra för att
uppnå målen.
Utöver de nationella miljömålen har regionalspecifika til�läggsmål tagits fram för Västra Götalands län för 15 av de 16
miljömålen (storslagen fjällmiljö är ej aktuell i länet). Dessa
mål lyfter fram regionala mål och särdrag i länet som kräver
ytterligare insatser som inte omfattas av de nationella miljömålen. Totalt finns 50 regionala tilläggsmål i Västra Götalands
län. Samtliga delmål är inte tillämpningsbara på Stenungsunds
tätorts grönstruktur.
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8.3 Ekologisk samband i landskapet
För att stadsutveckling ska kunna gå ihop med bevarandet av
fungerande ekosystem och en rik biologisk mångfald, måste vi
ha kunskap om ekologiska landskapssamband. Artinventeringar och inventeringar av naturvärden är viktiga kunskapsunderlag i kommunens planering. Men kartor med nyckelbiotoper i
skogen och andra olika typer av höga naturvärden räcker inte.
Vi måste också ha kunskap om hur arterna i sin livscykel använder landskapets olika komponenter samt hur de kan sprida
sig. En damm som skulle kunna användas för groddjurslek kan
vara en otillgänglig resurs eller ha nedsatt funktion, genom att
den är avskild från övervintringsplatserna av en trafikerad väg.
Förändringar i markanvändningen leder ofta till att livsmiljöer
för olika arter påverkas negativt. Samtidigt kan ”nya” miljöer
som t.ex. ett öppet dike bli en utmärkt spridningskorridor för
t.ex. groddjur.

analysen gjordes en biotopskatering för hela analysområdet.
Fokusarter är indikatorarter vars förekomst innebär att också
en mångfald av andra arter finns i en viss livsmiljö. I många
fall är det inte en viss art som utgör fokusart utan en grupp av
arter med liknande ekologi. Projektet har identifierat lämpliga
fokusarter för karaktäristiska ekologiska nätverk i analysområdet vid Stenungsund. Som fokusart för lövskogsnätverket
valdes mindre hackspett.
Genom framtagna GIS-metoder som används dagligen i naturvärdsarbete framtas olika typer av kartor för själva tolkningen
av resultatet. Analyskartorna med habitatnätverk redovisar inte
faktiska artförekomster, utan visar var i landskapet det finns
vissa eller bra förutsättningar för arten. Kartan är ett prediktionsverktyg som visar landskapet utifrån fokusartens ekologiska krav med hjälp av de GIS-underlag som använts i analysen.

De ekologiska konsekvenserna vid exploateringar kan vara
mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av
livsmiljöer så ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vilket försämrar konnektiviteten1 mellan olika grönområden. Med
konnektivitet avses i vilken utsträckning landskapet möjliggör
för arter att förflytta sig mellan olika livsmiljöer. Hög konnektivitet är avgörande för en arts långsiktiga fortlevnad i landskapet. I starkt fragmenterade landskap, som t.ex. stadsmiljöer
eller urbaniserade regioner, så får fragmenteringsproblematiken en ökad betydelse. Små fragment av biotoper leder till
att populationerna lokalt kan vara små, och har små överlevnadsmöjligheter, men de kan klara sig genom att ha kontakt
med varandra och på så sätt ingå i en s.k. metapopulation. I
fragmenterade miljöer lever arter ofta i metapopulationer, dvs.
system av populationer som till viss del är sammankopplade
med varandra via spridning. Om livsmiljöernas kvalitet försämras och avstånden ökar mellan populationer, ökar risken för
ett totalt utdöende i hela metapopulationen. Det handlar om hur
resilient2 landskapet är för arternas långsiktiga överlevnad dvs.
hur ekosystemet kan återhämta sig efter en störning/förändring.

Resultat

Analysområdets placering i kommunen ger analysområdet
en karaktär av relativt många små lövskogar inom enskilda
geografiska lägen. Vi har identifierat 12 s.k metapatcher3, som
tillsammans täcker cirka 1/3 av analysområdet. Patcherna är
namngivna utifrån geografiskt läge (karta s.27):
• Stenungsön
• Doteröd
• Budalen
• Ekbacken
• Kvarnberget
• Hasselbacken
• Blixeröd
• Nösnäs
• Norum
• Södra Hallerna
• Norumsån
• Brunneberget/Furuberget

Avgörande för att kunna upprätthålla grundläggande ekologiska processer i fragmenterade landskap är att konnektiviteten
inte får bli alltför låg samt att det finns tillräckligt många
områden med arternas livsmiljöer. Om konnektiviteten minskar
alltför mycket riskerar man gradvis utarmning av den biologiska mångfalden. Detta påverkar inte bara arterna i sig, utan även
de rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster som dessa
områden idag erbjuder för allmänheten.

Större patcher med lövskog - kärnområden
Generellt gäller att stora områden med dominans av lövskog
är mer bevarandevärda än små områden med lövskog. Stora
områden har bättre ekologisk funktion och har större möjlighet
att över tid erbjuda livsmiljöer för fokusarten än små områden
med lägre andel lövskog. Sådana områden brukar i landskapsekologiska analyser kallas kärnområden.
Följande patcher har samlat identifierats som två kärnområden:
• Nösnäs, Hasselbacken, Norum, Södra Hallerna
• Brunneberget/Furufjäll

Metod

I arbetet med grönstrukturplanen har Calluna AB genomfört en
habitatnätverksanalys på lövskog för att kunna överblicka de
ekologiska landskapssambanden inom analysområdet.
När det finns tillgång till rumsligt marktäckedata/biotopkarteringar samt kunskap om arters ekologiska krav, kan olika typer
av landskapsekologiska analyser göras. I den genomförde
1
2
3

Kärnområdena ligger främst inom delområdena Hallerna,
Öster om motorvägen och Kyrkenorum som beskrivs mer
utförligare i avsnitt 9 ”Delområden”.
Stepping stones
Små metapatcher med lövskog som fungerar som del av spridningslänk – stepping stones.

Graden av sammankoppling mellan habitatområden, det vill säga hur sammankopplade eller isolerade de är i förhållande till varandra.
Inom ekologin är resiliens ett mått på den hastighet med vilken ett ekosystem återgår till sitt föregående tillstånd efter att ha utsatts för en störning.
En biotop eller ett område som har vissa urskiljbara miljövariabler som gör att den går att avskilja från omgivande områden.
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Habitatnätverksanalys utförd av Calluna 2016.

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getm
GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
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Små patcher med lövskog är dels en livsmiljö men om de ligger mellan större lövskogsområden kan de också fungera som
en del av en spridningslänk (s.k. stepping stones). Stepping
stones är patcher som ligger väldigt strategiskt till när det
gäller att upprätthålla spridningsflöden genom habitatnätverket. Om sådana områden eller spridningslänkar försvinner så
riskerar det sammanhängande lövskogsnätverket bli uppdelat
i flera isolerade delar. Betydelsen av det kan vara mycket svår
att identifiera i fält, men är möjligt att identifiera i nätverksanalysen.
Följande patcher har identifierats som viktiga och förväntas
ha en särskilt stor funktion som både stepping stones och som
livsmiljö:
•Ekbacken
•Blixeröd
•Norumsån
Kvarvarande patcher Stenungsön, Doteröd, Budalen och
Kvarnberget är förutom Stenungsön inte utan betydelse då de
har en funktion som stadnära livsmiljö samt trolig spridningslänk mot nord.

Ekologiska samband – länkarna mellan metapatcherna
Inom analysområdet finns det patcher med goda och relativt
goda möjligheter för spridning mellan dvs starka länkar, se figur s. 27. Det finns patcher med små möjligheter för spridning
emellan dvs svaga länkar och det finns patcher där spridning är
mycket svår-omöjlig emellan patcher (barriär).
Starka spridningslänkar: Nösnäs-> Södra Hallerna, Nösnäs->
Norum, Nösnäs-> Hasselbacken, Norum-> Hasselbacken.
Relativt starka spridningslänkar: Budalen-> Blixeröd,
Norum-> Norumsån.
Svaga sprindningslänkar: Kvarnberget-> Nösnäs, Kvarnberget-> Norum, Södra Hallerna-> Norumsån, Nösnäs->
Norumsån Hasselbacken-> Ekbacken, Norumsån-> Blixeröd,
Doteröd-> Ekbacken
Relativt svaga sprindningslänkar: Doteröd-> Budalen, Ekbacken-> Budalen, Ekbacken-> Blixeröd
Avståndet mellan Norumsån och Blixeröd på ena sidan och
Brunneberg/Furufjäll på andra sidan är på sina håll kort men
spridningen försvåras/ omöjligörs (graden av barriär beror på
vilka organismer det handlar om) av E6:an. Troligen kan mindre hackspett ta sig över men spridningen försvåras avsevärt.
En kraftig barriär i landskapet – E6
E6:an är lövskogsnätverkets stora barriär och innebär en utmaning för spridning i öst-västlig riktning. Det är troligt att den
för många organismer separerar lövskogarna i ett nätverk öster
om vägen och ett väster om vägen. Ett stöd för hypotesen om
att E6:an är en kraftig barriär är att en spridningslänk mellan
patcherna i dag inte förekommer. I GIS-analyserna är E6:an
en totalbarriär och vid t.ex. Blixaröd förekommer dessutom
Stenungsundsmotet. Med tanke på ett flertals observationer av
mindre hackspett väster om E6:an men ytterst få öster om samma väg så stärks hypotesen om E6:ans kraftiga barriäreffekt.
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8.4 Utvecklingsmöjligheter
Det viktigaste för att skapa en bra och hållbar grönstruktur för
ett område är att ha en övergripande helhetsuppfattning om
område och skapa samband och gröna nätverk. Insatser för att
förbättra grönstrukturen kan sedan göras på specifika platser
genom punktinsatser för att ytterligare förbättringar. Om samband och gröna nätverk saknas finns stor risk att den biologiska
mångfalden minskar på grund av utarmning av arter i landskapet, då möjligheterna för individer från andra områden att ta
sig in i området är begränsat.
•

•

•

Åtgärder som kan utföras för att förbättra möjligheten
för djur och växters spridning är att bevara och anlägga
nya grönstråk i bebyggda områden. Detta ger utöver det
bättre och friskare luft.
Åtgärder man kan tänka på vid planering av grönområden
är att försöka utforma områdena och välja planteringar
efter lokal flora. Mycket blommande blommor, blommande frukt- och bärbuskar och träd ur den lokala floran
gynnar pollinerare. Dessutom är det ett trevligt inslag
för lokalbefolkningen att ha möjlighet till att plocka i sin
närmiljö.
Vägkanter kan med rätt förutsättningar och skötsel hysa
en rik flora med många blommande växter och ett rikt

Exempel på insektshotell. (Internet)

•

•

insektsliv. För att identifiera vägkanter med förutsättningar för hög artrikedom kan inventering och kartlägg av
vägkanterna göras varpå skötselplaner för sträckorna kan
föreslås (t.ex. slå vägkanter med slåtter på hösten).
Regionala miljömål finns för att skapa goda miljöer för
pollinerare. Projekt som kommunen kan dra igång för att
öka pollinerare i kommunen är att starta biodlingar. Samarbeten kan startas med t.ex. skolor, dagis, fritidsgårdar
eller privatpersoner. Vidare kan man försöka skapa attraktiva boplatser och övervintringsplatser för vilda pollinerare genom att placera ut insektshotell runt om i tätorten
vid områden med mycket blommande växter, eller placera
ut naturliga objekt som är attraktiva för insekter, så som
död ved eller högstubbar eller skapa öppna sandmiljöer för
vildbin. Pollinerare minskar drastiskt i vårt samhälle idag
på grund av mindre tillgång på växter, attraktiva boplatser,
men även användning av insektsbekämpning.
Gamla träd har ofta en viktig roll för många djur och
lavarter och anses vara extra skyddsvärda i exploateringssamband. En inventering av skyddsvärda träd bör
genomföras inom Stenungsund för att kartlägga samtliga
skyddsvärda träd.

Ett gammalt skyddsvärt ek. (Linnea Ingesdotter)
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8.4 Utvecklingsmöjligheter
Öppna vatten och våtmarker

Öppna vatten och våtmarker är en minskande biotop i samhället i och med utdikning och kanalisering av vatten. Detta
för att gynna andra torrare miljöer, så som jord- och skogsbruk. Våtmarker är viktiga miljöer för fåglar och groddjur. I
de regionala miljömålen finns ett mål att samtliga kommuner
i Västra Götalands län ska till 2020 ha en blåstrukturplan för
kommunen. Det är viktigt att i stadsplaneringen värna om de
våtmarker som idag finns inom tätorten. I Stenungsund idag
finns det tre mindre vattendrag som rinner genom tätorten, ett
antal våtmarker och ett fåtal öppna småvatten (se karta över
våtmarker). Det viktigaste vattnet i Stenungsund, utöver havet,
är Norumsån som har höga ekologiska värden med bland annat
ål och öring. Ål och öring finns även i Stenuge å och i Nösnäsbäcken.
Åtgärder som kan utföras för att öka mängden våtmarker är att
undersöka var det finns diken i skogsmark och fylla igen de
som ej är nödvändiga idag. Ytterligare åtgärder skulle kunna
vara att anlägga nya våtmarker i anslutning till befintliga
vattendrag. Våtmarker kan fungera som naturlig rening av
vattnet genom att de tar upp kväve och förbättrat vattenkva-

litén genom att partiklar och farlig ämnen binds in i marken i
och med markens buffertkapacitet. En våtmark fungerar även
som ett vattenmagasin där vattnet kan lagras vid kraftigt regn,
vilket ger en flödesreglerande effekt och minskar risken för
översvämning.
Vid förtätning och nyexploatering inom tätorten är det viktigt
att utveckla och förbättra dagvattenhanteringen och undvika
att exploatera kustzonen eftersom många av de höga ekologiska värdena runtomkring Stenungsunds tätort är kopplade
till kusten och de grunda marina områdena. En stor del av
föroreningar som kommer ut i havet kommer från ytavrinning
från hårdgjorda ytor och orenade dagvattenutlopp via vattendrag. Försämrad vattenkvalitet är en anledning till försämrade
förutsättningar och minskande vegetationsbeklädda bottnar i
de grunda marina områdena som är viktiga uppväxtområden
för vattenlevande organismer och effektiva kväve- och koldioxidfällor. Genom att värna om vattenkvaliteten och minska
utsläppen i kustvattnet ökar möjligheterna att bevara dessa
vegetationsbeklädda bottnar.

Exempel på en våtmarksdamm i nybyggt bostadsområde i Göteborg.
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Våtmarker från biotopkartering, utförd av Calluna 2016.

TECKENFÖRKLARING
våt eller fuktig mark
öppet vatten
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8.4 Utvecklingsmöjligheter
Odlingslandskapet

En annan naturtyp som är viktig för biologisk mångfald och
ofta förknippad med höga ekologiska värden är hävdade ängsoch betesmarker. Ängs- betesmarker har kraftigt minskat i våra
landskap, framförallt på grund av minskat bete. I samband med
industrialiseringen försvann jordbruket från Stenungsunds tätort och idag finns ett fåtal produktiva odlingsmarker kvar inom
tätorten, främst i anslutning till Norumsån. Några utspridda
skötta gräsmarker finns i området (se karta över odlingslandskapet). Vissa av dessa är, andra har varit, betesmarker. De
marker som idag inte betas eller på andra sätt hävdas, håller på
att växa igen. Kontinuerlig störning genom bete eller slåtter ger
möjligheter för en hög biologisk mångfald. Det är därför viktigt att bevara och sköta de betade och hävdade markerna
(inklusive havsstrandängar). För att gynna dessa naturtyper kan
skötselplaner tas fram för hur störningar och hävd av områdena
ska ske, t.ex. genom bete, slåtter eller bränning. Vidare kan
tidigare betesmarker återställas och åter börja hävdas för att
öka arealen ängs- och betesmarker. Död ved bör lämnas kvar
vid skötselåtgärder för att gynna insekter och svampar.

Vid byggnation nära befintliga naturmiljöer bör naturliga
övergångar mellan naturtyperna skapas, t.ex. om exploatering ska ske nära en skogsmiljö bör man gradvis övergå från
skog, till en naturlig brynzon, följt av park innan bebyggelse
kommer. Detsamma gäller för vegetationen längs med vattendragen.
Vid skötselåtgärder i skogsmiljöer kan högstubbar lämnas
kvar i markerna och nedtagna träd lämnas som död ved och
kommer att bli viktiga livsmiljöer för insekter och svampar
med tiden.
I en långsiktigt hälsosam skog behövs träd med en varierad
ålder som ger möjlighet till föryngring. Skogar och speciellt
lövskogar kan ibland betas hårt av vilda djur, t.ex. klövdjur
så som rådjur. Klövdjur betar främst av de yngre plantorna av
lövträden, vilket förhindrar föryngring. Om en skog betas för
hårt kan åtgärder utföras för att säkra naturlig föryngring, t.ex.
kan instängsling av skott och yngre plantor göras för att
hindra djur från att äta upp dem.

Äldre hagmark i Nordhagen i Furufjäll/Brunnsbergsområdet.
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Odlingslandskapet. Biotopkartering, utförd av Calluna 2016.

TECKENFÖRKLARING
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skötta gräsmarker
övriga öppna marker
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9. Delområden
Översiktlig beskrivning

Grönstrukturplanen har delats in i fem delområden. Indelningen har gjorts utefter naturliga barriärer i form av vägar och
strandlinjer.
Kartlagd grönstruktur har en storlek på minst 5000 m2.
Bostadsgårdar, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer, mindre parker
är också viktiga delar i den mosaik som utgör en stads grönstruktur. Även om de inte ingår i denna kartläggning ska deras
betydelse inte undervärderas.

Nulägesbeskrivning

Tillgång, nåbarhet och kvalitet avgör grönstrukturens sociala
användbarhet och värde. Ibland väger vissa aspekter tyngre.
Om tillgången i ett tätbebyggt område är litet, blir nåbarhet och
kvalitet viktigare.
Stenungsund har generellt en god tillgång på naturområden för
friluftsliv, både i skog och vid havet.

Värdering av grönområden

Grönstrukturens värde har bedömts ur ett socialt, ett kulturellt
och ett ekologiskt perspektiv.
Ett kulturellt värde kan vara en kyrkogård, en vacker utsikt,
riklig förkomst av stengärdsgårdar, ett kulturlandskap.
Ett socialt värde hänger samman med grönstrukturens närhet
till bostäder, närhet till skolor och förskolor, att grönstrukturen
fungerar eller har potential att fungera som en samlingsplats,
eller har ett värde för motion och reakreation.
Skogsstyrelsens definition av en skog med höga sociala värden
är även tillämpbar på grönstrukturen generellt. Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
tillgänglig.
2) ha god kvalitet vilket innebär att den har ett eller flera attraktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.
Grönstrukturplanen har även vägt in sociala värden redovisade
på s.12.
Ett ekologiskt värde kan t ex vara ett Natura 2000-område, att
grönstrukturen är inventerad som lövskog och därmed indikerar hög biologisk mångfald, att grönstrukturen fungerar som en
länk eller ”stepping stone” mellan grönområden.
Där minst två värdegrunder överlappar bedöms grönområdet
ha ett mycket högt värde.
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9.1 Stenungsön

Nulägesbeskrivning
Beskrivning

Kommunens populäraste grönområde kan grovt delas in i en
norra del där grönstrukturen samspelar med äldre arkitektur
och kulturlandskapsmiljöer, och en södra del med höga ekologiska värden. Samtliga miljöer har höga värden för rekreation.

1
Hawaii - badplats på Stenungsön

Stenungsön började i mitten på 1800-talet utvecklas som
badort med sommarvillor och badhus. I synnerhet norra sidan
av ön präglas av denna badortskaraktär. Här finns en kulturstig
som framhäver både den gamla arkitekturen liksom konstnärers närvaro på ön.
Karga klipp- och tallskogsmiljöer karaktäriserar västra sidans
naturstigar. Där finns två natursköna badvikar - Jungfruviken
och Skomakarviken. De är enkelt upparbetade med badbrygga, Jungfruviken har även hopptorn, och enstaka bänkbord. De
ligger långt från parkeringsplatser och är därmed svåra att nå
för handikappade och småbarnsfamiljer.
På södra delen av ön finns en av västkusten största badplatser.
- Hawaii. Den är rikt utrustad och enkel att nå med parkering
nära.

2
Vik på östra sidan

Södra delen av ön är ett naturreservat. I vissa delar av reservatet finns en artrik lavflora med flera ovanliga arter. I de
kustnära områdena runt Stenungsön finns marina värden med
bland annat vegetationsklädda bottnar med ålgräs, nating och
blåstång m.m. Dessa bottnar är viktiga uppväxtområden för
många djurarter och har minskat kraftigt på västkusten de
senaste decennierna.

Skydd

Strandskydd, Natura 2000 , Naturreservat Södra Stenungsundsön. Riksintresse för friluftsliv. Norra delen av ön är inventerad
som värdefull kulturmiljö av länsstyrelsen.

Brister/hot
3

Väg 160 är en barriär mellan norra och södra delen.
De gamla tallskogarna präglas av igenväxning.
Ev. exploatering med nya bostadsområden.

Jungfruviken

5

4
Aschebergs allé

Stenungsögården
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TECKENFÖRKLARING
befintliga naturstigar/
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befintliga g/c-stråk
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bef. situation

plats för idrott och friluftsliv

åtgärder

3

NULÄGESBESKRIVNING

Jungfruviken

Grönstruktur

4

kulturell värden
Kulturella
eko
Ekologiska
värden

5

social
Skog
med högt socialt
värde, inventerad av
Skogsstyrelsen 2008*,
samt av MARELD 2016.

Storeviken

planområdes- / delområdesgräns
naturstigar
Skomakarviken

GC

2

naturstigar

kulturstig (bara delomr. 1)

GC

skola/förskola
lekplats
idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård
förskola
skola

Skepparviken

gymnasieskola
förskola
skola
gymnasieskola

1
Hawaii

* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier. Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras tillgänglig.
2) ha god kvalitet vilket innebär att den har ett eller flera attraktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 37

347

9.1 Stenungsön

Förslag på åtgärder
Åtgärder för att stärka sociala och kulturella
värden
• Skapa nya g/c-kopplingar mellan norra och södra ön.
• Uppgradera skyltsystem
• Underhåll kulturlandskapet - betesmark, alléer och solitärträd.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
• Säkerställa att igenväxning inte sker av naturreservatet.
• Ta fram skötselplaner för och följa dessa för att förbättra
•
•
•
•
•
•
•
Ta fram skötselplaner för att bevara naturmark med kulturella
och ekologiska värden.

•
•

•
•
Exempel från Ekebergparken i Oslo på skyltsystem som smälter i naturliga miljöer.

•
•
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strandängarna i området.
Vara restriktiv med exploatering längs med kusten.
Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vattenkvalitén i havet.
Kontrollera befintlig dagvattenhantering och undersöka
om förbättringar kan göras.
Sätta ut insektshotell och lägg ut naturliga insektsplatser
vid skötselåtgärder (högar med ris, död ved, högstubbar
m.m.).
Skapa övervintringsplatser för kräldjur (stenhögar, stenmurar m.m.).
Hålla havsstrandängarna öppna och ta bort höga objekt på
strandängarna (gynnar fågellivet).
Öka andelen död ved i skogar. Vid naturvårdsåtgärder som
innebär att träd tas ned, alternativt att träd har ramlat på
grund av andra anledningar, bör träden ligga kvar som död
ved samt lämna stående högstubbar.
Kontrollera att sandmarker och andra biotoper för vilda
pollinerare inte växer igen (t.ex. genom att hävda sandmarker).
Rikta besökarna till områden med höga sociala värden och
rikta bort dem från områden med höga ekologiska värden
som är känsliga för störning. Rikta besökare kan göras
genom att anlägga tydligt utmärkta gångstigar och sätta ut
skyltar i områden med höga ekologiska värden som informerar besökare om vilka områden som bör undvikas.
Göra om överskottsgrönytor till ängsmarker eller andra
naturliga naturtyper med mycket blommande växter vilket
minskar behov av skötsel och gynnar pollinerare.
Plantera bär och blommande buskar och träd i anslutning
till gång- och cykelstråk (om plantering är aktuellt). Ökar
ett områdes värde för insekter, fåglar och för människor.
Skapa naturliga och varierande typer av grönområden vid
planering av nya grönområden bör man.
Anlägga planteringar med naturliga växter (ex. blomsterängar) och undvika arter som inte är inhemska och kan
sprida sig och bli invasiva arter.

Strandäng
-Öppet landskap, både ekologisk
och kulturhistorisk värde

TECKENFÖRKLARING

åtgärder

befintliga naturstigar/
motionsstråk
befintliga g/c-stråk
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola
Natura 2000-område

E

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
åtgärder
åtgärder
åtgärder

K
E

Jungfruviken

Höga värden
Övrig grönstruktur. Kan
lokalt innehålla höga
värden. Vid ev. framtida
planarbete bör dessa
värden utredas vidare.

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S

Badplats
-Fin utsikt över
fjorden.

Socialt perspektiv
Kulturellt
naturstigar perspektiv
Ekologiskt
perspektiv
GC

SE

K
KE
E

Strandäng
-Bevara öppet
landskap, betesmark
med både ekologisk
och kulturhistorisk
värde.

E
Storeviken

Södra
Stenungsundsöns
naturreservat

KE

K

Grön koppling
-Värna allmänt tillgängliga
ytor, förstärk koppling mellan
parkering och stråk utmed
vattnet, ta bort grindar och
staket.
- Utveckla som samlingsplats
och utgångspunkt för
promenader på ön.
- Uppgradera med nya
informationsskyltar och
fikabord.

E
Skomakarviken
ES

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

S

bevara/utveckla grönstruktur
förbättring av väg- och
gatumiljö
som gröna stråk
naturstigar
naturstigar
föreslagna
naturstigar/
GC
naturstigar
motionsstråk
GC
GC
föreslagna
g/c-stråk

ES

ES
Grön koppling
-Skapa/bevara en smal remsa
av natur som inte är avgränsad
med staket. Viktigt att lämna
öppet.

Skepparviken

S

E

Hawaii

EKS

ES

Badplats ”Hawaii”
- förbättra g/c-koppling till norra delen
av ön.

E

Spår av äldre kulturmiljö, stenmurar
m m.
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9.2 Centrala Stenungsund

Nulägesbeskrivning
Beskrivning

Centrala Stenungsunds tillgång på grönstruktur varierar stort
på östra och västra sidan om järnvägen.

1
Ekträd vid Kopperskolan

Väster om järnvägen är närheten till vattnet en stor tillgång
och fotgängare kan röra sig utmed en kajpromend. Kajpromenaden avbryts då och då av park- och gårdsmiljöer. I delar
av centrumsmiljön finns lummiga alléer och markparkeringar
som bryts upp av häckar och trädrader. I andra delar upplevs
miljön som steril och i avsaknad på vegetation. Ambitionsnivån i centrala Stenungsunds grönstruktur varierar. Kyrkberget,
Kulturhusparken och Nösnäs badplats är centrala närparker
med olika innehåll.
Öster om järnvägen dominerar bostadsområden. Kvarnberget
och parkmiljön runt Mariagården sticker ut som två områdesparker med extra höga kvaliteter. Utmed Yttre Ringleden
dominerar flerbostadshus vars närmsta grönområde är Hasselbacken.
Fina ublickar mot Hakefjorden fås på Kvarnberget, Kyrkberget
och Solgårdsterrassen.

2
Mariagården, en oas med café och barnverksamhet. Viktig
grön mötesplats.

De ekologiska värdena ligger främst i anknytning till kusten
och närheten till Stenunge å. Mellan Stenungsön och Centrala Stenungsund finns grunda marina mjukbottnar med ålgräs
m.m. som är viktiga uppväxtområden för många djurarter. Genom området rinner Stenunge å och Hällebäcken (som rinner
ihop med Stenunge å vid Maria-gården. Stenunge å, i vilken
det finns ål och öring, rinner genom askskogen vid Västergård
som är viktig för flora och fågelfaunan.

Skydd

Strandskydd i hamnen och utmed Stenunge å.

Brister/hot

Göteborgsvägen, V160 och järnvägen är tunga barriärer.
3
Damm på Kvarnberget.

Pågående planärende för småindustri i området ”Industriängarna”. Värdet för kulturmiljön i Västergårds allé, ekologiskt värde som fågelparadis och värdet som översvämningsyta riskerar
att försvinna. Skogen ”Västergård” och delar av Kvarnberget
ligger utanför detaljplanelagt område.
Området väster om järnvägen är fattigt på grönområden idag
och har ett högt exploateringstryck. Närmsta områdespark är
Kvarnberget och förbindelsen dit är bristfällig.
Säkerhetsavståndet till petrokemisk industri i norr, begränsar
möjligheten att skapa samlingsplats kring Mariagården.

4
Kulturhusparken med sandstrand. Fint inslag med vattenkontakt i centrum.
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Ucklumsvägen

bef. situation

TECKENFÖRKLARING

åtgärder

NULÄGESBESKRIVNING

befintliga naturstigar/
motionsstråk
befintliga g/c-stråk

Grönstruktur

lekplats

eko
Ekologiska
värden

plats för idrott och friluftsliv

social
Skog
med högt socialt
värde, inventerad av
Skogsstyrelsen 2008*,
samt av MARELD 2016.

skola/förskola

kulturell värden
Kulturella

planområdes- / delområdesgräns

* En skog med
höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier.
naturstigar
Den ska: GC
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
kulturstig (bara delomr. 1)
tillgänglig.
2) ha god kvalitet
vilket innebär att den har ett eller flera attskola/förskola
raktiva upplevelsevärden.
lekplats
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

naturstigar
GC

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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9.2 Centrala Stenungsund
Åtgärder för att stärka sociala och kulturella
värden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa tydligt grönt promenadstråk hela vägen mellan
Strandgatan och Nösnäs badplats.
Fullfölj befintlig modell för markparkeringar med trädoch häckplanteringar.
Utveckla Nösnäs badplats till en centrumsnära festplats.
Uppgradera innehåll och möblering. Skapa grön buffert
mot V160.
Parken vid kulturhuset Fregatten i centrum värnas. Viktig
grön lunga.
Kyrkbergets småskaliga gatugrönska med häckar och
fruktträd, samt grönområde värnas. Viktig grön lunga för
närliggande förskola.
Hälsans stig värnas som stråk och kompletteras med skyltning om kultur- och naturinslag.
Förbättra fotgängarförbindelsen mellan centrum och
Kvarnberget.
Västgårds allé till Mariagården kopplas bättre med centrum. Tillför gatugrönska i gatan utmed järnväg.
Samarbeta med Stenungsundshem för att skapa odlingsmöjligheter i områden med flerbostadshus.
Skapa tydligare entré till Kvarnberget vid koloniområdet
för bättre koppling till Solgårdsterrassen.
Utveckla Kvarnberget med sittplatser med fikabord, grillplats, uteklassrum och naturlekplats..
Gör befintlig skatepark vid Kristinebergsskolen till en del
av ett aktivitetsstråk som binder ihop Kvarnberget med
Kristinebergs skola och Hasselbacken fritidsgård.
Industriängarna är ett fågelparadis i dag. Samarbeta med
naturskyddsföreningen för att vidareutveckla och värna
miljön som en centrumsnära fågelskådarlokal.

G/C-väg utmed Nösnäs badplats. Slänt mot V160 saknar träd
och buskar, vindutsatt och bullerstörd miljö.

Förslag på åtgärder
Åtgärder för att stärka ekologisk värden
•
•
•
•
•
•

•
•

Vara restriktiv med exploatering längs med kusten och
strandzonen längs med Stenung å.
Bibehålla och utveckla de stråk av vegetation som finns
inom de mest tätbebyggda delarna av centrala Stenungsund.
Undersöka och kartlägg utlopp av dagvatten till Stenunge
å för att minska diffusa utsläpp till vattendraget och vidare
ut i havet.
Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vattenkvaliteten i Stenunge å, Hällebäcken samt havet.
Undvika vandringshinder i vattendragen.
Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och mindre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.
Anlägga blomsterrika områden inom tätortsnära naturområden för att gynna pollinerare (naturliga naturtyper ex.
blomsterängar).
Anlägga våtmark/dammar i anslutning till Stenunge å och
Hällebäcken vilket fungerar som dagvattenrening, kvävefälla, och magasinering och kan gynna fågellivet eller
groddjur beroende på utformning.

Exempel från Köpenhamn. Variationsrik trädplantering. Dämpar buller och vind, fångar partiklar, skapar miljö för djurliv.
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Hjälmarevägen
-Förstärk grönstruktur
till havet.

Industriängarna
Stor mångfald med olika biotoper och rikt fågelliv.
- Lämpligt område för våtmark. Gynnar fågellivet och
minskar läckage av näringsämnen.
- Dämpar översvämningsproblematiken i centrum.

Mariagården/Västergård
- områdets kultur- och rekreationsvärden säkras långsiktigt.
- Caféverksamhet behålls
- Västergårds allé kopplas till centrum
för bättre, tydligare tillgänglighet.

Stenunge å och Hällebäcken
- bevara vegetation och goda
vattenmiljöer som gynnar
akvatiskt liv

Gatugrönska Industrivägen
- Skapa en mer stadsmässig
entré mellan Yttre Ringleden
och Uddevallavägen.
- Sammanhängande g/c-stråk
- Trädrad utmed g/c-bana
- Hårdgjorda mittrefuger
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gräsytor.
- Gallra runt Hällebäcken.
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Gatugrönska Yttre Ringleden
-Yttre Ringledens värde som grön
korridor ökar med fler ängsytor, trädrader och ängsytor i mittrefuger. Den
är av estetiskt värde, men samtidigt
ökar biologisk mångfald, tar hand
om dagvatten, skapar habitat m.fl.
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Kvarnberget
SE

S
E

Förbättra
kontakt mellan
Kvarnberget
och centrum.

E S

E

Hasselbacken

E
Behåll grönstruktur
mellan Kvarnberget och
Solgårdsterrassen.

S
S

ES
Ucklumsvägen

E

ES

E

Lämpligt område för våtmark.
- Gynnar fågellivet och minskar
läckage av näringsämnen.
- Dämpar översvämningsproblematiken i centrum.

Naturstig Kvarnberget
- bättre skyltning
- skapa fikaplats
- skapa lekplats och uteklassrum för närliggande
förskola och skolor.

Behåll grön korridor längs gångvägen mellan Nösnäs gymnasium
och Kristinedalsskolan.
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Gatugrönska Ucklumsvägen
-Värna existerande betesmiljöer.
- Öka värde som grön korridor med fler ängsytor, trädplanteringar, ängsytor i mittrefuger.

		
förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
		
bevara/utveckla grönstruktur

planområdes- / delområdesgräns
naturstigar

förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk
naturstigar
föreslagna
naturstigar/motionsstråk
GC
föreslagna
g/c-stråk

GC lokalt innehålla 		
Övrig grönstruktur. Kan
kulturstig (bara
delomr. 1) bör
höga värden. Vid ev. framtida
planarbete
dessa värden utredas vidare.
skola/förskola
lekplats

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 43

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård

353

9.2 Centrala Stenungsund

Förslag på åtgärder

Bildexempel - bygg vidare på det som är bra

Exemplet ovan visar en bostadmiljö bestående främst av klippt
gräsmatta. Här bör man sträva efter större mångfald i grönstrukturen.

Samma kvarter men en robust, upplevelserik miljö som erbjuder lek för både barn och vuxna (boule). Olika typer träd och
buskar varierar i höjd. Det skapar förutsättningar för fågelliv.
Viktig grön lunga att värna.

Fullfölj allén hela vägen mellan Strandgatan och Nösnäs
badplats. Det skapar ett tydligare stråk och underlättar orientering.

Allé med kärrek skapar en grön axel mellan centrum och
Nösnäs badplats. Kulturhusparken och gröna bostadsmiljöer
ligger som ett pärlband utmed stråket. Ekosystemtjänster värmer och svalkar byggnader, binder smog, dämpar buller,
minskar stress o s v.

Parkering och gångstråk vid köpcentrum. Stora asfaltsytor
utan träd och ett gångstråk nästan utan planteringar. Bristfällig grönstruktur, visuellt fattig miljö som är exponerad för
väder och vind.

Parkering och gångstråk vid kulturhus Fregatten. Trädrad
utmed gångstråket och i parkeringsytan, häckar som ramar in.
Enkel åtgärder som tillför stort upplevelsevärde, skugga och
vindskydd.
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Bildexempel- förbättra det som är dåligt

Strandvägen. Saknar gatugrönska.

Gata med dagvttenhantering i ”regnträdgårdar.”

Asfalterad refug längs Industrivägen.

Refuger med friväxande gräs i Alingsås. Ekosystemtjänst t ex
minskad avrinning, binder damm- och vägpartiklar.

Bostadsmiljö vid Kopperskolan. Steril och solexponerad
gräsmatta.

Exempel från Viken i Skåne. Klippt gräsmatta blandas med
högvuxet gräs och träddungar blandas med öppna gräsytor,
ger på alla sätt mer mångfald.
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9.3 Hallerna

Nulägesbeskrivning
Beskrivning

Området består av stora naturområden, främst skog. I södra
delen finns öppna kulturlandskap. Det finns gott om spår av
äldre jordbrukslandskap t ex stengärdsgårdar.
Trots att stora naturområden finns inom delområdet, har
nybyggda bostadsmiljöer i södra Hallerna långt till bostadsnära
natur som är lätt tillgänglig för reakreation. Mot kusten börjar
området bli färdigexploaterat och det mesta av orörd natur
finns en bit in från havet.
1
Elljusspår intill Nösnäs gymnasium.

2
Skog som gränsar till både förskola och bostäder.

Området är mycket rikt på fornlämningar.
I områdets sydvästra del löper Norumsån, som en naturlig
koppling mellan Kyrkenorum och havet, med ett koloniområde
som ett trevligt inslag på vägen. Vegetationen längs årummet
har en viktig funktion i att dämpa synintryck och buller från
motorvägen.
Norumsås, som längs vissa sträckor omges av ädellövskogar
och örtrika allundar med mycket död ved och grova träd, har
särskilda ekologiska värden och är viktig för fågelfaunan, men
även andra djurarter och en rik flora. Ål och öring finns i ån
och vissa år har bäver setts.
I områdets nordvästra del rinner Nösnäsbäcken i vilken det
finns både ål och lekande havsöring. I anslutning till bäcken, i
närheten av Nösnäs gymnasieskola finns ett skogsområde som
har höga ekologiska värden med en värdefull flora.
Vid Norra Hallerna ligger en naturbetesmark som aktivt betas
av hästar och söder om Norumsås ligger Strandnorum som
också är en ängs- och betesmark. Kontinuerligt hävd så som
bete gynnar en rik flora med många hävdgynnade arter.

Skydd

Strandskydd utmed Norumsån och bäcken i Håldalen.
Riksintresse för friluftsliv utmed kusten.
3
Koloniområde

Brister/hot

Pågående planärenden för nya bostadsområden i norra och
södra Hallernas grönområden, riskerar att fragmentera grönstrukturen.
En nordsydlig trafikled som i ÖP 06 planeras binda ihop de nya
bostadsområdena, riskerar att bli en barriär.
De gamla, småskaliga jordbruksmiljöerna präglas av igenväxning.
Spår från äldre jordbrukslandskap t ex stengärdsgårdar och
äldre träd, som är viktiga både för biologisk mångfald och som
kulturbärare, riskerar att försvinna vid nyexploatering.

4
Norum kyrka är en kulturmiljö med ekträd, stenmurar och
utblickar över landskapet.
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9.3 Hallerna

Förslag på åtgärder

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella
värden

Åtgärder för att stärka ekologiska värden

•

•

•

•
•
•

I pågående planarbete bör man sträva efter att skapa en
närpark i naturmiljö på minst 1 hektar som erbjuder promenad- och lekmöjligheter.
Utveckla årummet för närreakreation och förstärk koppling mellan Kyrkenorum och havet, en naturstig med
fokus på växt- och djurliv kopplat till Norumsån. Skapa
avstickare med fågeltorn?
Spara spår av av äldre jordbrukslandskap t ex gamla träd,
fruktträd, stengärdsgårdar och gör till spännande del i
nyexploateringar.
Säkra gröna stråk mellan nya bostadsområden och Nösnäs
motionsspår och idrottsanläggningar.
Bygg utegym i anslutning till elljusspår vid Nösnäs.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Anlägga våtmark/dammar i anslutning till Nösnäsbäcken
och Norumsån vilket fungerar som dagvattenrening, kvävefälla, och magasinering och kan gynna fågellivet eller
groddjur beroende på utformning.
Ta fram och följa skötselplaner för att förbättra strandängarna i området.
Undersöka och kartlägga utlopp av dagvatten till Norumsån och Nösnäsbäcken för att minska diffusa utsläpp till
vattendragen och vidare ut i havet.
Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vattenkvalitén i Norumsån, Nösnäsbäcken samt havet.
Vara restriktiv med exploatering längs med Norumsån,
Nösnäsbäcken och kusten.
Bibehålla vegetation längs med vattendragen.
Bibehålla och bevara hävd av betesmarkerna.
Undvika vandringshinder i vattendragen.
Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och mindre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.
Vid anläggande av en strandpromenad längs med Norumsån bör den anläggas som en naturlig stig i nuvarande naturmiljö och inte omvandla strandzonen till en parkmiljö.
Skapa naturliga brynmiljöer mellan Norumsån och bebyggelse.

Exempel på naturstig i Berlin. Den gör minimalt ingrepp i
naturen samt är tillgänglighetsanpassad.

Bostadsmiljö Hallerna. Visuellt och ekologiskt fattig miljö. Vid
nybyggnation bör man alltid sträva efter att behålla inslag av
befintlig natur.

Bostadsmiljö Lindholmen Göteborg. Genom att anpassa hus
till terräng, behålla träd och stengärdsgård, skapas en intressant och variationsrik miljö som stimulerar till utevistelse.
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Gatugrönska Ucklumsvägen
-Värna existerande betesmiljöer.
- Öka värde som grön korridor med fler ängsytor,
trädplanteringar, ängsytor i mittrefuger.

Nösnäs gymnasium
-Stärk koppling mellan
skolmiljö och havet.
- Uppgradera
tunnelundergång med
trädplanteringar.

Håldalen
-Värna naturen och det rika fågellivet
i bäckravinen.

Nösnäsbäcken
- Bevara vegetation och goda
vattenmiljöer som gynnar
akvatiskt liv

Idrott och friluftsliv
-Värna bef. och nya skolor/förskolors
tillgång på naturområden.
- Skapa uteklassrum.
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Gatugrönska
Göteborgsvägen
-Uppgradera med
trädplanteringar utmed
g/c-väg och som
buffert mot järnvägen.
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Gröna kopplingar till
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- förbättra och värna
gröna kopplingar
mellan större
grönområden och
havet.
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Värna och utveckla
koloniträdgårdar.
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Södra Hallerna
E

E
Gröna kopplingar i
Södra Hallerna
- vid planering av nya
bostadsområden, skapa
korridorer av grönstruktur,
undvik isolerade ”öar”.
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Norumsån
- Bevara vegetation och goda
vattenmiljöer som gynnar
akvatiskt liv.

E
EK

Gröna kopplingar i Södra Hallerna
-Södra Hallerna är under hårt
exploateringstryck. I området av
hög ekologisk värde visas ett mer
detaljerad nätverk av gröna kopplingar
mellan kusten, Norumsån och Norra
Hallerna.

bef. situation

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S
K
E

social

Socialt perspektiv
Kulturellt perspektiv
Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Höga värden

Gröna kopplingar
-Viktigt att bevara kopplingar till
omgivningen.

Blågrönt stråk
-Norumsån är en viktig korridor
mellan landsbygd och havet.
- Behåll ådrag som en buffert mot
motorvägen.
- Utveckla en åpromenad med
bäckravin och sumpskogstema.
-Skapa ett pärlband av händelser
med fågeltorn, koloniträdgård,
skyltning.
- Bevara och utveckla grönstruktur
mellan Norumsån och
bostadsområden.

åtgärder

TECKENFÖRKLARING
befintliga naturstigar/motionsstråk
befintliga g/c-stråk
kulturell
lekplats
plats
för
idrott
och
friluftsliv
eko
åtgärder
skola/förskola

Mycket höga värden

Entré till rekreationsområde
- skapa trygg, varierande
och inbjudande g/c-väg till
reakreationsområde. Komplettera
med infotavlor och sittplatser.
- g/c-väg och tunneln under E6:an
är belyst och tydligt markerat.

EK

EK

Kulturlandskap i Södra
Hallerna
- vid planering av nya
bostadsområden, beakta
visuella kopplingar till
omgivande landskap,
lyft fram kulturminnen
som fornlämningar och
stengärdsgårdar.

E6

		
förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
		
bevara/utveckla grönstruktur

planområdes- / delområdesgräns
naturstigar

förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk
naturstigar
föreslagna
naturstigar/motionsstråk
GC
föreslagna
g/c-stråk

GC lokalt innehålla 		
Övrig grönstruktur. Kan
kulturstig (bara
delomr. 1) bör
höga värden. Vid ev. framtida
planarbete
dessa värden utredas vidare.
skola/förskola
lekplats
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9.4 Kyrkenorum

Nulägesbeskrivning
Beskrivning

Inom delområdet finns Hasselbacken, ett av de större och viktigaste bostadsnära naturområdena i Stenungsunds tätort. Består
av varierad natur och terräng. Motionsslinga finns och det finns
en genomgående g/c-väg som kopplar bra mot omgivande
bostadsområden. Två planfria korsningar för gång/cykel under
Yttre Ringled skapar bra koppling. Lekplatser, pulkabacke och
frisbeegolfbana finns. Det finns bänkar utmed huvudstråket
men dessa upplevs som slitna och bristfälliga ur tillgänglighetssynpunkt.
1
Pulkabacke intill förskolan i Kyrkenorum.

2
Utsikt mot Furufjäll

Både skola, förskola och scoutstuga ligger i Hasselbackenområdets östra del, samtliga utan barriärer i form av gator. Detta är
en stor kvalitet som bör beaktas vid en exploatering.
I delområdet finns främst villabebyggelse, men även flerbostadshusen väster om Yttre Ringleden har god tillgång till
Hasselbackens naturområde. Bostäder inom delområdet har
också nära till stora rekrationsområden öster om motorvägen
och norr om Industrivägen. Nämnda trafikleder är dock tunga
barriärer.
De ekologiska värdena omfattar främst ek- och lövskogsområdet Södra Lövgärdet, ett större skogsområde i norra delen av
delområdet. I norr rinner Hällebäcken som rinner ihop med
Stenunge å inne i centrala Stenungsund.

Skydd

Delar av Hasselbacken och område längs Norumsån ligger utanför detaljplanelagt område. Övriga grönområden finns i äldre
stadsplaner eller detaljplaner.

Brister/hot

3

I ÖP 06 föreslås bostäder i tre lägen i Hasselbackens naturområde. Två av förslagna lägen ligger i grönområde med både
sociala och ekologiska värden, vilket riskerar att fragmentera
grönstrukturen.
Norr om Industrivägen gränsar området till riksintresse för
industriell produktion.

Frisbeegolfbana i skogen.

5

4
G/C-väg med utsikt mot Furufjäll.

Hällebäck. Den gröna gläntan kommer bebyggas.
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Ucklumsvägen
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bef. situation

TECKENFÖRKLARING

åtgärder

NULÄGESBESKRIVNING

befintliga naturstigar/
motionsstråk
befintliga g/c-stråk

Grönstruktur

lekplats

eko
Ekologiska
värden

plats för idrott och friluftsliv

social
Skog
med högt socialt
värde, inventerad av
Skogsstyrelsen 2008*,
samt av MARELD 2016.

skola/förskola
Föreningslokal med koppling
till friluftsliv

kulturell värden
Kulturella

planområdes- / delområdesgräns

* En skog med
höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier.
naturstigar
Den ska: GC
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
kulturstig (bara delomr. 1)
tillgänglig.
2) ha god kvalitet
vilket innebär att den har ett eller flera attskola/förskola
raktiva upplevelsevärden.
lekplats
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

naturstigar
GC

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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9.4 Kyrkenorum

Förslag på åtgärder
Åtgärder för att stärka sociala och kulturella
värden
•

•
•
•

Om mer av Hasselbackens naturområde försvinner vid
nyexploatering, höj kvalitéen genom att anlägga en staddelspark i gränszonen mot förskola/skola, med stort fokus
på naturpedagogik. Utegym är också en funktion som kan
höja naturområdets kvalité.
Sträva efter att behålla stora sammanhängande naturområden, samt spara spridningskorridorer till närliggande
grönområden i t ex Hällebäck.
Uppgradera g/c-vägens möblering och vägvisning samt
komplettera med informationsskyltar.
Skapa tydlig och grön koppling mellan Hällebäck och det
stora naturområdet på norra sidan Industrivägen.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
•
•
•
•
•
•

Skapa naturliga brynmiljöer mellan lövskogsområden och
bebyggelse och infrastruktur.
Öka de ekologiska värdena i lövskogar genom att t.ex.
lämna död ved vid naturvårdsåtgärder.
Undersöka och kartlägga utlopp av dagvatten till Hällebäcken för att minska diffusa utsläpp till vattendraget och
vidare ut i havet.
Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vattenkvalitén i Hällebäcken samt havet.
Undvika vandringshinder i Hällebäcken.
Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och mindre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.

Uteklassrum och lekplats i Sörse stadsdelspark i Varberg.

Slitna bänkar i g/c-stråk i Hasselbacken. Det är viktigt med
bänkar på jämna mellanrum i viktiga stråk, helst var 50:e
meter.

Exempel från Sörse stadsdelspark i Varberg, enkelt uppgraderad med nya bänkar och identitetsskapande färgsättning.
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Gröna kopplingar
-Tydliggör och förstärk koppling
mellan bostadsområden i
Hällebäckområdet med det stora
rekreationsområdet norr om
Industrivägen.

E
E

Gatugrönska Yttre Ringleden
-Yttre Ringledens värde som grön
korridor ökar med fler ängsytor, trädrader och ängsytor i mittrefuger. Den
är av estetiskt värde, men samtidigt
ökar biologisk mångfald, tar hand
om dagvatten, skapar habitat m.fl.
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Gröna kopplingar
-Tydliggör och förstärk koppling
mellan bostadsområden i
Hällebäckområdet med Furufjälls
rekreationsområde öster om
motorvägen.
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Ucklumsvägen

Varierande grönstruktur
- Dessa öppna ytor kan fungera
som spridningskoridorer och vara
fungerande ”stepping stones” för
odlingslandskapet.

ES
Idrott och friluftsliv
- Värna skolors/förskolors tillgång till
naturområdet.
- Skapa uteklassrum.
- Behåll pulkabacke.
- Skapa fika- och grillplatser.
- Skapa utsiktsplatser med informationsskyltar.
-Värna lokala initiativ som
frisbeegolf.

E
E
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E
E

bef. situation

TECKENFÖRKLARING
befintliga naturstigar/motionsstråk
befintliga g/c-stråk
lekplats
plats för idrott och friluftsliv
kulturell
skola/förskola
åtgärder

EK

Norumsån
- bevara vegetation och goda
vattenmiljöer som gynnar
akvatiskt liv

Entré till rekreationsområde
- skapa trygg, varierande
och inbjudande g/c-väg till
reakreationsområde. Komplettera
med infotavlor och sittplatser.
- g/c-väg och tunneln under E6:an
är belyst och tydligt markerat.

E

ES

EK

åtgärder

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S
K
E

Socialt perspektiv
Kulturellt perspektiv
Ekologiskt perspektiv

eko

Föreningslokal med koppling till friluftsliv
social

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

		
förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
		
bevara/utveckla grönstruktur

planområdes- / delområdesgräns
naturstigar

förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk
naturstigar
föreslagna
naturstigar/motionsstråk
GC
föreslagna
g/c-stråk

GC lokalt innehålla 		
Övrig grönstruktur. Kan
kulturstig (bara
delomr. 1) bör
höga värden. Vid ev. framtida
planarbete
dessa värden utredas vidare.
skola/förskola
lekplats
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9.5 Öster om motorvägen

Nulägesbeskrivning
Beskrivning

Området öster om motorvägen utgörs av ett stort skogsområde.
Terräng och natur varierar och det finns rester av äldre jordbruksmark. Det kan nås via två underfarter, varav den norra
även har cykelväg. Cykelvägen är dock av enklare standard med
grusbeläggning, samt vegetationen intill präglas av igenväxning.

1
Friluftsfrämjandets stuga.

I områdets norra del finns Furufjäll - ett större naturområde
med variationsrik natur. Området fungerar som en målpunkt
för friluftsliv. Både friluftsfrämjandet och orienteringsklubben
har lokal i området och det finns parkeringsplatser. Här finns
två naturstigar, 3 och 7 km långa. Flora och fauna är variationsrik, det finns barr- och lövskog, torr- och våtmarker. Det finns
informationsskyltar om växter och kulturminnen.
Här finns usiktspunkter över Stenungsund och Hakefjorden.
I områdets södra del har markägaren på eget initiativ röjt motionsslingor. Den längsta slingan, Lusseröd runt ,är 6 km lång.
Tre kortare slingor varierar mellan 700-800 m. Slingorna är
markerade var 500:e meter och är ganska krävande med mycket
upp och ned.

2
Äldre kulturlandskap vid Lusseröd.

Skydd

Strandskydd finns utmed bäckdrag i Måröd och Lusseröd.
Området ligger i stort sett utanför detaljplanelagt område.

Brister/hot

Nåbarheten är ganska dålig då motorvägen utgör en barriär.
Något svårt att hitta till om man inte har lokalkännedom. Går
ej att nå med kollektivtrafik. Nås främst med bil eller cykel. Det
är mer än 1 km till närmsta bostadsområde.

3
Tunnel under motorväg, mot Furufjälls friluftsområde.

5

4
Södra vägen in i rekreationsområdet.

Cykelvägen från Kyrkenorum.

54 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

364

1
5

3
Furufjäll
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Brunneberget
Nordhagen

bef. situation

TECKENFÖRKLARING

åtgärder

NULÄGESBESKRIVNING

befintliga naturstigar/
motionsstråk
befintliga g/c-stråk

Grönstruktur

lekplats

eko
Ekologiska
värden

plats för idrott och friluftsliv

social
Skog
med högt socialt
värde, inventerad av
Skogsstyrelsen 2008*,
samt av MARELD 2016.

skola/förskola

kulturell värden
Kulturella

planområdes- / delområdesgräns

* En skog med
höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier.
naturstigar
Den ska: GC
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
kulturstig (bara delomr. 1)
tillgänglig.
2) ha god kvalitet
vilket innebär att den har ett eller flera attskola/förskola
raktiva upplevelsevärden.
lekplats
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

naturstigar
GC

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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9.5 Öster om motorvägen

Förslag på åtgärder
Åtgärder för att stärka sociala och kulturella
värden

•
•
•

Uteklassrum i Sörse stadsdelspark, Varberg.

•
•
•

Förbättra och tydliggör cykelvägen till Furufjäll med asfaltsbeläggning och belysning, samt gallra intill g/c-väg för
ökad trygghet.
Samarbeta med Friluftsfrämjandet för att utveckla områdets potential för naturpedagogik med naturrum och
uteklassrum.
Skapa nya naturstigar - t ex Mullestig, Vilsestig där barn
får lära sig vad de ska göra om de går vilse, Trädstig med
information och olika träd och buskarter, tillgänglig naturstig.
Utveckla områdets användbarhet som målpunkt för
motion året runt med elljusspår, omklädningsrum, fler
parkeringsplatser, våffelstuga, toaletter, utegym mm.
Skapa fika/grillplatser.
Bind ihop stigsystemet i Furufjäll med områdets södra del.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
•
•
•
•
•
•

Utegym, mullestig och motorikbana för rörelsehindrade i
Skrylleskogen i Skåne.

Bevara och utveckla våtmarker och vatten i skogsområdet
för att ge möjlighet för groddjur att leva och föröka sig.
Lägga igen diken som inte används i produktionsskog.
Anlägga nya våtmarker.
Anlägga spångar i våtmarker och områden som blir för
fuktiga.
Skapa faunapassager och naturliga korridorer under eller
över E6 (ekodukter eller trummor/torrpassager)
Värna och utveckla områden i odlingslandskap genom
att utföra kontinuerlig hävd genom t.ex. bete, slåtter eller
bränning.

Motionscentral ”Kotten” i Kungälvs kommun. Lättåtkomligt
motionsområde för både cyklister och bilister. Finns café, omklädningsrum, förvaringsboxar, dusch, utegym mm.
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Social skog
- Värdefullt kulturlandskap
- Naturstigar
- Friluftsfrämjandet och
orienteringsklubben har stugor.
- Varierande landskap med vattendrag,
ängs-och betesmark, bryn, lähäckar som
har högt ekologiskt värde.
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Varierande grönstruktur
- Dessa öppna ytor kan fungera
som spridningskoridorer och vara
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Kulturlandskap
-Öppet landskap som skapar
bryn och ökar biodiversitet.

EK

EK

Gröna kopplingar
-Viktigt att bevara kopplingar till
omgivningen.
- Gränsar till riksintresse för
naturvård.
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Kulturlandskap
-Stadsnära odling/jordbruk
- Inventerad som värdefull miljö
i odlingslandskapet, ÖP06.

K
Flera ekologiska värden
-Hela delområdet har flera
ekologiska värden utspridd
jämt över naturlandskapet
(t.ex. våtmark, lövkskogar,
skötta gräsmarker).

Viktigt rekreationsområde
-Stora sammanhängande
naturområden har högt värde
för friluftsliv och aktiviteter
som orientering.

bef. situation

EK

åtgärder

TECKENFÖRKLARING
befintliga naturstigar/motionsstråk
befintliga g/c-stråk
kulturell
lekplats
plats
för
idrott
och
friluftsliv
eko
åtgärder
skola/förskola

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S
K
E

social

Höga värden

Socialt perspektiv
Kulturellt perspektiv
Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden

E

		
förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
		
bevara/utveckla grönstruktur

planområdes- / delområdesgräns
naturstigar

förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk
naturstigar
föreslagna
naturstigar/motionsstråk
GC
föreslagna
g/c-stråk

GC lokalt innehålla 		
Övrig grönstruktur. Kan
kulturstig (bara
delomr. 1) bör
höga värden. Vid ev. framtida
planarbete
dessa värden utredas vidare.
skola/förskola
lekplats

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 57

idrotts- och/eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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Grönstrukturplan för
Stenungsunds tätort
Bilaga 1
Ekosystemtjänster
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BIOLOGISK MÅNGFALD

- Enligt materialer på internet finns hotade arter

+ Förstärka befintliga och skapa nya habitat till

- Finns områden med hög biologisk

i planområdet. Många rödlistade fåglar har setts

hotade arter som finns i arkipelagon.

mångfald och hotade arter?

i samtliga delområden. Hedjohannesört finns i

+ Bevara landskapsdiversitet och

delområde 5.

spridningskorridorer. T.ex. bevara ängsytor,

- Kustzon med grunda vegetationsbeklädda

återskapa diken som har delvis kulverterats.

marina bottnar är viktiga uppväxtområden för

+ Håll befintliga ängs- och betesmarker hävdade.

många vattenlevande organismer.

+ Skapa nya våtmarker.

- Kopplingen direkt till Stenungsundskustens

+ Utveckla lövskogar genom att lämna kvar död

N2000-område är viktig. Många arter i området

ved och högstubbar vilket gynnar insekter och

är beroende av både limniska och marina

svamp.

miljöer.

+ Skapa bättre förutsättningar för pollinerare. T.ex.

- I planområdet finns viktiga vattenmiljöer.

sätt ut insektshotell, lämna död ved och öppna

Vattendrag med lekområden för ål och

sandmiljöer för vida pollinerare.

havsöring samt våtmarker och dammar som kan

+ Öka antalet pollinerare genom att starta projekt

vara viktiga för groddjur, insekter och fåglar.

med t.ex. biodling.

- Ängsmiljöer med rätt skötsel har goda

+ Vid anläggning av nya grönområden bör lokal

förutsättningar (Rätt hävd och kontinuerlig

flora användas.

störning) för biologisk mångfald.

+ Skapa öppna sandmarker för vilda pollinerare

VÄRDEFULLA NATURTYPER

- Havsstrandängar: viktiga för fåglar och insekter.

+ Håll befintliga ängs- och betesmarker (inklusive

- Kommunens naturtyper: vilka är

Bör vara öppna med låg vegetation.

havsstrandängar) hävdade.

värdefulla, vilka är känsliga, vilka

- Betesmarker: har hög artrikedom med rätt

+ Ta ner höga objekt på de öppna delarna av

skötsel. Artrik flora och fauna.

strandängarna

- Grunda marina områden: Vegetationsbeklädda

+ Förbättra vattenkvalitén i åar, vattendrag och

bottnar (ex. ålgräsängar) är viktiga

havet för att bevara vegetationsrika grunda bottnar

uppväxtplatser för fisk och andra marina

+ Återplantering av ålgräsängar

djur. Effektiva koldioxinfällor. Förhindrar

+ Skapa nya våtmarker och öppna vattenytor för att

bottenerosion.

gynna fåglar, insekter och groddjur.

- Vattendrag: är naturliga sammankopplingar

+ Vid skapande av nya naturmiljöer/grönområden,

mellan havet och naturmiljöer länge inåt landet.

försök skapa lokala naturtyper och använd lokal

Lekplatser för ål, lax och havsöring finns i

flora.

- Vilka nyckelarter finns i kommunen
och i planområdet?
- Vilka förutsättningar för önskad
mångfald?
- Vilka funktionella grupper är viktiga
för ekosystemtjänster i området?

funnits på samma plats länge, vilka
har försvunnt och kan återskapas?
- Naturyper som saknas?

vattendrag som rinner genom Stenungsund.
- Lövskogar: Med rätt skötsel kan lövskogar
(Speciellt ädellövskogar) få en artrik flora och
fauna
- Våtmarker: har ofta ovanlig flora och är
viktig för fåglar och groddjur. Fungerar
som vattenrening, vattenmagasinering och
förhindrar översvämning.
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EKOLOGISKT SAMSPEL

- Risk att större grönområden eller tillgång till

+ Viktigt att lämna breda spridningskorridorer

- Vilka är spridningsvägarna och

havet kommer att ’stängas in’ av bebyggelse.

av olika naturtyper kvar; viktigt att bevara olika
landskapstyper;

avståndet mellan naturtyperna?

+ Ta bort vandringshinder vid vattendrag. Gör

- Vilka är kärnområden och

det möjligt för både vatten- och landlevande

kopplingar?

organismer att röra sig längs med vattendragen.

- Finns barriärer för spridningen?

+ Skapa faunapassager över/under E6an.

- Vilka egenskaper behöver
länkarna?

MARKENS EKOSYSTEM OCH
BÖRDIGHET

- Värdefulla odlingslandskap till sydöst om

- Finns bördig jord i kommunen och

mest som jordbruksmark;

+ Bördig jordbruksmark bevaras obebyggd.

planområdet; den har blandat användning, men

vilken markanvändning har den?
- Förorenad mark i området: hur kan
påverkan minimeras och påverkade
ytor bäst återställas?
- Hur hanteras trädgårdsavfall i
kommunen?
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LUFTKVALITETSFÖRBÄTTRING

- Idag finns potentiella föroreningar nära

+ Skapa en grön buffert mellan petro-kemisk

industriområden, vid E6:an, vid väg 160 och vid

industri nordöst om centrala Stenungsund och

- finns höga halter luftföroreningar

väg 170. Källorna är trafik och olika industrier.

bostadsområden.

- Förhärskande vindriktningen är väst.

+ Skapa buffert mellan väg 170 som används till

Industriområdet ligger norr om tätorten.

tungtrafik och bostadsområden till söder.

och vad är källorna till
luftförorening?
- finns skydd mellan bebyggelse och
källor till förorening?

- Skyddande skärmar finns, men för
lite. Industriområden ligger bredvid
bostadsområden, bufferten mellan vägar och
bostäder är ofta glesa och ibland oplanerade /
inte genomtänkta.

BULLERREGLERING

- Buller från E6:an, väg 160, väg 170, hamnen,

+ Vägbuller åtgärdas med:

- finns störande buller och källan?

Göteborgsvägen och industriområden till norr

(1) sänkt hastighet eller smalare gaturum;

- vad är bullerkälla?

/ nordöst kan vara ett problem. Men där finns

(2) diverse planteringar vid problematiska vägar.

plats i utemiljön till åtgärder att förminska

+ Omvandla breda gräsremsor vid högtrafikerade

bullret.

vägar som Yttre ringvägen eller Ucklumsvägen till

- Idag har vägarna (breda) grönområden bredvid

ett diverse buffert.

sig, men dem är ofta gräsmattor som inte

+ Buller från väg 160 behöver åtgärdas för att skapa

dämpar buller.

bättre förutsättningar till Kustpromenaden.

- går det att visuellt minska negativa
upplevelsen av buller?

DAGVATTENHANTERING

- Generellt finns mycket natur- och ruderatmark,

+ Allt vatten från planområdets hårdgjorda ytor

- finns förutsättningar att infiltrera

ängs- och betesmark i planområdet. Men några

leds till biofiltrationsytor och därifrån till bäckar och

dagvattnet?

delområden som Centrala Stenungsund och

diken.

Kyrkenorum har stora hårdgjorda ytor. Speciellt

+ Kommunen tar fram ett strategiskt dokument

problematiska är centrum och industriområden i

med fokus på blåstrukturen: LOD tillsammans med

norr och nordöst.

befintliga vattendrag som kan fungera som ett

- vart kan vattnet ledas till?
- hur tar kommunen hand om
dagvatten idag?

system. En sådan lösning höjer både estetiska och
ekologiska kvaliteer av områden med extensiva
hårdgjorda ytor.

SKYDD MOT (EXTREMT)
VÄDER

- Närheten till havet skapar en högre

+ Buskar och låga träd som är anpassade till

risk för stormar, extrema vindar m. fl. i

kustmiljöer (som tillfälligt tål saltvatten) används till

- vilken effekt får framtida

planområdet. Kustnära mark har särskilt hög

läplanteringar mot extrema vindar.

översvämmingsrisk.

+ Nybyggnation nära havsnivån undviks.

- Områden med stora hårdgjorda ytor är känsliga

+ Hårdgjorda ytor korsas med planterade gröna

mot värmeböljor och skyfall.

kilar som ger skugga och tar hand om dagvatten

klimatförändringar?
- vilka områden är känsliga för
extrema regn, stormar, värmeböljor

(LOD).

och havsnivåhöjningar?

POLLINERING

- Regionalt värdefulla odlingslandskap

+ Bevara värdefull jordbruksmark i kommunen och

- finns jordbruksmark i området?

finns i delområde 5 och lokalt värdefulla

nära tätorten.

- finns lämpliga habitat för vildbin,

odlingslandskap finns i delområde 3 samt ett par

+ Bevara landskapsdiversitet samt vattendrag som

koloniområden i del 2 och 3.

t.ex. dammar och diken.

- Förutom odlingslandskap finns andra naturliga

+ Befintliga gräsmattor omvandlas till mer

och av människan påverkade grönområden i

produktiva ängsytor och ett skötselplan skapas.

Stenungsund som är lämpliga för pollinatörer.

+ Olika skötsel strategier används för att skapa

T.ex. ängsytor, trädgårdar, koloniområden,

miljöer där pollinatörer trivs, t.ex. bevara död ved i

ruderatmark, vattendrag. Lämpliga habitat

skogar, skötsel av ängsytor och vägkanter sker med

för pollinatörer är spridda ganska jämt över

avseende på årstider och naturens processer.

humlor, fjärilar m.fl. pollinatörer?
- finns lämpliga platser för bikupor
(eller skapa landskapselement som
pollinatörer trivs i)?

hela området samt vattendrag. Bara centrum,
väglandskapet och industrimområden har få
kvaliteer för pollinatörer.
- Idag finns tillräckligt med miljöer där
pollinatörer kan trivas i.
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REKREATION/HÄLSA

- Elljusspåren och naturstigar på Stenungsön.

+ Bevara möjligheten att upptäcka naturen nära av

- Finns motionsstråk, anläggningar

Nösnäs, Kvarnberget, Västergård, Hasselbacken,

bostadsområdet.

och naturrelaterad idrott i

Furufjäll... är värdefulla. Generellt finns där lite

+ Förstärk två större områden: Stenungsön och

träningsutrustning med några av dem i områden

Furufjälls rekreationsområde.

av hög ekologisk värde.

+ Bevara medelstora grönområden som

- Idag bor de flesta invånare nära ett

Kvarnberget, Nösnäs, Norra Hallerna, Södra

grönområde, men de kan ha dålig tillgänglighet,

Hallerna, Hasselbacken, Holm (?), Norumsådalen,

vara av låg kvalite eller sakna utrustning.

Västergården och lokala som Ekbacken,

- Liksom i många andra städer - ju närmare

Nytorpshöjd, Hällebäck, Söbacken, Koppersberget.

centrum dessto sämre tillgång till grönytor.

+ Förbättra tillgång till och mellan Stenungsön och

- Hur är tillgänglighet till

- De flesta skolor och äldreboenden ligger

Furufjälls rekreationsområde samt medelstora och

grönområdena?

nära grönområden. Endast Montessoriskolan

lokala grönområden.

i centrum har dålig tillgång till större

+ Upphöja kvaliteer och förbättra tillgång till

grönområden.

befintliga naturstigar.

- Grön- och blåstrukturen korsas av olika vägar,

+ Skapa ett tydlig nätverk av rekreationsvägar och

järnvägen och bostadsområden. Speciellt dålig

naturstigar. T.ex. Kulturpromenaden, Korta / Långa

är koppling till havet och från bostadsområden

naturvandringen, Kustpromenaden.

till delområde 5 som har högt naturvärde.

+ Förbättra kopplingen från centrum till

kommunen?
- Hur är närheten till parker och
grönområden för boende, skolor och
äldreboenden?
- Finns sammanhängande gröna/blå
strukturer?

intillliggande grönområden som Västergården,
Kvarnberget, Kustpromenaden och Stenungsön.
+ Skapa GC-kopplingar till Holm, Nösnäs,
Norumsådalen och Furufjälls rekreationsområde.
+ Använda dalgångar till naturstigar.
+ Förbättra skyltning av/till grönområden.
+ Skapa möjligheter till kreativ lek, t.ex. åka skidor,
cykla, bygga koja.

SINNLIG UPPLEVELSE

- Ljudupplevelser från havet, skogar, ängsytor är

+ Bevara tillgång till naturen genom system av

- Var finns tysta miljöer och

viktigt.

stigar, spridningskorridorer m.fl.

ljudupplevelser?

- Havet, klippor, skogar, ängar m.fl. erbjuder en

+ Åtgärder för att dämpa buller från vägar och

hög sinnlig upplevelse. T.ex. se plan YYY - Sociala

industriområden.

skogar.

+ Öka tillgängliheten till värdefulla miljöer i

- Generellt finns få iordningställda

tätortet som kusten, skogar, raviner som bjuder

besöksanordningar. Det finns natursköna

olika miljöer och ljudupplevelser. Särskilt viktigt är

badplatser på Stenungsön och naturstigar i

bevara miljöer vid åar och bäckar (t.ex. Norumsån,

tätorten . Flera naturstigar t ex på Kvarnberget

Nösnäsbäcken, Solgårdsbäcken), men också vid

och Håldalen, ligger i bäckraviner med rik,

kusten, i Budalen och Furufjäll, och förbättra miljöer

sinnlig upplevelse av fågelkvitter, porlande

vid Hällebäcken och Stenunge å.

vatten och varierad terräng och natur.

+ Synlig- och tillgängliggöra möjliga målpunkter

- I området på Kvarnberget, på Solgårdsterrassen

som fornlämningar, koloniområden, utsiktspunkter,

och i Hasselbackenområdet finns utsikt, ibland

platser med särskilt karaktär / ljudupplevelse /

storslagen, över omgivande landskap.

social värde m.fl.

- Var finns de mest attraktiva
naturmiljöerna och hur är
tillgängligheten?
- Finns iordningställda utsiktsplatser
eller liknande besöksanordningar?
- Finns kyrkogårdar?
- Finns rofyllda parker?

- Både kyrkogården i Kyrkenorum och i Spekeröd
ligger traditionellt placerade på en höjd med fin
utsikt.
- Mariagården är en rofylld, grön lunga med
caféverksamhet.
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SOCIALA INTERAKTIONER

- Mötesplatser som ligger utanför centrum har

+ Skapa flera gångstråk och stigar i hela tätortet

- Finns koppling mellan grön/

god sammankoppling, havet med hamnen har

som underlättar tillgång till naturvärden samt

blåstrukturer och mötesplatser t.ex.

en viktig roll i centrumet.

kopplar ihop mötesplatser och målpunkter.

- Gröna stråk finns, men ibland har de dålig

+ Befintliga GC-kopplingar bör uppdateras (t.ex.

kvalité (t.ex. Stenunge allé, entréer till

nya kopplingar, bredare vägar, diverse vegetation).

grönområdet öster om E6).

+ Nya mötesplatser (t.ex. picknick, utegym, uteklass,

- Mariagården och badplatser är populära

utsiktspunkter) skapas i större rekreationområden

mötesplater i grönstrukturen. Men där finns ett

som Furufjäll, Hasselbacken, Kvarnberget,

lekplatser, utegym, café?
- Finns sammanhängande gröna
stråk?

behov att skapa nya / förstärka befintliga.

Hällebäck, Nösnäs, Hallerna m.fl.

NATURPEDAGOGIK

- Olika skogar, jordbrukslandskap, klippor, havet

+ Höja kvalité och tillgänglighet till grönområden.

- Finns en plan för naturpedagogik

m.fl. med högt naturpedagogiskt värde finns i

+ Fokusera på skyltning och naturpedagogik, som

i skolor?

planområdet. Det betyder att de flesta skolor i

går hand i hand med nya mötesplatser.

- Finns målpunkter för skolutflykter?

Stenungsund har grönområden i närheten.

- Finns guidad naturvisning för
allmänheten?
- Finns barnvänliga områden med
t.ex. träd att klättra i/blommor att
plocka?

SYMBOLIK, IDENTITET OCH
ANDLIGHET

- Kustmiljö samt hotade arter (se Stödjande

+ Kommunen har hedjohannesört (havsöring och

ekosys.tj.) är viktiga identitetskapande

pilgrimsfalk) som ansvarsarter. Ansvarsart är inom

- Finns viktiga naturelement eller

elementer.

naturskydd en art som regionen har ett speciellt

- Norums kyrka/begravningsplats och Spekeröds

ansvar för, eftersom arten har en stor andel av sin

kyrka/begravningsplats har särskild kulturell/

population inom detta område.

religiös betydelse.

+ Fokusera på naturpedagogik. Viktigt att berätta

- Sociala skogar har en särskild kulturell

om betydelsen av ekologi, bevara och visa lämpliga

betydelse.

habitater.

- Det finns gott om gamla stengärdsgårdar som

+ Bevara gamla landskapselement som

vittnar om tidigare odlingslandskap.

stengärdsgårdar, dike, murar m.m. vid

andra arter/platser/naturtyper?
- Finns det några kulturmiljövärden
i området?

nybyggnation.

TURISM

- Kustmiljöerna har stora turismvärden

+ Grönstrukturen utmed hamnen i centrum kan

- Finns turismintresse i

- Badplatser och naturmiljö på Stenungsön

stärkas och kopplas tydligare till badplats söder om

grönstrukturen?

lockar idag mycket folk.

bron.

- Stenungsund är kuperat och erbjuder flera

+ Förbättra tillgängligheten till centrumsnära

storslagna utsiktsplatser.

utsiktplatser på t ex Solgårdsterrassen.

- Mariagården är en kulturmiljö med högt

+ Behåll caféverksamheten på Mariagården.

besöksvärde, dock begränsar närheten till tung

+ Utveckla evenemangsplatser i grönstrukturen för

industri möjligheten för att samla mycket folk.

t ex utomhuskonserter.
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MATPRODUKTION

- Värdefulla odlingslandskap finns i kommunen

- Finns lokal produktion av

och i närheten. Men hur mycket av produktionen tillgängliggör bär- och svampskogar.

livsmedel?

som säljs i Stenungsund är oklart.

+ Skyltning och informationstavlor med infon om

- Finns odlingsbar, bevarandevärd

- Fiske samt bär- och svampplockning

fiskar, svamp, bär, örter sätts upp.

mark (t.ex. särskilt bördig mark)

möjligheter finns i kommunen.

och outnyttjad mark som kan tas i

- Flera koloniområden finns i tätorten.

anspråk för matproduktion?

Odlingsplatser har en social värde i planområdet.

- Finns stadsodling, fiske samt

- lokal marknad ???

+ Bättre system av naturstigar kan skapas, som

svamp- och bärplockning?
- Finns plats för försäljning av lokalt
producerade varor (t.ex. bondens
marknad)?

FÄRSKVATTEN

- Vattenskyddsområden finns till nordöst från

- Finns naturområden viktiga för

planområdet.

dricksvattenproduktionen samt
vattenskyddsområden?
- Finns det grundvattentillgångar i
planormådet?

MATERIAL

- Befintliga skogar används främst till rekreation.

+ Naturlekplatser, uteklasser, piknickplatser,

- Finns kommunägda skogar och

- Skogar samt klippor och kustmiljön har

utegym m.fl. byggs om möjligt av lokala material.

skogsproduktion?

ett högt värde för biologisk mångfald och
rekreation.

ENERGI

- Närheten till havet skapar en möjlighet att

+ Använd läplanteringar vid hus som skapar skugga

- Finns potential för bioenergi

använda vindenergi.

under sommarmånader och skyddar mot kalla
vindar.

och bioenergiresurser inom
planområdet?
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+ Skapa spridningskorridorer till naturen som kan användas till rekreation.
+ Förstärka befintliga och skapa nya habitat.
+ Skapa buffert att dämpa ljud och skydda från dålig luft.
+ Skapa gröna kilar som tar hand om dagvatten, skyddar mot extremt väder
och ökar biologisk mångfald i hårdgjorda miljöer.
+ Lyfta fram två större rekreationsområde och bevara medelstora och mindre
grönområden närmast till boende.
+ Skapa ett tydligt, skyltat nätverk av GC-vägar och naturstigar med
målpunkter och mötesplatser.
+ Vid nybyggnation; bevara och lyft fram karaktäristiska natur- och kulturinslag
t ex stengärdsgårdar, klippor, bäckraviner.
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MARELD
LANDSKAPSARKITEKTER

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

§ 181

Dnr: KS 2014/782

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för genomgång av
dokumentet, genomföra redaktionella justeringar och klargöra att de åtgärder som finns
listade är exempel eller förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Grönstrukturplans syfte är att utgöra planeringsunderlag i arbeten med
detaljplaner/planhandläggning, ansökningar om planbesked samt i fysisk planering i arbetet
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Stenungsunds tätort.
Till framtagen grönstrukturplan hör dokumentet Ekosystemtjänster. Analysen syftar till att
synliggöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vilka värden som riskerar
att gå förlorade om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns,
var de finns och hur viktiga de bedöms vara.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-05-05
Tjänsteskrivelse 2020-03-02
Karta: Område för Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2015-01-27
Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2020-03-02
Ekosystemtjänster, 2020-03-02, Grönstrukturplan Stenungsunds tätort

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Renfors (M) och Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen
för redaktionella justeringar och ändring av rubriken 4.3 i Grönstrukturplanen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag och konstaterar att så sker.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslut skickas till
birgitta.wall@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
378

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 104

Dnr: KS 2020/282

Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2019-12-31
Stenungsunds kommun
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2020 kommer att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2019. Kommunstyrelsen
håller i allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna
kring ansvarsförbindelsen som kommunstyrelsen i sin helhet redovisar som en avsättning i
balansräkningen. Kommunstyrelsen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i
strid med Lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Kommunstyrelsen kommer att gå igenom de
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-23
Revisionsrapport bokslut 2019
Beslut KF 2020-04-16 Anmälningsärende
Beslut skickas till
erica.bjarsved@stenungsund.se
therese.allansson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-04-23

Therese Allansson
Redovisningsansvarig

Dnr KS 2020/282

Till kommunfullmäktige

Granskning av bokslut 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2020 kommer att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2019. Förvaltningen håller i
allt väsentligt med om rapportens innehåll. Detta med undantag från kommentarerna kring
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i
balansräkningen. Kommunen anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det står i strid
med Lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2020.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendet administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-23
Revisionsrapport bokslut 2019
Beslut KF 2020-04-16 Anmälningsärende
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
erica.bjarsved@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse
2020-04-23

therese.allansson@stenungsund.se
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Dnr KS 2020/282

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-16

§ 50

Dnr: KS 2020/282

Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bokslut
2019-12-31 Stenungsunds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 2019-12-31
Stenungsunds kommun” inkommit och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.
Sammanfattning av ärendet
EY har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med
nothänvsningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och investeringsredovisning.
Granskningen har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande
sammanträde.
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Granskning av bokslut 2019-12-31 Stenungsunds kommun
Beslut skickas till
erica.bjarsved@stenungsund.se
therese.allansson@stenungsund.se
hans.gillenius@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
393

Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Dnr KS 2020/282

Kompletterande barnkonsekvensanalys
Ärendet rör revisorernas granskning av kommunens bokslut. Bokslutet är en uppföljning av
kommunens ekonomi och måluppfyllelse. De flesta av kommunfullmäktiges mål berör barn –
direkt eller indirekt. Revisorerna har vissa redovisningsmässiga kommentarer gällande
bokslutet. Kommunstyrelsens svar att dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2020 påverkar
inte barn.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 105

Dnr: KS 2020/694

Redovisning - uppföljning revisionsrapporter 2019-2020
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gått igenom samtliga under 2019–2020 inkomna revisionsrapporter och
förstudier för att säkerställa att förvaltningen effektuerar i enlighet med tidigare lämnad
åtgärdsplan.
Revisionsrapporterna som granskats är:
1.
2.
3.
4.
5.

Granskning av detaljplaneprocessen 2020 dnr 2020/620
Löpande granskning 2019 dnr 2020/367
Granskning av bokslut 2019 Stenungsunds kommun dnr 2020/282
Grundläggande granskning 2019 dnr 2020/267
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden slutrapport – 2020
dnr 2020/225
6. Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt 2019 dnr
2020/26
7. Revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019 dnr 2020/25
8. Revisionsrapport: Granskning av bokslut 2018 dnr 2019/265
9. Revisionsrapport: Revisionsberättelse 2018 dnr 2019/269
10. Revisionsrapport: Förstudie avseende centrumplanering 2018 dnr 2019/282
11. Revisionsrapport: Grundläggande granskning av Stenungsunds kommun 2018 dnr
2019/290
12. Revisionsrapport: Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret dnr 2019/292
13. Löpande granskning 2018 dnr 2019/485
14. Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 218 dnr 2019/790

Justerare

Rätt utdraget intygar
395

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
396

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Till kommunstyrelsen

Redovisning - uppföljning revisionsrapporter 2019 - 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägga den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gått igenom samtliga under 2019–2020 inkomna revisionsrapporter och
förstudier för att säkerställa att förvaltningen effektuerar i enlighet med tidigare lämnad
åtgärdsplan.
Revisionsrapporterna som granskats är:
1.
2.
3.
4.
5.

Granskning av detaljplaneprocessen 2020 dnr 2020/620
Löpande granskning 2019 dnr 2020/367
Granskning av bokslut 2019 Stenungsunds kommun dnr 2020/282
Grundläggande granskning 2019 dnr 2020/267
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden slutrapport – 2020
dnr 2020/225
6. Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt 2019 dnr
2020/26
7. Revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019 dnr 2020/25
8. Revisionsrapport: Granskning av bokslut 2018 dnr 2019/265
9. Revisionsrapport: Revisionsberättelse 2018 dnr 2019/269
10. Revisionsrapport: Förstudie avseende centrumplanering 2018 dnr 2019/282
11. Revisionsrapport: Grundläggande granskning av Stenungsunds kommun 2018 dnr
2019/290
12. Revisionsrapport: Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret dnr 2019/292
13. Löpande granskning 2018 dnr 2019/485
14. Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 218 dnr 2019/790

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18
STENUNGSUNDS KOMMUN
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Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapporter 2020
Revisionsrapport: Revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 2020 dnr 2020/620
Rekommendation

Svar

Tillse att handläggningstider för detaljplaner
analyseras

Förvaltningen analyserar vilka faser som kan effektiviseras gällande
handläggningen av detaljplaner. Fokus för denna analys är att
lokalisera de flaskhalsar som kan uppstå utifrån de många
kompetenser och ansvarsområden inom kommunen som har en
direkt påverkan på en detaljplaneprocess effektivitet.

Tillse att åtgärder vidtas för att säkerställa
effektivitet i handläggning

Har åtgärden vidtagits. Om nej
varför
Ja, analysarbete pågår

För att underlätta analysen av handläggningstiden har ett nytt
arbetssätt implementerats för tydligare ge en överblick av pågående
detaljplaner, både i form av tid och budget.

Ja, nytt arbetssätt implementerat

Sektor samhällsbyggnad har en ny organisation från och med den 1
januari 2020. Syftet med den nya organisationen är att skapa en mer
samlad och mindre sårbar organisation som främjar effektivitet i
processerna.

Ja, ny organisation implementerad

För att ytterligare säkerställa en effektiv handläggning har sektor
samhällsbyggnad tagit fram en avvikelserapporteringsrutin, både i
tid och kostnad, för att tidigt i de olika processerna kunna
omprioritera vid behov.

Ja, avvikelserapporteringsrutin
implementerad

Därtill har verksamheten under våren 2020 upphandlat en senior
plankonsult med syfte att vid behov kunna stötta planhandläggarna i
komplicerade frågeställningar.

Ja, senior plankonsult upphandlad.
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Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Säkerställa att risker i verksamheten hanteras på
ett systematiskt sätt

Dnr KS 2020/694

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att risk för långa
handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner ingår i intern
kontrollplanen.

400

Nej, inväntar kommunstyrelsens beslut
över risker i internkontrollplan 2020

Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapport: Revisionsrapport - Löpande granskning 2019 dnr 2020/367
Rekommendation

Svar

EY rekommenderar att logglistor över ändringar
av fast data som sker av SOLTAK analyseras av
annan person än de som har behörighet att
registrera förändringar

Kommunen och Soltak har kontinuerligt samarbete kring utveckling
av löneadministration.

EY rekommenderar vidare att logglista över
förändringar i grunddata tas ut och granskas
regelbundet inom samtliga de områden där det
inte krävs godkännande av överordnad för att
registrera ändring i grunddata. Granskning bör
dokumenteras och ske av medarbetare som inte
har behörighet att ändra grunddata.

Kommunen kommer att se över rutinerna inom de
faktureringsområden där ändring av grunddata kan ske

Ja, åtgärdat men revisorernas
rekommendation kvarstår i 2020 års
granskning

EY rekommenderar att kommunen säkerställer
att redovisningsregler kring
komponentavskrivning efterlevs.

Kommunen har noterat rekommendationen och kommer att
säkerställa att redovisningsreglerna efterlevs. Investeringen som
blivit aktiverad utan komponentindelning kommer att korrigeras

Ja
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Har åtgärden vidtagits? Om nej
varför
Ja, kommunen och Soltak har dialog
gällande rutiner om stickprov för att
hantera denna fråga.

Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapport: Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2019 Stenungsunds kommun dnr 2020/282
Rekommendation
Materiella anläggningstillgångar
EY:s rekommendation är att framöver
särredovisa kommunens pågående projekt på
egen rad i balansräkningen

Svar
Genomfördes 2020

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja

Avsättning för täckande av deponi
EY:s rekommendation är att beaktat den
osäkerhet som råder är rekommendationen att
kommunen tar in extern värdering av posten
under 2020

Nej, efter dialog mellan ekonomifunktionen
och verksamheten bedöms ingen extern
konsult behövas
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Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapport: Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 dnr 2020/267
Rekommendation
Säkerställa att sektorerna når en budget i balans

Svar
Kommunstyrelsen i sin sammanträdeskalender för 2020 lagt in
ytterligare ett utskottssammanträde i samband med att den
ekonomiska prognosen per mars är färdig. På mötet ska endast
prognoserna och eventuella förslag till åtgärder behandlas.
Syftet är att utskotten tidigare ska få information om
sektorernas prognos så att åtgärder kan sättas in tidigare.

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja, under 2020 har utskotten haft ett
sammanträde extra under vilket endast den
ekonomiska prognosen per mars
behandlades. Utskotten lämnade förslag till
kommunstyrelsen på åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade om åtgärder.

Säkerställa att kommunstyrelsens utskott
behandlar ärenden gällande internkontroll samt
löpande informerar sig om den interna
kontrollen inom sitt kompetensområde i enlighet
med reglementet

Kommunstyrelsen har fattat beslut att om ett nytt årshjul
(2019/844). Utifrån nytt årshjul fastställs när hantering av
internkontrollplan (IKP) ska ske under året i kommunstyrelsen.
Beredning av IKP ska ske i utskotten.

Ja, riskområdena för IKP redovisades på
ALM den 29 september 2020 och på VÄL
den 30 september 2020. I november följde
utskotten upp internkontrollen.

Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll
på ett strukturerat sätt för att underlätta
uppföljning och följsamhet i enlighet med
gällande riktlinjer och lagstiftning.

Under arbetet med uppföljning av IKP och framtagande av IKP
kommer utskotten vara mer involverade än tidigare.
Riskområden för kommande år kommer att redovisas i
utskotten i september och kommande års internkontrollplan
kommer att redovisas i november inför beslut i
kommunstyrelsen. Uppföljning av IKP ska ske i utskotten i
oktober och januari utifrån kommunstyrelsen årshjul.
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att standardisera
mötesanteckningarna genom att bestämma att alla anteckningar
minst ska innehålla, tid, datum, deltagare och vilka punkter
som diskuterades.
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Ja, beslutet från kommunfullmäktiges
presidium har kommunicerats till
beredningarna.

Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapport - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden slutrapport – 2020 dnr 2020/225
Rekommendation
Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk
uppföljning och prognos bland enhetscheferna
inom särskilt boende.

Säkerställa att den överkapacitet som finns inom
särskilt boende används ändamålsenligt utifrån
arbetssättet med optimerad bemanning.

Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på
enheterna inom särskilt boende.

Svar
Verksamhetschef inom särskilt boende är med på varje
ekonomisk uppföljning med vardera enhetschef. För att stärka
kompetensen har alla enhetschefer genomgått en
vidareutbildning i ekonomisk uppföljning och analys samt en
utbildning i bemanningsekonomi. En bemanningscontroller har
också anställts för att ytterligare stötta verksamhetschef och
enhetschefer. Därtill har arbetet med analys i de ekonomiska
månadsrapporterna stärkts för att tätt följa utfallet enligt de
ekonomiska styrprinciperna.
Den bemanningscontroller som har anställts stöttar
enhetschefer inom särskilt boende för att den överkapacitet
som skapats används ändamålsenligt och på mest effektivt sätt.
Verksamheten har också minskat bemanningen för att åtgärda
överkapacitet, vilket genomförts genom att inte tillsätta
vakanser och minska andelen timvikarier genom att nyttja
överkapaciteten som arbetssättet innebär. Förutom detta har
schemaanalyser genomförts och budget sätts i timmar för en
bättre kontroll av efterlevnaden av arbetssättet. Avancerad
Resursplanering (ARP) är en förutsättning för att hantera
överkapacitet och nyttjas nu för att täcka korttidsfrånvaro med
mera i scheman.
För att se över orsakerna till sjukfrånvaron har
personalfunktionen anställt ett extra stöd för att analysera bland
annat orsakerna till den höga sjukfrånvaron. Fokus för den
extra resursen är vård- och omsorgsverksamheterna.
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Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja

Ja

Ja

Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Dnr KS 2020/694

Revisionsrapport: Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt 2019 dnr 2020/26
Rekommendation
Kommunstyrelsens ekonomistyrning
Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan politiken och
sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs

Svar
Efter att granskningen genomfördes har kommunfullmäktige
reviderat de ekonomiska styrprinciperna. Därigenom har bland
annat chefens ansvar förtydligats. Styrprinciperna uttrycker
också en rollfördelning mellan förvaltningen, utskotten och
kommunstyrelsen. Det framgår att tilldelad ram utgör den
yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive
verksamhet och att budgetefterlevnad är överordnat mål och
servicenivå. Det framgår även att det åligger sektorchef att
löpande rapportera om ekonomin till utskotten och vid
befarade underskott presentera förslag på åtgärder för ekonomi
i balans. Av riktlinjerna framgår att utskotten löpande ska följa
upp verksamheterna för att säkerställa att de bedrivs inom
givna ramar. Om politiska beslut behövs för att de åtgärder
som sektorerna presenterar ska kunna realiseras, ska utskottet
lägga fram förslagen till kommunstyrelsen.

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja, de reviderade ekonomiska
styrprinciperna praktiseras av
förvaltningen.
Kommunfullmäktige har på
kommunstyrelsens förslag antagit riktlinjer
för samspelet mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner.

Kommunstyrelsens ekonomistyrning
Stärka uppföljning av analys- och
prognosarbetet genom att se över
kommunstyrelsens arbetsformer för att tidigt
upptäcka och agera på eventuella
budgetavvikelser

Kommunstyrelsen har i sin sammanträdeskalender för 2020
lagt in ytterligare ett utskottssammanträde i samband med att
den ekonomiska prognosen per mars är färdig. På mötet ska
endast prognoserna och eventuella förslag till åtgärder
behandlas. Syftet är att utskotten tidigare ska få information
om sektorernas prognos så att åtgärder kan sättas in tidigare.

Ja, under 2020 har utskotten haft ett
sammanträde extra under vilket endast den
ekonomiska prognosen per mars
behandlades. Utskotten lämnade förslag till
kommunstyrelsen på åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade om åtgärder.
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Tjänsteskrivelse
2020-08-18

Kommunstyrelsens ekonomistyrning
Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk
uppföljning av beslutade åtgärder så att dessa får
avsedd effekt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och särskilda
uppsiktsplikt
Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och
rutiner för hur uppsiktplikten ska tillämpas över
myndighetsnämnder, den särskilda uppsikten
över kommunens bolag samt uppsikten över
externa utförare
Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och
ändamålsenlig uppsikt över
myndighetsnämnderna och externa utförare i
enlighet med reglemente och av
kommunfullmäktige fastställda program

Dnr KS 2020/694

Förvaltningen följer fortlöpande upp de åtgärder som
kommunstyrelsen har beslutat om för en ekonomi i balans.
Rapportering av dessa har skett till kommunstyrelsen och
utskotten. I delårsuppföljningen per sektor framgår status på de
respektive åtgärder som kommunstyrelsen har beslutat om.
Delårsuppföljningen redovisades för utskotten som sedan lade
fram dem för information i kommunstyrelsen.

Ja, detta är genomfört.

Kvaliteten i protokollföring vid informationsärenden, likväl
som skriftligt underlag gällande uppföljning av beslutade
åtgärder, kommer att förbättras under året.

Ja, protokollföringen vid
informationsärenden kommer att vara med
uttömmande framgent

För att stärka, strukturera och systematisera arbetet med
uppsiktsplikten har kommunstyrelsen antagit regler för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, helägda bolag
och kommunalförbund ska utövas. Av reglerna framgår syftet
med uppsikten, vad kommunstyrelsen i sin uppsikt ska verka
för samt hur uppsikten ska vara upplagd.

Ja, reglerna praktiseras och uppsiktsplikten
har förstärkts, bland annat genom att
nämnddialoger nu hålls.

Förvaltningen arbetar för närvarande med en konkretisering av
programmet för uppföljning av privata utförare. En
uppföljningsplan är under framtagande och kommer att läggas
fram för politisk behandling under våren 2019.
Rutiner för den löpande uppsikten över externa utförare,
kommer att säkerställas under året.

Ja, kommunstyrelsen har beslutat om en
uppföljningsplan för privata utförare.
Planen är en konkretisering av programmet
för uppföljning av privata utförare.
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Revisionsrapport: Revisionsrapport - Revisionsdialoger med kommunstyrelsen 2019 dnr 2020/25
Rekommendation
Säkerställa att riktlinjer i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan politiken och
sektorerna i analys och prognosarbetet fastställs

Svar
Kommunfullmäktige har fastställt de reviderade ekonomiska
styrprinciperna för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
politiken och sektorerna i analys och prognosarbetet

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja

Stärka uppföljning av analys- och
prognosarbetet genom att se över
kommunstyrelsens arbetsformer för att tidigt
upptäcka och agera på eventuella
budgetavvikelser

Kommunstyrelsen har i sin sammanträdeskalender för 2020
lagt in ytterligare ett utskottssammanträde i samband med att
den ekonomiska prognosen per mars är färdig. På mötet ska
endast prognoserna och eventuella förslag till åtgärder
behandlas. Syftet är att utskotten tidigare ska få information
om sektorernas prognos så att åtgärder kan sättas in tidigare.

Ja, under 2020 har utskotten haft ett
sammanträde extra under vilket endast den
ekonomiska prognosen per mars
behandlades. Utskotten lämnade förslag till
kommunstyrelsen på åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade om åtgärder.

Säkerhetsställa ändamålsenlig och systematisk
uppföljning av beslutade åtgärder så att dessa får
avsedd effekt

Förvaltningen följer fortlöpande upp de åtgärder som
kommunstyrelsen har beslutat om för en ekonomi i balans.
Rapportering av dessa har skett till kommunstyrelsen och
utskotten

Ja, i delårsuppföljningen per sektor framgår
status på de respektive åtgärder som
kommunstyrelsen har beslutat om.
Delårsuppföljningen redovisades för
utskotten som sedan lade fram dem för
information i kommunstyrelsen.

Kvaliteten i protokollföring vid informationsärenden, likväl
som skriftligt underlag gällande uppföljning av beslutade
åtgärder, kommer att förbättras under året

Ja, protokollföringen vid
informationsärenden kommer att vara med
uttömmande framgent
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Säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt och
rutiner för hur uppsiktplikten ska tillämpas över
myndighetsnämnder, den särskilda uppsikten
över kommunens bolag samt uppsikten över
externa utförare

Vidta åtgärder för att utöva en tillräcklig och
ändamålsenlig uppsikt över
myndighetsnämnderna och externa utförare i
enlighet med reglemente och av
kommunfullmäktige fastställda program.

Dnr KS 2020/694

För att stärka, strukturera och systematisera arbetet med
uppsiktsplikten har kommunstyrelsen antagit regler för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, helägda bolag
och kommunalförbund ska utövas. Av reglerna framgår syftet
med uppsikten, vad kommunstyrelsen i sin uppsikt ska verka
för samt hur uppsikten ska vara upplagd.

Ja

Kommunstyrelsen ska årligen fastslå årshjul för att i närmare
detalj planera uppsikten. Kommunstyrelsens bedömning är att
reglerna med tillhörande årshjul säkerställer att
kommunstyrelsen har en struktur för att utöva sin uppsikt över
nämnder, helägda bolag och kommunalförbund.

Ja

Förvaltningen arbetar för närvarande med en konkretisering av
programmet för uppföljning av privata utförare. En
uppföljningsplan är under framtagande och kommer att läggas
fram för politisk behandling under våren 2019.

Ja, kommunstyrelsen har antagit
uppföljningsplan för privata utförare för
2020–2021 samt att addera uppföljning av
privata utförare i kommunstyrelsens
årshjul.
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Revisionsrapport: Revisionsrapport - Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2019 dnr 2019/790
Rekommendation
Inga rekommendationer

Svar

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
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Revisionsrapporter 2019
Revisionsrapport: Granskning av bokslut 2018 dnr 2019/265
Rekommendation
Materiella anläggningstillgångar
Komponentavskrivning ska tillämpas även för äldre
anläggningstillgångar

Svar
Förvaltningen kommer inför bokslut 2019 att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas
rapport.

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja

Kundfordringar
Utreda möjligheten att ta ut en kundreskontra i Excel

Förvaltningen kommer inför bokslut 2019 att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas
rapport.
Kommunen redovisar pensionsskulden i sin helhet
som en avsättning i balansräkningen. Kommunen
anser att detta ger en rättvisande bild, trots att det
står i strid med den kommunala
redovisningslagen.

Ja, detta genomfördes i bokslut 2019.

Förvaltningen kommer inför bokslut 2019 att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas
rapport.
Förvaltningen kommer inför bokslut 2019 att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas
rapport.

Ja, detta genomfördes i bokslut 2019.

Förvaltningen kommer inför bokslut 2019 att
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas
rapport.

Ja, detta kommer att genomförs i bokslut 2020.

Avsättning för pensioner
Pensionsskulden ska redovisas enligt den så kallade
blandmodellen.
Kommunen lämnar inte upplysning om avstegets
effekter på resultat- och balansräkningen.

Kompletterande information om antalet
visstidsförordnanden och särskilda villkor som avviker
från vad som är normalt och som kan leda till
betydande ekonomiska konsekvenser saknas i not
(RKR 2.1)
Upplysning lämnas inte för varje slag av materiell
anläggningstillgång avseende (RKR 11.4).
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Ja, kommunen upplyser i årsredovisningen om
avsteget mot gällande lagstiftning.

Ja, detta beaktades i bokslut 2019.
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Revisionsrapport: Revisionsberättelse 2018 dnr 2019/269
Rekommendation

Svar

Stärka tydligheten i kommunstyrelsens och utskottens protokoll. Otillräcklig tydlighet medför risk
för bristande förståelse för och verifiering av vilken information kommunstyrelsen och utskotten
erhåller.
Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder
Det finns vissa utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens uppföljning av sektorernas arbete
med budgetbesparande åtgärder.
Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen
Inom den interna kontrollen finns vissa områden där förbättringar kan ske.
Granskning av bokslut
Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning
utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är
14,2 mnkr högre redovisat än om lagen följts.
Förstudie avseende planeringen av Stenungsunds centrum
Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet försvåras på grund av utmaningar med
transport av farligt gods på järnvägen, stigande vattennivåer, skyfall med mera.
Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre tillgänglig under utbyggnaden inom
programområdet.
Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken information samhällsbyggnads-utskottet
erhåller under sammanträdena mot bakgrund av att det inte mer detaljerat dokumenteras i
protokoll vilken information utskottet erhåller.
Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga
åtgärder, som styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till Skolverkets krav om att
aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella insatser.

Förvaltningen dokumenterar numera
information på utskott och
kommunstyrelse skriftligt.
Se revisionsrapporten Grundläggande granskning (dnr
2019/290)

Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med Skolverkets
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Har åtgärden
vidtagits. Om
nej varför
Ja

Se revisionsrapporten Löpande granskning (dnr 2019/485)
Se revisionsrapporten Granskning av bokslut (dnr
2019/265)
Se förstudien avseende planeringen av Stenungsunds
centrum (dnr 2019/282)

Se granskningen av det kommunala aktivitetsansvaret (dnr

2019/292)
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föreskrifter.
Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In dokumenteras i enlighet med Skolverkets
föreskrifter.
Tillse att underlaget som rapporteras till kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat och tillräckligt. Följa
upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för aktivitetsansvaret. Detta för att
kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets kriterium gällande huruvida kommunen
erbjuder lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även ligga till grund för framtida
resursfördelning och ytterligare stärka styrningen.
Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för samverkan mellan gymnasiet och samtliga
samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets rekommendationer.
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Revisionsrapport: Förstudie avseende centrumplanering 2018 dnr 2019/282
Rekommendation
Risk för att detaljplanearbetet inom planområdet försvåras på grund av
utmaningar med transport av farligt gods på järnvägen, stigande
vattennivåer, skyfall med mera.
Rekommendation att följa hur detaljplanearbetet fortskrider inom ramen
för programområdet.
Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir mindre tillgänglig
under utbyggnaden inom planområdet.
Rekommendation att följa hur den kommunala samhällsservicen påverkas
under utbyggnaden av programområdet.

Svar
Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Revisionen menar att förstudien i första hand är ett kunskapsunderlag för fortsatt
granskningsarbete varför man inte begärt någon återkoppling från
kommunstyrelsen.

Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken information
samhällsbyggnadsutskottet erhåller under sammanträdena mot bakgrund
av att det inte mer detaljerat dokumenteras i protokoll vilken information
utskottet erhåller.
Rekommendation Att följa hur den information som
samhällsbyggnadsutskottet erhåller dokumenteras i utskottets protokoll.
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Revisionsrapport: Grundläggande granskning av Stenungsunds kommun 2018 dnr 2019/290
Rekommendation
Kommunstyrelsen kan förtydliga i sina protokoll hur
arbetet med åtgärder för budget i balans genomförs i
sektorerna.

Svar
Det framgår av tjänsteskrivelserna vilka åtgärder
som föreslås vidtas för en budget i balans.

Kommunstyrelsen har inte tagit del av löpande
rapportering från kommundirektör i enlighet med
reglementet. Samma iakttagelse noterades i
grundläggande granskning 2016 och 2017. Vi anser att
kommunstyrelsen bör se över att den löpande
rapporteringen av internkontroll sker i enlighet med
fastställt reglemente.

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja, förslag till åtgärder och uppföljning av
genomförda åtgärder redovisas numera i
protokoll. Effektuering av beslutade sparåtgärder
bevakas av förvaltningen till dess att åtgärd
genomförts.
Vid sakfelsgranskning konstaterades att EYs
synpunkt inte var korrekt. EY tog bort
felaktigheten i sin löpande text men missade att ta
bort den i sin sammanfattning.

Revisionen menar att förstudien i första hand är ett kunskapsunderlag för fortsatt granskningsarbete
Förstudie avseende centrumplaneringen
varför man inte rekommenderat några åtgärder och inte heller begär någon återkoppling från
Risk för att detaljplanearbetet inom programområdet
kommunstyrelsen. Trots det redovisar EY i den grundläggande granskningen tre risker som
försvåras på grund av utmaningar med transport av
kommunstyrelsen därmed inte får möjlighet att bemöta.
farligt gods på järnvägen, stigande vattennivåer, skyfall
med mera.
Risk för att samhällsservicen försämras och/eller blir
mindre tillgänglig under utbyggnaden inom
programområdet.
Risk för bristande förståelse och verifiering av vilken
information samhällsbyggnadsutskottet erhåller under
sammanträdena mot bakgrund av att det i protokoll inte
framgår vilken information utskottet erhåller.
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Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Dnr KS 2020/694

Se granskning av det kommunala aktivitetsansvaret dnr 2019/292

Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In som omfattas
av aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga åtgärder, som
styrs av ungdomarnas behov. Detta för att leva upp till
Skolverkets krav om att aktivt och löpande kunna
erbjuda lämpliga individuella insatser.
Säkerställa att insatser för ungdomar utanför Plug-In
dokumenteras i enlighet med Skolverkets föreskrifter.
Tillse att underlaget som rapporteras till
kommunstyrelsen är kvalitetssäkrat och tillräckligt.
Följa upp resultatet av de åtgärder som vidtagits inom
ramen för aktivitetsansvaret. Detta för att
kommunstyrelsen ska kunna utvärdera Skolverkets
kriterium gällande huruvida kommunen erbjuder
lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningen bör även
ligga till grund för framtida resursfördelning och
ytterligare stärka styrningen.
Tillse att det skapas en dokumenterad rutin för
samverkan mellan gymnasiet och samtliga
samverkansaktörer som lever upp till Skolverkets
rekommendationer.
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Revisionsrapport: Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret dnr 2019/292
Rekommendation
Säkerställa att ungdomar utanför Plug-In
som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds
lämpliga åtgärder, som styrs av
ungdomarnas behov. Detta för att leva
upp till Skolverkets krav om att aktivt och
löpande kunna erbjuda lämpliga
individuella insatser.

Svar
Det utökade samarbetet med arbetsmarknadsenhet och
socialtjänst innebär att åtgärderna under hösten kommer att
byggas ut så att åtgärder för hela gruppen kan erbjudas.

Säkerställa att insatser för ungdomar
utanför Plug-In dokumenteras i enlighet
med Skolverkets föreskrifter.

Handboken kommer att revideras så att det tydligt framgår hur Ja
dokumentation, rapportering och uppföljning ska ske,
exempelvis mellan styrgrupp och Plug-In team. De individuella
handlingsplanerna kommer att utvecklas så att den
kartläggning och de insatser på individnivå som sker,
tydliggörs och dokumenteras. Arbetet med revidering av
handboken har påbörjats och ska vara klart inför nästa läsår, i
augusti 2019.
Allt material finns inom förvaltningen och rapporteras till
Ja
styrgruppen för Plug in. Statistik och analys återfinns också i
Nösnäsgymnasiets systematiska kvalitetsarbete för aktuellt
läsår och i bokslutsrapporterna. Dock har de utökade
analyserna och förbättringsområden stannat på
förvaltningsnivå och inom styrgrupp Plug-In och styrgrupp
arbetsmarknadsenhet. Förvaltningen kommer att kvalitetssäkra
sin återrapportering till kommunstyrelsen med början

Kvalitetssäkra och utförligt beskriva det
statistiska underlag som återrapporteras
till kommunstyrelsen.
Följa upp resultatet av de åtgärder som
vidtagits inom ramen för
aktivitetsansvaret. Detta för att
kommunstyrelsen ska kunna utvärdera
Skolverkets kriterium gällande huruvida

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja
Den del som kvarstår är att
handläggningsprocessen av försörjningsstöd
behöver automatiserats för att frigöra resurser.
I strategisk plan finns även ett uppdrag att se över
organisationen avseende arbetsmarknadsenheten,
stöd- och försörjningsenheten och
vuxenutbildningen för att uppnå
samordningsvinster med individen i centrum och
därmed få fler människor i sysselsättning vilket är
något som kan öka antalet åtgärder för gruppen.
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kommunen erbjuder lämpliga individuella
åtgärder.
Indikatorer och aktiviteter med bäring på
KAA-arbetet är otydliga och inte fullt ut
mätbara, vilket leder till att effekter av
insatser inom KAA-verksamheten inte
följs upp tillräckligt. I måluppföljningen
redovisas i nuläget enbart en siffra för
Nösnäsgymnasiets elever, vilket inte kan
anses ge kommunstyrelsen en tillräcklig
bild av kommunen.
Tillse att det skapas en dokumenterad
rutin för samverkan mellan gymnasiet och
samtliga samverkansaktörer som lever
upp till Skolverkets rekommendationer.

Dnr KS 2020/694

augustiuppföljningen 2019.

Sedan granskningen genomfördes har rollfördelningen i arbetet
med målgruppen tydliggjorts. Det finns idag en samsyn kring
hur arbetet med målgruppen ska bedrivas. Respektive aktörs
roll inom ramen för samverkan kommer att dokumenteras i
Metodhandboken.
Socialtjänsten ger i utökad omfattning ”råd och stöd” och är en
del av det motivationshöjande arbetet för individen.
Arbetsmarknadsenheten har fått ett utökat uppdrag att vara
med vid kartläggningen av den unge i Plug-In, vilket leder till
en ökad kompetens i Plug-In teamet.
Fritid deltar med fritidsledare som kan hjälpa den unge att hitta
fritidsaktiviteter.
Kommunen anser sig nu ha organiserat sig på ett bra sätt för att
på bästa sätt arbeta med målgruppen men för att komma hela
vägen krävs ett strategiskt samarbete mellan kommunen och
Västra Götalandsregionen (VGR). Kommunen kommer under
vår eller tidig höst att bjuda in VGR att delta i arbetet med att
lägga en långsiktigt hållbar plan för personer som står utanför
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sysselsättning och för att försöka utveckla stödet kring psykisk
ohälsa för målgruppen. Det är viktigt att VGR kommer med i
det långsiktiga, uthålliga arbetet kring målgruppen.

Revisionsrapport: Löpande granskning 2018 dnr 2019/485
Rekommendation
Löneprocessen inkl. pensioner och arvoden
En samlad, övergripande, rutin upprättas för kommunen
där kontroller ställs upp och ansvar beskrivs samt
fastställs. Det bör även framgå hur kontrollerna ska
dokumenteras.
Logglistor över ändringar av fast data som sker av
kommunens löneadministrationer eller av
systemförvaltare hos SOLTAK analyseras av annan
person än de som har behörighet att registrera
förändringar.
Stickprovsvisa kontroller genomförs för att säkerställa att
chefer utför en kostnadskontroll i Personec.
Inköps- och utbetalningsprocessen
Kommunen rekommenderas, likt föregående år, att
uppdatera/anpassa attestreglementet samt införa
beloppsgränser för attester på olika nivåer.
Kommunen rekommenderas att se över sina rutiner vad
gällande systembehörigheter. Rekommendation att
kommunen att upprättar rutiner som tydliggör
ansvarsfördelning och vilka åtgärder som ska utföras
gällande behörigheter vid personalförändringar.
Faktureringsprocessen
Kommunen rekommenderas att ta ut logglista över
förändringar i grunddata tas ut och granskas regelbundet.
Granskning bör dokumenteras och ske av medarbetare

Svar
Förvaltningen arbetar tillsammans med Soltak
för att upprätta en rutinbeskrivning.

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Ja men implementering försenad p.g.a.
datatekniska hinder.

Kommunen har tagit fram en rutin för att
genomföra hur man kan kontrollera att chefen
har utfört sin kostnadskontroll. Rutinen
kommer att implementeras under hösten 2019

Förvaltningen planerar uppdatera
attestreglementet under hösten 2019.

Ja, attestreglementet är uppdaterat, dock delar inte
förvaltningen revisorernas synpunkt med att
införa beloppsgränser.
Förvaltningen har inlett ett särskilt arbete kring
informationssäkerhet. Inom ramen för detta arbete
ingår rutiner och systembehörigheter.

Förvaltningen har upprättat en rutin och en
logglista analyseras och signeras av berörd
enhetschef. Logglistan bevaras hos
verksamheten.
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som inte har behörighet
att ändra grunddata.
Investeringsprocessen
Kommunen rekommenderas likt föregående år att
dokumentera sin inventeringsrutin.
Exploateringsprocessen
Kommunen rekommenderas att upprätta en
dokumentation som beskriver redovisning av
exploatering.

Dnr KS 2020/694

Förvaltningen har upprättat en skriftlig
inventeringsrutin.

Ja

Förvaltningen arbetar med dokumentation av
exploateringsprocessen som kommer att vara
färdigställd under 2019.

Ja
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Revisionsrapport: Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 218 dnr 2019/790
Rekommendation
Stenungsunds kommun bör konsolidera
koncernbolagen i delårsbokslutet.

Kommunen har under året komponentindelat även
historiska investeringar (före 2018). Kommunen
upplyser om resultateffekten men i övrigt saknas
upplysning i delårsrapporten.
Kommunen aktiverar i vissa fall detaljplaner på
exploateringsprojekt. Detta är inte i enlighet med
RKRs idéskrift om kommunal exploateringsmark.
Inför årsbokslutet behöver kommunen ta ställning till i
vilken omfattning skuldförda ersättningar har en
framtida förpliktelse och därmed kan kvarstå som
skuld.
Kommunen lämnar inte upplysningar om att samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
används i årsredovisningen tillämpas vid upprättande
av delårsrapport. Om dessa principer eller metoder har
ändrats skall en beskrivning av karaktären på och
effekten av förändringen upplysas om.
I delårsrapporten saknas uppföljning av mål för god
ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag.

Svar

Har åtgärden vidtagits. Om nej varför
Kommunen har valt att redovisa bolagens resultat
och prognos för sig. Bedömningen är att det ger
mer värde än en konsolidering. Nyttan med
konsolideringen står inte i rimlig proportion till
arbetsinsatsen.
Ja, upplysning om detta har lämnats i bokslutet
för 2019

Kommunen anser att arbete med detaljplaner bör
ses som en projekteringskostnad som bör ingå i
tillgångens värde.

Ja
Ja, denna rekommendation gäller från 2020.

Ja, denna justering genomfördes till
delårsbokslutet 2020.

Ja, i budget 2019 fanns inga mål för koncernen
men mål fanns i budget 2020 och har följts upp
vid delårsuppföljning 2020.
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Kompletterande barnkonsekvensanalys
Revisorerna granskar huruvida kommunstyrelsen bedriver verksamheten ändamålsenligt. I en
granskning från 2019 har revisorerna närmare studerat hur kommunstyrelsen arbetar med det
kommunala aktivitetsansvaret. Detta verksamhetsområde berör barn och unga. Åtgärder enligt
revisorernas rekommendationer angående det kommunala aktivitetsansvaret har en positiv
inverkan på barn och unga.
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Till Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsreserv
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 2 260 tkr från investeringsreserven för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den bekymmersamma situationen som följder av den pågående pandemin
bedömer förvaltningen att det är angeläget att i den mån det är möjligt göra satsningar för
framtiden som också möjliggör arbetstillfällen bland företagen. Förvaltningen föreslår därför
att ianspråkta medel från investeringsreserven till investeringar inom samhällsbyggnad och
kultur/fritid. Medlen är avsedda att användas till bl a armaturutbyte utomhus till LED, teknik
vid trafikljus järnvägsövergångar, teknisk utrustning och hörslinga i Fregatten, anläggning av
mastställ samt belysning hamnplan samt flytbrygga och handikappramp vid Hawaii.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsreserven uppgår för 2021 till 5 000 tkr. Ianspråktagandet innebär att 2 260 tkr tas
från denna. Kapitalkostnaderna av investeringarna uppgår till 173 tkr per år och finansieras
inom ram.
Barnkonsekvensanalys
De planerade investeringarna har positiva konsekvenser för barn. Särskilt två projekt är värda
att lyfta fram. Ny flytbrygga och handikappramp vid stranden Hawaii kommer att förbättra
säkerheten och tillgängligheten för barn och ungdomar i alla åldrar. Den nya tekniken
avseende trafikljus vid järnvägsövergångar förbättrar säkerheten för både vuxna och barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-18
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Till kommunfullmäktige

Utökning av ramar i budget 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2021 med 13,7 mnkr som fördelas med
8,6 mnkr till stödfunktioner, 1,7 mnkr till samhällsbyggnad, 0,6 mnkr till kultur/fritid samt 2,8
mnkr till kompetens och utveckling.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under slutet av året skrivit upp sin
skatteunderlagsprognos. Dessutom har Riksdagen fattat beslut om både ökade generella
bidrag till kommunerna samt riktade bidrag till vård och omsorg. Sammanfattningsvis
beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att intäkterna för Stenungsunds
kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen beräknades i strategisk plan.
Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut i sektorerna för i huvudsak
engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar.

Beskrivning av ärendet
Strategisk plan för 2021 bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR)
skatteunderlagsprognos från augusti. Därefter har staten aviserat ökade bidrag till
kommunerna och beslut om detta fattades av Riksdagen den 16 december 2020.
I skatteprognosen per den 15 december 2020 framgår att skatteintäkter och bidrag
prognostiseras uppgå till 1 683,9 mnkr för Stenungsunds kommun för 2021. Det är 32,3 mnkr
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2021. Det är fortfarande ett mycket osäkert
läge i Sverige till följd av pandemin och därmed också en stor osäkerhet i prognoserna för
skatteintäkterna.
Det har också aviserats medel för äldreomsorgssatsningar. För Stenungsunds del beräknas
dessa uppgå till ca 10 mnkr. Medlen hanteras av Socialstyrelsen och kommer inte via
generella statsbidrag.
Förvaltningen föreslår att delar av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag
budgeteras in i verksamheterna för 2021. Då prognoserna är relativt osäkra föreslår
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förvaltningen både engångssatsningar och mer permanenta satsningar. Dessutom föreslår
förvaltningen särskilda satsningar inom vård och omsorg.
Engångssatsningar
En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av
engångskaraktär. Dessa satsningar är inte kostnadsdrivande de kommande åren, utan kan i
vissa fall leda till minskade kostnader framgent. En ytterligare positiv aspekt av de
engångssatsningar som föreslås är att de bidrar till att lokala entreprenörer får ökad
beställningsvolym, vilket bedöms lindra effekterna för näringslivet av den pågående
pandemin. Exempel på engångssatsningar är bland annat ökat underhåll av fastigheter, utökad
satsning på digitalisering, asfaltering samt reparationer av bryggor. Engångssatsningarna
uppgår till 9,9 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor avsätts till utökat fastighetsunderhåll.
Permanenta satsningar
En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av mer
permanent karaktär. Flertalet av de permanenta satsningarna är på områdena arbetsmarknad,
sysselsättning och näringsliv. Syftet med satsningarna är att få fler i arbete och att bidra till en
starkare lokal arbetsmarknad. Ett uppdrag kopplat till detta finns i strategisk plan.
Förvaltningen har för avsikt att prioritera de permanenta satsningarna i det förslag till budget
som ska presenteras för ekonomi/personalberedningen i mars 2021. De permanenta
satsningarna uppgår till 3,8 miljoner kronor.
Satsningar inom vård och omsorg
Kommunen kommer att få riktade statsbidrag till vård och omsorg. En större satsning kommer
därför att göras. Det är i linje med både regeringens tydliga signaler och Strategisk plan 2021
där det aviserats satsningar inom detta område för 2021. Satsningarna är både av
engångskaraktär och permanent karaktär. Satsningarna innebär bland annat insatser på teknik
och utbildning gällande digitalisering, utbildningsinsatser inom demens, rehab samt
värdegrundsarbete. Satsningen möjliggör även ett eventuellt öppnande av en för tillfället
stängd avdelning inom särskilt boende om behovet finns. Statsbidragen kommer direkt från
Socialstyrelsen och förvaltningen bedömer därför inte att det behövs någon justering av
budget. Satsningarna uppgår till cirka 10 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Engångssatsningarna uppgår till 9,9 mnkr och de permanenta satsningarna till 3,8 mnkr.
Förvaltningens förslag är att medlen fördelas enligt nedanstående:



Sektor stödfunktioner får en utökad ram på 8,6 mnkr. Av dessa avsätts 6,0 mnkr till
utökat fastighetsunderhåll.
Sektor samhällsbyggnad får en utökad ram på 1,7 mnkr

424

Tjänsteskrivelse
2020-12-18



Dnr KS 2020/233

Sektor utbildning får en utökad ram på 3,4 mnkr, varav 0,6 mnkr tilldelas kultur och
fritid och 2,8 mnkr kompetens och utveckling.

Sammantaget innebär det att 13,7 mnkr av de ytterligare 32,3 mnkr budgeteras in i
verksamheternas ramar. Då det fortfarande finns en stor osäkerhet i skatteprognoserna och
även gällande både intäkter och kostnader till följd av pandemin bedömer förvaltningen inte
att alla tillkommande medel bör fördelas ut.
Barnkonsekvensanalys
Syftet med flera av de planerade åtgärderna är att stimulera ekonomin. Fler arbetstillfällen
bland företagen gynnar också familjers ekonomi. Det utökade underhållet kommer att påverka
standarden i kommunens lokaler. Förvaltningen bedömer därför sammanfattningsvis att de
utökade ramarna kan få positiva effekter på barns välmående och utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-18
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Protokoll
Allmänna utskottet
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§ 103

Dnr: KS 2020/744

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegationsordning med ändringarna att texten i
delegationsordningen ändras så att det står ”nämnd/kommunstyrelsen” samt att punkt E.1.12
ändras till ”årlig uppdatering och fördelning av delposter inom riksnormen”.
Sammanfattning av ärendet
En delegationsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden
kommunstyrelsen lämnar vidare rätten att fatta beslut inom. Syftet med en
delegationsordning är att avlasta kommunstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att
överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för
mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden.
Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska
kunna fungera på ett effektivt sätt.
Nuvarande delegationsordning antogs 2014 och har på grund av lagförändringar och interna
organisationsförändringar behov av en allmän översyn. I och med att delegationsordningen
reviderats och kompletterats flera gånger har förvaltningen valt att nu ta ett helhetsgrepp och
därför tagit fram ett förslag på en ny delegationsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-11-30
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad 2019-11-25

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår att texten i delegationsordningen ändras så att det står
”nämnd/kommunstyrelsen”.
Christian León Lundberg (ST) föreslår att punkt E.1.12 ändras till ”årlig uppdatering och
föredelning av delposter inom riksnormen”.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att finns flera förslag. Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan
besluta i enlighet Olof Lundbergs (S) och Christian León Lundbergs (ST) förslag och
konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Till kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
En delegationsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden
kommunstyrelsen lämnar vidare rätten att fatta beslut inom. Syftet med en
delegationsordning är att avlasta kommunstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att
överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för
mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden.
Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska
kunna fungera på ett effektivt sätt.
Nuvarande delegationsordning antogs 2014 och har på grund av lagförändringar och interna
organisationsförändringar behov av en allmän översyn. I och med att delegationsordningen
reviderats och kompletterats flera gånger har förvaltningen valt att nu ta ett helhetsgrepp och
därför tagit fram ett förslag på en ny delegationsordning.
Beskrivning av ärendet
Det som övergripande har setts över är laghänvisningar grund av lagförändringar som skett
sedan 2014 samt namn på verksamheter och titlar på delegater på till följd av
organisationsförändringar som genomförts i kommunen. Den politiska organisationen har
också förändrats under denna tid och har medfört vissa skillnader då utskottens namn men
även dess funktion från beslutande till beredande instanser har ändrats.
Vidare har delegationsordningen setts över utifrån tydlighet och effektivitet vilket medfört
förtydligande text och viss utökad delegation. Exempel på föreslagen tillkommande
delegation är:
-

fatta beslut kring begäranden enligt GDPR,
svara på yttranden rörande miljö, natur och havsfrågor som inte är av principiell
betydelse,
årligt uppdatera riksnorm för försörjningsstöd,
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fatta beslut om annan omfattning än heltidsstudier på introduktionsprogram om elev
begär det och det finns särskilda skäl.

Ett annat exempel på förändringar är ändrad delegat, så som att beslut om att bevilja eller
avslå ansökan om skolskjuts föreslås flyttas från rektor till verksamhetschefen för grundskola.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Den nya delegationsordningen är utformad för att effektivisera och tydliggöra kring vem som
har rätt att fatta vilka beslut. Tidigare oklarheter är borttagna och delegationer har både tagits
bort och lagts till för att skapa ett bra flöde för såväl förvaltningen som kommunstyrelsen.
Juridiska bedömningar
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen 6 kap 37 §, 7 kap 5 § uppdra åt en anställd i
kommunen, dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt
i ärenden inom det egna verksamhetsområdet vilket framgår av kommunstyrelsens reglemente
som fastställs av kommunfullmäktige.
Av kommunallagen 6 kap. 38 § framgår vilken beslutanderätt kommunstyrelsen inte får
delegera:
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats,
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Delegationsordningen har utformats med beaktande av reglerna om delegering och följer de
lagar som berörs. Förvaltningen har kontrollerat delegationerna för att säkerställa att lagstöd
finns för varje specifikt ärende och reviderat laghänvisningarna utifrån de lagförändringar
som skett sedan 2014.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-11-30
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad 2019-11-25
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslut skickas till
Richard.brown@stenungsund.se
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1 Kommunallagens regler om delegering av beslutanderätt
1.1

Vad innebär delegering?

Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till
förtroendevalda eller anställda i kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon
annan i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden.
De juridiska förutsättningarna för kommunstyrelsens möjlighet att delegera
beslutanderätt följer av 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL) som reglerar delegering
inom en nämnd.

Den som ges beslutanderätt kallas delegat. Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe.
Ett beslut av delegaten ses som ett kommunstyrelsebeslut och kan överklagas på samma sätt
som om kommunstyrelsen själv hade fattat beslutet.
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget.
Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
1.2

Vad är en delegationsordning?

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin
beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också
utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och
förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
1.3

Vad får delegeras?

Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ärenden inom det egna verksamhetsområdet.
Verksamhetsområdet framgår av kommunstyrelsens reglemente som fastställs av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätt ska
delegeras. Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom
denna delegationsordning där beslutanderätt i olika ärenden överförs till delegater.
Räckvidden för kommunstyrelsens delegeringsbefogenhet är dock begränsad enligt 6 kap. 38
§ KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras (se nedan).

Enligt 6 kap. 38 § KL får kommunstyrelsen inte delegera beslutanderätt i följande slag av
ärenden:
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•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, (t.ex.
får beslutanderätt att omdisponera medel inom kommunstyrelsens fastställda
driftbudgetram inte delegeras),

•

Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av
kommunfullmäktige har överklagats,

•

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

•

Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegering eller ren verkställighet?

Delegationsordningen är en förteckning över delegerad beslutanderätt i enlighet med
kommunallagens regler. Delegationsordningen ska med andra ord endast innehålla beslut i
kommunallagens mening och inte beslut som utgör s.k. ren verkställighet. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och beslut som utgör ren verkställighet är ibland svår att
fastställa.
Med beslut i kommunallagens mening kännetecknas att det finns utrymme för alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom
förvaltningsbesvär. Bedömningen kan dock inte endast göras utifrån överklagbarheten
eftersom t.ex. yttranden normalt sett inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga
bedömningar och därmed förutsätter delegering för att kunna överföras från nämnd till annan.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ.
Det kan t.ex. röra sig om rent förberedande åtgärder eller frågor som är reglerade i lag eller
avtal. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt
ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren
verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig
personaladministration.
Beslut av rent verkställande art betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och kan
inte överklagas. De ska därför inte heller upptas i delegationsordningen. Även om den
enskilde inte kan överklaga ett sådant beslut genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att få beslutet granskat, nämligen
genom rättslig prövning vid allmän domstol, genom en anmälan till JO eller genom
påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

1.5

Delegering av rätt att överklaga

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol och beslut att begära inhibition går
att delegera förutsatt att det överklagade beslutet i sig får delegeras. Till exempel får inte
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delegeringen i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda omfatta ärenden av
principiell betydelse eller annars av större vikt (6 kap. 38 § KL).
1.6

Vem kan kommunstyrelsen delegera till? (6 kap. 37 § KL, 9 kap. 37 § KL)

Kommunstyrelsen kan lämna delegeringsuppdrag till:
-

presidiet,
ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen,
en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen,
en anställd hos kommunen,
en anställd i annan kommun inom ramen för avtalssamverkan.

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till:
1.7

flera anställda i grupp,
till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering,
anställd i kommunalt företag.
Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL)

Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i
styrelsen att besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som absolut måste avgöras omgående. Vilka
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten.
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas till kommunstyrelsens
nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av kommunstyrelsen.
1.8

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap. 40 § KL)

Kommunstyrelsen ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
delegationsuppdrag ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut som inte ska anmälas och som
får överklagas genom s.k. laglighetsprövning ska protokollföras särskilt.
Brådskande beslut fattade av ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett måste alltid
återrapporteras till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är flera. Kommunstyrelsens informations- och
kontrollansvar tillgodoses och dessutom kan anmälan utgöra en avgörande faktor för att
beslutet ska vinna laga kraft.
För beslut som kan överklagas med s.k. laglighetsprövning enligt kommunallagen är anmälan
en förutsättning för att besvärstiden ska börja löpa och för att beslutet ska vinna laga kraft.
Besvärstiden börjar löpa tre veckor från den dag som protokollet från det sammanträde vid
vilket beslutet anmäldes till kommunstyrelsen anslås på kommunens anslagstavla. När
besvärstiden löpt ut och beslutet inte längre kan överklagas vinner det laga kraft.
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Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär vinner laga kraft ändå, nämligen när tre
veckor har passerat sedan dess att den beslutet angår, har tagit del av beslutet. Det är dock
viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt kommunallagen gäller även i dessa
fall.
1.9

Beslut utan delegeringsuppdrag

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden.

2 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens
delegationsordning
Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska nedanstående bestämmelser gälla.
2.1

Ordförandes beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap. 39 § KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för ordföranden, i första hand till förste vice ordförande och vid förfall för förste vice
ordförande till andre vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
2.2

Ärenden av principiell betydelse

Delegat ska överlämna ärende till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell
betydelse eller annars av större vikt.
2.3

Beslut endast inom ramen för budget

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets driftbudgetram
eller inom ramen för kostnadsram för visst projekt. Tvingande lagstiftning är dock
överordnad.
2.4

Jäv

Delegat som är jävig i ett ärende får inte delta i handläggningen eller närvara vid
beslutsfattandet. Delegat som misstänker att denne är jävig ska omedelbart anmäla jäv
och överlämna ärendet till närmaste chef. Delegaten ska i sådana fall anses
frånvarande och ersättare får träda in i dennes ställe, se punkt x.
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2.5

Ersättare vid förfall för kommunstyrelsens ordförande

Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordförande och vid
förfall för både ordförande och förste vice ordförande inträder andre vice ordförande,
om inget annat anges under respektive delegationspunkt.
2.6

Ersättare vid förfall för övriga delegater

Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/tillförordnad som delegat om sådan
har utsetts och om inget annat anges under respektive delegationspunkt.
Om det inte finns någon utsedd vikarie/ tillförordnad och beslut inte utan större
nackdelar kan avvaktas till delegatens återkomst inträder närmast överordnad chef,
om inget annat anges under respektive delegationspunkt.
2.7

Ingå avtal

Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade
beslutanderätten om inte annat anges.
Beslut som fattas av kommunstyrelsen, det vill säga där delegation saknas, ska undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande
och kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör i enlighet med styrdokumentet
”Undertecknande av värdehandlingar”.
2.8

Anmälan av delegationsbeslut

Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
När en delegat har fattat beslut med stöd av delegationsordningen ska delegaten genast anmäla
detta enligt förvaltningens interna rutiner för anmälan av delegeringsbeslut.
Anmälan av delegationsbeslut ska innehålla en beslutsbeskrivning, beslutsdatum, hänvisning
till aktuell beslutspunkt i delegationsordningen samt namn och titel på delegat.
Anmälan av delegationsbeslut om anställning administreras centralt i kommunen.
Förvaltningen sammanställer månatligen samtliga anställningar över 3 månader. Av
sammanställningen ska det framgå vilken befattning som anställts, datum för anställningen,
sysselsättningsgrad samt arbetstid.
Anmälningarna av delegationsbeslut sammanställs och redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar därefter om godkännande av redovisningen, vilket protokollförs i
en särskild paragraf.
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3 Förkortningar över lagar, förordningar och
delegater
3.1

Lagar och förordningar

DL
FBL
FL
FOSO
FoV
GDPR

GyF
HVF
KL
LKP
LSS
MB
OSL
PBL
SFO
SL
SoL
TRF
TF
VägL
3.2

Diskrimineringslag (2008:567)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Förvaltningslag (2017:725)
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Förordning (2011:110) om vuxenutbildning
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), kallas ofta för GDPR (General Data
Protection Regulation)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Hemvärnsförordning (1997:146)
Kommunallag (2017:725)
Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Miljöbalk (1998:808)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Plan och bygglag (2010:900)
Skolförordning (2011:185)
Skollag (2010:800)
Socialtjänstlag (2001:453)
Trafikförordning (1998:1276)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Väglag (1971:948)

Delegater

EC
EKCH
FC
FC adm
KD
KSO
MAS
PC
SAS
SC
VC

Enhetschef
Ekonomichef
Funktionschef
Administrativ chef
Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Personalchef
Socialt ansvarig samordnare
Sektorchef
Verksamhetschef
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Del.nummer

Delegationsbeslut

Delegat

Lagrum

Villkor

A

SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN

A1

Tjänstepersonsorganisation

A 1.1

Organisatoriska förändringar på sektorsövergripande
KD
nivå

A 1.2

Organisatoriska förändringar inom en sektor

A2

Allmänna handlingar

A 2.1

Beslut att inte lämna ut handlingar samt uppställande
KD, SC, VC, FC, Kommunjurist
av förbehåll

A 2.2

Beslut att omhänderta arkiv mot arkivbildarens vilja

Kommunarkivarie

A 2.3

Beslut om gallring av till arkivmyndigheten
överlämnade handlingar

Kommunarkivarie

A 2.4

Beslut om överlämnande av allmäna handlingar till
enskilda för förvar i samband med att kommunala
verksamheter övergår till enskilt rättssubjekt

Kommunarkivarie

A3

Dataskyddsförordningen (GDPR)

A 3.1

Beslut med anledning av den registrerades begäran att
utöva sina rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15-21 FC adm
i GDPR

GDPR artiklarna 12.5 och 15-21

A 3.2

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

SC, VC, FC, EC

GDPR artikel 28

A 3.3

Utse och entlediga dataskyddsombud för
kommunstyrelsen

SC sf

GDPR artikel 37

A4

Allmänna ärenden och rättsfrågor

A 4.1

Beslut om att inleda rättegång eller förrättning

KD

A 4.2

Överklagan av delegationsbeslut som ändrats av
domstol

SC

A 4.3

Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande Delegat i ursprungsärendet

45 § FL

Efter samråd med överordnad chef

A 4.4

Ändring av beslut som fattats med stöd av delegation Delegat i ursprungsärendet

37-39 §§ FL

Efter samråd med överordnad chef

A 4.5

Yttrande över överklagat delegationsbeslut

Delegat i ursprungsärendet

A 4.6

Avvisande av enskilds ombud eller biträde

SC

Kommentar

Dock ej organisationsförändringar som faller inom
Samråd med KSP
KL 5:1 eller 6:38.

SC

Observera att den enskilde har rätt att få ett beslut
med överklagandehänvisning. Prövningen av en
begäran om utlämnande ska ske skyndsamt.

TF, OSL kap. 5-6

Den chef som ingått huvudavtalet

Avser civilrättsliga processer
Om tvistebeloppet understiger 3 pbb

Efter samråd med överordnad chef
14 § FL
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Yttrande över överklagat beslut som nämnden fattat i
sin helhet kan inte delegeras. (6:38 KL)

A 4.7

Yttrande angående antagande av hemvärnsman

Administrativ assistent IFO

5 § HVF

A 4.8

Överklagan av beslut om folkbokföring

VC IFO-FH

40 § Folkbokföringslagen

A 4.9

Svar på remisser från andra myndigheter rörande
miljö-, natur- och havsfrågor som inte är av principiell VC Strategi Samordning
betydelse

A 4.10

Tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp SC sf

A 4.11

Beslut om att lämna remissyttrande vid remisser av
mindre vikt för kommunen samt beslut att avstå från
att lämna yttrande i dessa fall.

A 4.12

Besluta att inte tillgänglighetsanpassa digital offentlig
service om det är oskäligt betungande att fullgöra
Kommunikationschef
tillgänglighetskraven

A5

Personal

A 5.1

Tecknande av lokalt kollektivavtal

A6

Anställning och villkor inkl. lön i samband
därmed

A 6.1

Tillfälligt förordnande av kommundirektör

KSO

max 60 dagar

A 6.2

Anställning och tillfälligt förordnande av sektorchef,
ekonomichef och personalchef

KD

Efter samråd med KSP

A 6.3

Anställning och tillfälligt förordnande av
verksamhetschef/funktionschef

SC

Efter samråd med KD

A 6.4

Anställning och tillfälligt förordnande av enhetschef

VC, FC

Efter samråd med SC

A 6.5

Anställning av övrig personal inom ansvarsomådet

KD, SC, VC, FC, EC, bitr EC, Rektor,
bitr Rektor

A 6.6

Lönesättning utöver fastställda kriterier

PC

A7

Uppsägning, avskedande, omplacering etc.

A 7.1

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller av
personliga skäl

KD, SC

Efter samråd med personalchef

A 7.2

Avskedande eller disciplinåtgärd

KD, SC

Efter samråd med personalchef

A 7.3

Omplacering av personal mellan sektorerna

KD, SC

Efter samråd med personalchef

KD

Efter samråd med KSP

Lag (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig
service

PC
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A 7.4

Träffa överenskommelse om avslut av anställning

KD, SC

A8

Bevilja ledighet utöver det som anges i
lagar, avtal eller riktlinjer

A 8.1

Kommundirektör

KSO

A 8.2

Sektorchef, personalchef och ekonomichef

KD

A 8.3

Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd
SC
personal

A 8.4

Enhetschef och direkt underställd personal

VC, FC

A 8.5

Övrig personal

EC

A9

Förbud mot bisyssla

A 9.1

Kommundirektör

KSO

A 9.2

Sektorschef, personalchef och ekonomichef

KD

A 9.3

Personal inom respektive sektor

SC

A 10

Upphandling

A 10.1

Gällande avtal för fler än en verksamhet: Beslut om
att inleda och teckna avtal vid annonserad
upphandling av varor, tjänster och entreprenader
Beslutet omfattar belopp om över 25 tkr

Upphandlingschef

A 10.2

Gällande avtal för en verksamhet: Beslut om att
inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling
av varor, tjänster och entreprenader. Beslutet
omfattar belopp över 25 tkr

VC, FC för budgeterade ramar.

A 10.3

Gällande direktupphandlingar: Beslut om inleda och
teckna avtal vid direktupphandling för belopp över 25 EC, VC för budgeterade ramar
tkr

A 10.4

Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid
annonserat förfarande

A 10.5

Beslut om att deltaga med annan juridisk person vid
Upphandlingschef
upphandling enligt riktlinje för upphandling och inköp

A 11

Försäkringar och skadestånd

Efter samråd med personalchef

Samråd kan om så behövs ske med personalchefen.

Direktupphandling över 100 tkr har
dokumentationsplikt enligt lag

Upphandlare
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A 11.1

Föra kommunens talan i ersättningsfrågor inom de
beloppsgränser som täcks av kommunens
försäkringar

SC Sf

A 11.2

Skadeståndsersättning och annan ersättning inom
Gata (sektor samhällsbyggnad) Park (sektor
stödfunktioner)

SC sb, SC sf

Upp till två prisbasbelopp

A 11.3

Skadeståndsersättning och annan ersättning

SC

Upp till tre prisbasbelopp

A 12

Upplåning, placering, avskrivning och
försäljning

A 12.1

Upplåning inom KF:s beslutade upplåningsvolymer

EKCH

A 12.2

Upplåning av medel till bolag/stiftelser inom
kommunkoncernen

EKCH

Inom i budget beslutad volym

A 12.3

Placering av kommunens likvida medel

EKCH

Utifrån Finanspolicy

A 12.4

Derivatinstrument - termins- options- och
swapaffärer.

EKCH

Utifrån Finanspolicy

A 12.5

Placering av donationsmedel för Stiftelsen Syskonen
Parkers minnesfond

EKCH

Utifrån placeringsriktlinjer

A 12.6

Avskrivning av fordran under 100 tkr.

EKCH, EC Ekonomi

A 12.7

Försäljning av begagnat gods - max 500 tkr

EKCH, EC Ekonomi

A 12.8

Försäljning av begagnat gods - max 2 tkr

EC

A 13
A 13.1

A 13.2

Hyresavtal
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom)
samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra
hand av avtalen i max fyra år.

EKCH

Upp till 10 pbb per år per avtal.

Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom)
för exploateringsfastighet i max fyra år

EKCH

Upp till 10 pbb per år per avtal.

Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom)
med löpande uppsägningstid på max 12 månader.

EKCH

A 13.3

A 14

Övrigt

A 14.1

Beslut att utse beslutsattestanter

A 14.2

Beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betalEKCH
och kreditkort i tjänsten

SC
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A 14.3

Beslut om avstängning från service som kund ej
betalar för

A 14.4

Utarbeta riktlinjer för god produktion- och
hygienpraxis samt upprätta, övervaka och tillämpa
VC Måltid
HAACCP-principer för livsmedelssäkerhet enligt EGförordningen om hygien

EG-förordning 852/04

A 14.5

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt liknande förebyggande
åtgärder mot brand

SC sf

FOSO 2:7

A 15

Säkerhet

A 15.1

Yttrande enligt kamerabevakningslagen

Risk- och säkerhetssamordnare

Kamerabevakningslagen
(2018:1200)

A 15.2

Ingå säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddsförordningen

A 15.3

Beslut om registerkontroll och placering i
säkerhetsklass

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddsförordningen

B

FOLKHÄLSA

B1

Fördelning av bidrag

B 1.1

Besluta om fördelning av bidrag från folkhälsorådets
Folkhälsosamordnare
budget.

C

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

C1
C 1.1

C 1.2
C 1.3
C2
C 2.1

C 2.2

C 2.3

VC

Inom sektor samhällsbyggnad

Varje kök har ett eget egenkontroll-program

Dokumenterat samråd ska ske med
Folkhälsorådet.

Arrende
Ingå arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal i max fyra
år

VC Exploatering, MEX

Se villkor för undertecknande av värdehandling

Ändra och upphäva arrendeavtal eller
nyttjanderättsavtal

VC Exploatering, MEX

Se villkor för undertecknande av värdehandling

Avslå förfrågan om arrende eller nyttjanderätt

VC Exploatering, MEX

Övriga avtal - vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc.
Ingå avtal med vägförening, vägsamfällighet
eller samfällighetsförening i max 5 år

VC Exploatering, MEX

Ändra och upphäva avtal med vägförening,
vägsamfällighet eller samfällighetsförening

VC Exploatering, MEX

Tillförsäkra kommunen rätt till servitut eller
ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen
rätt

VC Exploatering, MEX

PBL, FBL, Anläggningslagen,
Ledningsrättslagen

Se villkor för undertecknande
av värdehandling
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C 2.4
Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt
eller rätt till anläggning och medverka till ändring
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt

VC Exploatering, MEX

PBL, FBL, Anläggningslagen,
Ledningsrättslagen

Se villkor för undertecknande
av värdehandling

C 2.5
Ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens
VC Exploatering, MEX,
ombud i lantmäteriförrättning och underteckna
abonnentingenjör
överenskommelse i anslutning därtill.
C 2.6

C 2.7

C3
C 3.1
C4
C 4.1
C 4.2
C 4.3

Utse kommunens representanter i vägföreningar,
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

VC Exploatering

Avslå förfrågan om övriga avtal och medgivande vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening,
servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc.

VC Exploatering, MEX

Plankostnadsavtal
Ingå plankostnadsavtal

VC Exploatering

Köp och försäljning
Försäljning av villatomter

VC Exploatering, MEX

Enligt KS fastställda priser.

Försäljning av bostadsrätter

EKCH

Se villkor för undertecknande av värdehandling.

Köp, försäljning, byte eller reglering av fastighet
eller del av fastighet

VC Exploatering, MEX

Inom kostnadsramen fem prisbasbelopp. Se
villkor för undertecknande av värdehandling.

Köp av fastighet

SC Sb

Max 1,5 mnkr. Se villkor för
undertecknande av värdehandling.

I egenskap av fastighetsägare avge framställningar
och yttrande angående bygglov, planärenden,
fastighetsbildning m.m.

VC Exploatering, MEX

C 4.4

C 4.5

C 4.6

C 4.7
C5
C 5.1
C 5.2
C 5.3
C6

I egenskap av fastighetsägare lämna medgivande som
t ex tillfällig upplåtelse av mark, grannmedgivande vid VC Exploatering, MEX
byggnation
Avslå förfrågan om köp och försäljning av mark

VC Exploatering, MEX

Upplåtelse av allmän plats
Yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av
offentlig plats

Trafikhandläggare, VC Exploatering,
MEX

Upplåta allmän plats

VC Exploatering, MEX

Tillfälligt upplåta allmän plats för torghandel

VC Exploatering, MEX

Enligt ordningsstadgan.

Enligt lokala föreskrifter för torghandel

Adresser
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C 6.1
Nummersättning i samband med adressändring
C7
C 7.1
C 7.2

VC Exploatering, MEX, Mätingenjör,
GIS-ingenjör

Trafik
Beslut om undantag för färd med breda, långa och
tunga transporter

Trafikplanerare

TRF 13:3

Regleringar genom lokala trafikföreskrifter

Trafikplanerare

TRF 10:1

Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit inaktuella Trafikplanerare

TRF 10:1

Undantag från bestämmelser i trafikförordningen

Trafikhandläggare

TRF 13:3

Tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter

Trafikplanerare

TRF 10 kap

Beslut om vägvisning

Trafikplanerare

Förordnande av parkeringsvakter

Trafikplanerare

LKP § 6

Beslut om fordonsflytt

Trafikplanerare

Lag (1982:129) och förordning
(1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall

Beslut om schakttillstånd i kommunal gatumark

Gatuspecialist, trafikplanerare

VägL § 43

C 7.3

C 7.4

C 7.5

C 7.6
C 7.7
C 7.8

C 7.9
C 7.10
C8
C 8.1

C 8.2

C 8.3

C9
C 9.1

C 9.2

Godkännande trafikanordningsplaner (TA-planer) på
Gatuspecialist, trafikplanerare
kommunala vägar/gator.

TRF, VägL

Vatten och avlopp
Utanför VA-verksamhetsområde: Godkänna eller
avslå ansökan om att ansluta fastighetsägare till det
kommunala VA-nätet.

EC Teknik

Utanför VA-verksamhetsområde: Ingå, ändra och
upphäva avtal med enstaka fastighetsägare som ska
anslutas till det kommunala VA-nätet och som
uppfyller kraven enligt B.8.1 alternativt behandla
enstaka fastighetsägare som att de ingår i VAverksamhetsområde till dess att kommunfullmäktige
fattat beslut om att fastigheten ska ingå i VAverksamhetsområde

EC Teknik

Yttrande vid tillståndsprövning av industriell
verksamhet
avseende VA-frågor

EC Teknik

I enlighet med kommunens ABVA

Avfall
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd
till yrkesmässig transport av avfall, farligt avfall eller EC avfall
annan hantering av avfall
Svar på remisser från andra myndigheter rörande
avfallsfrågor som inte är av principiell betydelse

EC avfall
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D

SEKTOR UTBILDNING

D1

Övergripande

Inom respektive verksamhetsområde

Detta gäller dock inte om undervisningen avser 1.
modersmål, 2. yrkesämne i gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå, eller 3. individuella kurser eller
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Lag
(2020:446).

SL 6:8 DL 3:16, DL 3:20

Inom respektive verksamhetsområde

Del av förskole- /skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete.

SL 6:10, DL 2:7

Inom respektive verksamhetsområde

Del av förskole-/skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete.

D 1.1

Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan
legitimation och behörighet för viss undervisning på
längre tid än 6 månader men högst ett år.

D 1.2

Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
SC Utbildning
klagomål

SL 4:8

D 1.3

Beslut om interkommunal ersättning gällande barn
och elever till och från annan kommun

SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33,
14:14, 16:50, 17:23, 19:43

D 1.4

Beslut om yttrande i barn- och elevärende till
Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg
SC Utbildning
samt till Barn- och elevombudet i ärende om anmälan
om kränkande behandling

D 1.5

Upprätta årlig plan för aktiva åtgärder mot
diskriminering och kränkande behandling.

D 1.6

Skyndsamt utreda kränkande behandling, trakasserier
och sexuella trakasserier och i förekommande fall
Rektor
vidtaga åtgärder.

D2

Fristående verksamheter

D 2.1

Beslut om att fristående verksamhet fortsatt uppfyller
skollagens krav på insikt och lämplighet vid
VC
förändring inom ägar- och ledningskretsen

SL 2:5 B

Ändring av styrelse

D 2.2

Beslut om tilläggsbelopp

SL 8:23, 9:21, 10:39, 11:38,
14:17, 16:54, 19:47, 25:13,
25:15, SFO 14:8

Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten

D 2.3

Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor i
Stenungsunds kommun baserat på
SC Utbildning
kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning

SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36,
14:15, 16:52, 17:35, 19:45,
25:11

Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten

D 2.4

Tecknande av entreprenadavtal med fristående
förskolor, fritidshem eller anna pedagogisk
verksamhet enligt förordning (2020:115) om
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

SC Utbildning

14 - 15 §§ Förordning
(2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

D 2.5

Beslut om att meddela anmärkning till fristående
verksamhet avseende mindre allvarlig överträdelse

SC Utbildning

SL 26:11

VC

SC Utbildning

Rektor

FC Stöd

SL 2:19
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Med överträdelse avses avvikelse från de krav på
verksamheten som följer av lagar och andra
föreskrifter ex. engångsförseelser, om
överträdelsen snabbt åtgärdas eller det finns
särskilda skäl mot ett ingripande (t.ex. om
huvudmannen själv påtalat en brist och försöker
åtgärda den)

D 2.6

Beslut att avstå från att ingripa om: - överträdelsen är
ringa - om nödvändig rättelse vidtas - det i övrigt
SC Utbildning
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl
mot ett ingripande

SL 26:12

D 2.7

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts
för elev vid fristående grundskola eller fristående
grundsärskola.

SC Utbildning

SL 10:40, 11:39

D 2.8

Beslut att anordna skolskjuts för elev vid fristående
grundskola eller fristående grundsärskola inom
kommunen

SC Utbildning

SL 10:40, 11:39

D 2.9

Beslut om barnomsorg i fristående förskola,
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt
VC Förskola
förordning (2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

D3

FÖRSKOLA

D 3.1

Beslut om mottagande av barn från en annan
kommun på grund av särskilda skäl

D 3.2

Beslut om överenskommelse med annan kommun om
att denna i sin förskola ska ta emot barn (påverkar
VC Förskola
interkommunal ersättning)

SL 8:13

D 3.3

Beslut om mottagande i förskola eller fritidshem
(barnets/elevens egna behov pga familjens situation i
övrigt)

Rektor

SL 8:5, 14:5

Inom respektive verksamhetsområde

D 3.4

Beslut om att erbjuda förskola, fritidshem på grund
av särskilda skäl (fysiska, psykiska eller andra skäl)

Rektor

SL 8:7, 14:6

Inom respektive verksamhetsområde

D 3.5

Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola,
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt
Rektor
förordning (2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

D4

VC Förskola

14 - 15 §§ Förordning
(2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

Förutsätter regeringsbeslut om stängning

SL 8:13, 8:17, 14:14

14 - 15 §§ Förordning
(2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

GRUNDSKOLA
(Förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
fritidshem)

D 4.1

Beslut om överenskommelse med annan kommun om
VC Grundskola
mottagande av elev

SL 9:12, 10:24, 11:24

D 4.2

Beslut om mottagande av barn från en annan
kommun på grund av särskilda skäl eller
vårdnadshavares önskemål

SL 9:13, 10:25, 10:27, 11:25,
11:26

VC Grundskola

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd
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D 4.3

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts

VC Grundskola

SL 10:32-33, 11:31-32

D 4.4

Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden
Rektor
(grundsärskolan)

SL 11:8

D 4.5

Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma (elev
som måste bo utanför hemmet för sin skolgång har
VC Grundskola
rätt till tillfredställande förhållande)

SL 10:29

D 4.6

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade

Rektor

SFO 9:3, 10:2

D 4.7

Beslut om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden

VC Grundskola

SFO 9:4, 10:3

D 4.8

Beslut om placering vid annan skolenhet än den
vårdnadshavaren önskar gällande förskoleklass,
grundskola och grundsärskola.

VC Grundskola

SL 9:15, 10:30, 11:29, 28:12
punkt 6

D 4.9

Beslut om mottagande av barn i förskoleklass redan
höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.

Rektor

SL 7:11

D 4.10

Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut
EC Barn- och elevhälsa
om att ett barn inte tillhör grundsärskolans målgrupp

SL 7:5, 7:5b

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

D 4.11

Beslut om mottagande på försök i grundskola eller
grundsärskola under högst 6 månader. Kräver
vårdnadshavarens medgivande.

EC Barn- och elevhälsa

SL 7:8

Beslutet kan ej överklagas

D 4.12

Beslut om att elev i grundskolan ska få sin utbildning
inom grundsärskolan (mottagande av integrerade
EC Barn- och elevhälsa
elever). Kräver vårdnadshavarens medgivande

SL 7:9

Beslutet kan ej överklagas

D 4.13

Besluta, om det finns särskilda skäl, att barnet börjar
fullgöra sin skolplikt först höstterminen det
Rektor
kalenderår då barnet fyller sju år.

SL 7:10

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

D 4.14

Beslut om att förelägga vårdnadshavare till elev i
förskoleklass, grundskola och grundsärskola om att
fullgöra sina skyldigheter gällande skolplikt och
fullgörande av skolgång.

VC Grundskola

SL 7:21-23

D 4.15

Beslut om tidigare upphörande av skolplikt

Rektor

SL 7:14

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

Inom respektive verksamhetsområde

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd
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SL 7:13, 7:16

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

Beslut om att anordna särskild undervisning för elev i
grundskolan eller grundsärskolan, på sjukhus eller
Rektor
motsvarande institution eller i hemmet eller på annan
lämplig plats

SL 24:17-19, 20-22

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

D 4.18

Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola,
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt
Rektor
förordning (2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

14 - 15 §§ Förordning
(2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta

D5

Kultur och fritid

D 5.1

Bevilja bidrag till kulturförening

EC Kultur

Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler

D 5.2

Bevilja arrangemangs-/förlustbidrag till offentliga
kultur- och fritidsarrangemang

EC Kultur

Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler

D 5.3

Besluta om fördelning av studieförbundens bidrag

EC Kultur

Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler

D 5.4

Registrering av bidragsberättigad kulturförening

EC Kultur

D 5.5

Besluta om uthyrning av lokaler i kulturhuset och på
VC Kultur och Fritid
Stenungsund arena

Efter samråd med kommunjurist

D 5.6

Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening
och pensionärsförening

Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler

D 5.7

Registrering av bidragsberättigad förening (exklusive
EC Idrott Anläggning Hamn
kulturförening)

Enligt antagna riktlinjer

D 5.8

Beslut om förskottsutbetalning av föreningsbidrag

Efter samråd med ekonomichef

D 5.9

Frysa årskort vid särskilda skäl – dock längst under 6
EC Idrott Anläggning Hamn
månader

D6

GYMNASIET

D 4.16

Beslut om senare upphörande av skolplikt

D 4.17

Rektor

VC Kultur och Fritid

VC Kultur och Fritid

Efter samråd med ekonomichef

Nationellt program och
introduktionsprogram

D 6.1

Beslut om tidsbegränsad avstängning av elev i
gymnasieskola.

VC Gymnasium

SL 5:17-20

D 6.2

Beslut om elevresor enligt lag om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor

VC Gymnasium

Lag om kommunernas
skyldighet att svara för vissa
elevresor (1991:1110)

D 6.3

Beslut om inackorderingsbidrag för elever i
gymnasieskola.

VC Gymnasium

SL 15:32

Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast
information nedan – följer av lag. Rektor får utan
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen
har prövat saken.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten
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D 6.4

Beslut om avvikelse från nationellt programs
inriktning för enskild elev.

Rektor

SL 16:14

D 6.5

Beslut om att ta emot ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ (vid
synnerliga skäl)

Rektor

SL 17:11, GyF 6:2

D 6.6

Beslut om att hela yrkesintroduktionen för elev ska
skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta
uppenbart bäst gynnar eleven.

Rektor

GyF 6:5

D 6.7

Beslut om antagning efter att GR:s antagning
avslutats.

Rektor

GyF 7:13

D 6.8

Beslut om att undervisningen för elev i gymnasieskola
på nationellt program får fördelas på längre tid än tre
år om eleven har läst ett reducerat program eller om Rektor
det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt
finns särskilda skäl för det.

SL 16:15, GyF 9:7

D 6.9

Beslut om att eleven ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel.

VC Gymnasium

SL 15:17

D 6.10

Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i
undervisningen

VC Gymnasium

SL 15:18

D 6.11

Beslut om annan omfattning än heltidsstudier på
introduktionsprogram om elev begär det och det finns Rektor
särskilda skäl

D7

Gymnasiesärskola

D 7.1

Beslut om tidsbegränsad avstängning av elev i
gymnasiesärskola

VC Gymnasium

SL 5:17-20

Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast
information nedan – följer av lag. Rektor får utan
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen
har prövat saken.

D 7.2

Beslut om inackorderingsbidrag för elever i
gymnasiesärskola

VC Gymnasium

SL 18:32

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten

D 7.3

Beslut om att eleven ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel

VC Gymnasium

SL 15:17

D 7.4

Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i
undervisningen

VC Gymnasium

SL 15:18

SL 17:6
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D 7.5

Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan

EC Barn- och elevhälsa

SL 18:5, 18:7

D 7.6

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts

VC Gymnasium

SL 18:30-31

D 7.7

Beslut om att fördela utbildningen i gymnasiesärskola
Rektor
på längre tid än fyra läsår

D8

KOMPETENS OCH UTVECKLING

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets
Överklagandenämnd

Beslut om fördelning av studietid för elever från andra
kommuner sker efter samråd om ersättning med
elevens hemkommun.

SL 19:17

Kommunal vuxenutbildning

D 8.1

Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning
erbjuds, mot en avgift som högst motsvarar
huvudmannens anskaffningskostnader, böcker och
andra lärverktyg – undantaget elever inom utbildning
i svenska för invandrare som utan kostnad ska ha
Rektor
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs
för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock
besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna
lärverktyg.

SL 20:7

D 8.2

Sända ansökan till annan kommun som anordnar
utbildningen (grundläggande vuxenutbildning)

Rektor

SL 20:13

D 8.3

Frågor om mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning samt om att utbildningen ska
upphöra eller elev beredas utbildning på nytt

Rektor

SL 20:14

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

D 8.4

Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen
betalar elevs utbildning i annan kommun

Rektor

SL 20:21

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

D 8.5

Frågor om mottagande av elev till gymnasial
vuxenutbildning samt om utbildningen ska upphöra
eller elev beredas utbildning på nytt

Rektor

SL 20:22

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

D 8.6

Beslut om antagning till gymnasial utbildning

Rektor

SL 20:23

Kan ej överklagas

D 8.7

Antagning av elever inom yrkesinriktad
vuxenutbildning

Rektor

SL 20:23

D 8.8

Beslut om att nationella kurser delas upp i delkurser

Rektor

FoV 2:4
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D 8.9

Klarläggande av omständigheter för skiljning,
avstängning eller förvisning från utbildningen. Beslut Rektor
om omedelbar verkställighet

FoV 7:4

D 8.10

Beslut om vilka nationella kurser som ska ges.

Rektor

FoV 2:9

D 8.11

Beslut om att ordna platser vid arbetsplatsförlagd
utbildning APL.

Rektor

FoV 2:27

D 8.12

Beslut om mottagande av elev, i Utbildning i svenska
Rektor
för invandrare

SL 20:33

D9

Särskild utbildning för vuxna

D 9.1

Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna Rektor

SL 21:6

D 9.2

Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen
betalar elevs utbildning i annan kommun

Rektor

SL 21:7

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

D 9.3

Beslut om mottagande av elev i SärVux, antagning,
att utbildningen ska upphöra eller bereda elev
utbildning på nytt

Rektor

SL 21:7

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

D 10

Övrigt

D 10.1

Sluta avtal om utbildningar inom
Uppdragsutbildningen

VC Kompetens och utveckling

D 10.2

Upprätta avtal angående interkommunal ersättning

VC Kompetens o utveckling

E

SEKTOR SOCIALTJÄNST
Individ och Familjeomsorg, Funktionshinder
samt vård och Omsorg

E 1.1

Bevilja avgiftsbefrielse för familjerådgivning och
krismottagning

Familjerådgivare

E 1.2

Skriva avtal med extern leverantör om utförande av
servicetjänster inom hemtjänsten

VC IFO

E 1.3

Ansvara för utredning och beslut vid missförhållanden
SAS
eller påtaglig risk för missförhållande, Lex Sarah

SoL 14:6, LSS 24e

E 1.4

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO)
om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för SC Socialtjänst
allvarligt missförhållande, Lex Sarah

SoL 14:7, LSS 24f

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd
SoL 2:5
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E 1.5

Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende avseende
enskild verksamhet

SC Socialtjänst

E 1.6

Ansöka om statsbidrag som Socialstyrelsen
administrerar

SC Socialtjänst

E 1.7

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
om händelser som har medfört eller hade kunnat
MAS
medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria

Patientsäkerhetslagen 3:5

E 1.8

Anmälan till smittskyddsläkare

MAS, VC IFO

Smittskyddslag (2004:168) 6:12

E 1.9

Fullgöra uppgiftsskyldighet till smittskyddsläkare

MAS, VC IFO

Smittskyddslag (2004:168) 6:9

E 1.10

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som kan VC Hälso- och sjukvård
utgöra en fara för patientsäkerheten.

Patientsäkerhetslagen 3:7

E 1.11

Överklaga Migrationsverkets beslut om statlig
ersättning till kommuner för mottagande av
SC Socialtjänst, VC IFO
asylsökande och insatser för skyddsbehövande, vissa
utlänningar och ensamkommande barn.

Förordning (2017:193) om
statlig ersättning för asylsökande
m.fl.
Förordning (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar,
ersättningsförordningen

E 1.12

Årlig uppdatering av riksnorm för försörjningsstöd

E 1.13

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Utvecklingsledare,
om gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom 3
Verksamhetsutvecklare
månader

16 kap 6f § SoL

E 1.14

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Utvecklingsledare,
om att gynnande biståndsbeslut nu har verkställts
Verksamhetsutvecklare

16 kap 6f § SoL

F

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

F1

Rättegång och yttranden

F 1.1

Föra kommunens talan eller ge ombud fullmakt att
föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag.

F2

Brådskande ärenden

F 2.2

Besluta i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Endast när smittskyddsläkaren har begärt det i
samband med utredning.

SC Socialtjänst

KSO

KL 6:5

KSO

KL 6:39

453

G
G 1.1
G 1.2
G 1.3

ALLMÄNNA UTSKOTTET OCH
VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Utse vinnare av miljöpris

Allmänna utskottet

Utse vinnare av kulturstipendium

Välfärdsutskottet

Utse vinnare av årets förening

Välfärdsutskottet
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Kommunstyrelsens delegationsordning
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Delegationsordning
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Dokumentägare
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Delegering av beslutanderätt inom kommunstyrelsen – vad säger lagen
Kommunstyrelsens delegeringsrätt grundar sig på bestämmelserna i kommunallagen 6 kap §§
33 – 36.

Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i
en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten).
Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett
kommunstyrelsebeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning precis på samma sätt
som om kommunstyrelsen själv fattat beslutet.
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget.
Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Förutsättningar för kommunstyrelsens delegeringsrätt
Delegering inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i
ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till kommunstyrelsen att hantera ett visst
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan
kommunstyrelsen om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt.
Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta
beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Kommunstyrelsen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall
delegeras. Räckvidden för kommunstyrelsens delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 §
KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.

Vad kan delegeras?
Kommunstyrelsens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 34 § KL)
Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs.
kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten (exempelvis rätten att
omdisponera medel inom av kommunstyrelsen fastställd driftbudgetram),
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
4. yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
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Delegering eller ren verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen till
delegaten.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I
sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Ofta är frågorna redan
reglerade i lag eller avtal. Detta gäller många personalärenden, där det är uppenbart att endast
”ett visst beslut får fattas”. Ledighet vid sjukdom, för vård av sjukt barn eller för fullgörande
av offentliga förtroendeuppdrag är exempel på ärenden av rent verkställande art. Ett annat
exempel är tillämpningen av en kommunal taxa, t ex att skicka ut räkningar för
barnomsorgsavgift. Gränsen mellan ren verkställighet och självständiga beslut är dock ofta
flytande. Delegationsordningen skall inte omfatta ärenden av rent verkställande art.
Interna frågor som rör inköp och fastighetsförvaltning kan, även om de medger ett visst mått av
självständigt övervägande, oftast betraktas som verkställighet. Detta under förutsättning att det
finns klara målsättningar för verksamhetens mål och inriktning och att det rör sig om frågor där
intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen inte är särskilt stort.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten antas höra till området
ren verkställighet.
Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (se 10 kap 2 § 2 punkt
kommunallagen). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning
eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som den
enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol,
anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att
begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett
bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse
eller annars av större vikt.

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även
driva ärendet via allmän domstol.
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Vem kan man delegera till? (6 kap 33 § KL)
Kommunstyrelsen kan lämna delegeringsuppdrag till:
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen,
- en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen,
- en anställd hos kommunen.
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till
- flera anställda i grupp
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering
- anställd i kommunalt företag
Det bör vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en
delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där kommunstyrelsens
avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 36 § KL) Kommunstyrelsen får enligt
kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i styrelsen att besluta i
ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså
här om ärenden som absolut måste avgöras omgående. Vilka beslut som kan delegeras och
om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd
av denna bestämmelse skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Denna typ
beslut anses som ett beslut av kommunstyrelsen.

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 35 – 37 §§ KL)
Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bestämmer själv hur och när detta skall ske. (se nedan under ”Allmänna
bestämmelser för kommunstyrelsens delegationsordning”)
Syftet med anmälan är flera. Kommunstyrelsens informations- och kontrollansvar skall
tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner
laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det
protokollförda beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över
beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av
protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos kommunstyrelsen.
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Allmänna bestämmelser för Stenungsunds delegationsordning
Genom antagande av denna delegationsordning fastställs att inom
kommunstyrelsens ansvarsområden skall gälla nedanstående regler.

Vid förfall för delegaterna – ersättare
Vid förfall för delegaten inträder i första hand närmast överordnad chef om ej annat
anges under respektive punkt. Ersättare bör inte besluta i viktigare ärenden om beslutet
utan större nackdelar kan vänta till delegatens återkomst.

Ordförandens beslut i brådskande ärenden
Med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller
vid förfall för ordföranden, i första hand till 1:e vice ordförande och vid förfall för 1:e
vice ordföranden till 2:e vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i
ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärenden av principiell betydelse eller övrigt av större vikt. Delegaten
beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten att ett ärende
är av större vikt eller av principiell betydelse skall delegaten hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för avgörande.

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och
yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta att i första
instans överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.

Upprättande av delegationsbeslut - handling
Delegater noterar sitt beslut på handling som utgör underlag för beslutet. Saknas
handling skall en handling upprättas där beslutet noteras.
Av noteringen skall framgå
• ärendet (vad som beslutats)
• beslutsfattares namn och titel
• beslutsdatum

Anmälan av tjänstemans delegationsbeslut - blankett
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Delegat skall inför varje sammanträde lämna information om de beslut som fattats med
stöd av delegering, på därför avsedd blankett – anmälan av delegerat beslut, till
registrator. Beslutet anmäls på kommunstyrelsen. Kopia på beslutshandlingar ska inte
skickas till kommunstyrelsen.
Uppgifterna i blanketten får inte vara sådana att den personliga integriteten inte kan
skyddas. Vid risk för igenkännande av känsliga uppgifter kan kompletterande
upplysningar lämnas muntligt på sammanträdet. Anmälningsförfarandet är viktigt ur
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informations- och kontrollsyfte samt för beräkning av besvärstiden. Besluten skall
anmälas med hänvisning till nummer i delegationsordningen, ärenderubrik och med
tillräckliga uppgifter för att ärendetypen klart skall kunna identifieras. Anmälan ska
innehålla underskrift, beslutsdatum och tjänstebeteckning. Vissa likartade ärenden kan
redovisas ämnesvis.
I de fall delegationen är villkorad skall det på delegationsblanketten framgå att
villkoret är uppfyllt, exempelvis att ett samråd skett.
Anmälan av beslut om anställning görs av Personal som månatligen sammanställer
samtliga anställningar över 3 månader. På sammanställningen framgår vem som fattat
beslut om anställningen (det vill säga vidaredelegaten), i vilken verksamhet och vilket
arbetsställe, vem som anställts, datum för anställningen, arbetstiden och befattningen.

Registrering av tjänstemans delegationsbeslut i kommunstyrelsens
protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att blanketterna med
besluten finns tillgängliga på sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas i särskild
paragraf i kommunstyrelsens protokoll.
Besluten scannas och läggs i politikermappen. En e-post skickas till kommunstyrelsen
onsdagen före sammanträdet med meddelande om att de finns för nedladdning/läsning.

Anmälan av utskottens delegationsbeslut
Samtliga beslut som utskotten fattar med stöd av delegation anmäls på kommunstyrelsen
genom att protokollen finns tillgängliga och redovisas i särskild paragraf i
kommunstyrelsens protokoll.

Beslut endast inom ramen för budget
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets
driftbudgetram eller inom ramen för kostnadsram för visst projekt. Tvingande lagstiftning
är dock överordnad.

Avtal
Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den
delegerade beslutanderätten om inte annat anges.
Beslut fattade i KS och KF, det vill säga där delegation saknas, skall undertecknas av KS
ordförande och kontrasigneras av behörig firmatecknare

Jäv
Delegat får inte fatta beslut i ärenden där delegaten är jävig. I förekommande fall skall
delegaten överlämna ärendet till sin närmaste chef. Denne övertar då delegatens
beslutanderätt i ärendet.
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Förekommande lagar och eventuell förkortning
AL
DL
FBL
FFGL
FL
FOSO
GYF
HVF
KL
LBAB
LFF
LFT
LKP
LRFT
LRL
OSL
PBL
SL
SF
SOL
SSL
TL
TRF

Alkohollagen
Anläggningslagen
Diskrimineringslagen
Fastighetsbildningslagen
Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Förvaltningslag
Förordning om skydd mot olyckor
Gymnasieförordning
Hemvärnsförordningen
Kommunallagen
Lag om bostadsanpassningsbidrag
Lag om flyttning av fordon i vissa fall
Lag om färdtjänst
Lag om kommunal parkeringsövervakning
Lag om riksfärdtjänst
Ledningsrättslagen
Offentlighets- och sekretesslag
Plan och bygglagen
Skollagen
Skolförordning
Socialtjänstlagen
Skuldsaneringslagen
Tobakslagen
Trafikförordning

Delegater - förkortningar:
Bitr. EC
EC
EKCH
FC
KC
MAS
MEX
PC
SC sb
SC sc
SC sf
SC su
SVÖN
VC

Biträdande enhetschef/biträdande rektor
Enhetschef/rektor/förskolechef
Ekonomichef
Funktionschef
Kommunchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Mark och exploateringsingenjör
Personalchef
Sektorschef samhällsbyggnad
Sektorschef socialtjänst
Sektorschef stödfunktioner
Sektorschef utbildning
Skolväsendets Överklagandenämnd
Verksamhetschef
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Kommunstyrelsens delegationsordning
A
A.1

A.1.1

A.2

Delegationsbeslut
SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN
Tjänstemannaorganisation

Organisatoriska förändringar på sektorsnivå.

Allmänna handlingar

Delegat

Lagrum

KC

A.2.1

Beslut att inte lämna ut handlingar samt uppställande
av förbehåll

KC, SC, VC,
kanslichef,
kommunsek,
utredare

A.2.2
A.2.3

Beslut att omhänderta arkiv mot arkivbildarens
vilja
Beslut om gallring av till arkivmyndigheten överlämnade handlingar

Kommunarkivarie
Kommunarkivarie

A.2.4

Beslut om gallring i samråd med berörd nämnd eller styrelse

Kommunarkivarie

A.2.5

Beslut om överlämnande av allmäna handlingar till enskilda för förvar i
samband med att kommunala verksamheter övergår till enskilt
rättssubjekt

Kommunarkivarie

A.2.6

Beslut som besked om personuppgifter

PUO

A.3

Rättegång och yttranden

Beslut om att inleda rättegång eller förrättning

KC

Beslut om att överklaga dom eller beslut

KC

A.3.3

Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande

A.3.4

Omprövning av tidigare beslut

A.3.5

Beslut om att avge yttrande med anledning av
överklagan av delegats beslut

Delegat i
24 § FL
ursprungsärend
et
Delegat i
27 § FL
ursprungsärend
et
Delegat i
ursprungsärend
et
KC, VC

Avskriva ärenden som förlorat sin aktualitet
Yttrande angående antagande av hemvärnsman

A.3.8

Avvisande av enskilds ombud

Administrativ
assistent IFO
KC

A.3.9

Yttrande angående folkbokföring

VC IFO-FH

A.4

A.4.1

A.5

A.5.1
A.5.2

A.6

A.6.1

Firmatecknare

Utse firmatecknare när delegat inte skall teckna firma

Övrigt

Tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp
Remissyttranden

Dock ej organisationsförändringar som faller inom
KL 3:9 eller 6:34.

Samråd med KSP.

52 § PUL

A.3.1

A.3.6

Kommentar

5-6 kap. OSL

A.3.2

A.3.7

Villkor

Om tvistebeloppet understiger 3 Samråd med KSP.
pbb
Efter samråd med
överordnad chef
Efter samråd med
överordnad chef
Efter samråd med
överordnad chef

5 § HVF
9 § FL
40 §
Folkbokföringsla
gen

Se separat
dokument, dnr
0706/12
SC Sf
KC

Information till KSP.
För yttranden som inte
påverkar kommunen ekonomiskt, juridiskt, organisatoriskt eller politiskt kan ansvarig chef skriva yttrande inom sitt
verksamhetsområde = ren verkställighet)

Personal

Anställning och villkor inkl. lön i samband därmed

A.6.1.1 Förordnande av kommunchef
A.6.1.2 Förordnande av sektorschef

KS ordförande

max 60 dagar

KC

max 60 dagar

Samråd med KS
presidium för SC, EC, PC
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A.6.1.3 Förordnande av verksamhetschef/funktionschef

SC

max 60 dagar

Anställning av personal - tillsvidare
A.6.2
A.6.2.1 Verksamhetschef/funktionschef och sin direkt underställda personal

SC

Efter samråd med KC

A.6.2.2 Enhetschef och sin direkt underställda personal

VC, FC

Efter samråd med SC

A.6.2.3 Övrig personal inom sina respektive verksamhet
Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader
A.6.3
A.6.3.1 Verksamhetschef/funktionschef och sin direkt underställda personal

EC, bitr EC

Efter samråd med VC

SC

Efter samråd med KC

A.6.3.2 Enhetschef och sin direkt underställda personal
A.6.3.3 Övrig personal inom sina respektive verksamhet
Lönesättning utöver fastställda kriterier
A.6.4

VC, FC
EC, bitr EC
PC

Efter samråd med SC
Efter samråd med VC

Uppsägning, avskedande, omplacering etc
A.6.5
A.6.5.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist eller av personliga
skäl

KC, SC

Efter samråd med
personalchef

A.6.5.2 Avskedande eller disciplinåtgärd

KC, SC

Efter samråd med
personalchef

A.6.5.3 Omplacering dvs förflyttning av personal mellan
verksamhetsområdena
A.6.5.4 Träffa överenskommelse om avslut av anställning

KC, SC

Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal eller riktlinjer:
A.6.6
A.6.6.1 Kommunchef
A.6.6.2 Sektorschef

KC, SC

KS ordförande
KC

A.6.6.3 Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd
personal

SC

A.6.6.4 Enhetschef och direkt underställd personal
A.6.6.5 Övrig personal

VC, FC

A.6.7

A.7.2

EC

Förbud mot bisyssla

A.6.7.1 Sektorschef
A.6.7.2 Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd
personal
A.6.7.3 Enhetschef och direkt underställd personal
A.6.7.4 Övrig personal inom respektive verksamhet

A.7

Samråd med KS
presidium för SC, EC, PC

Upphandling

KC
SC

Samråd kan om så behövs ske med personalchefen.
Samråd kan om så behövs ske med personalchefen.

SC
SC

Samråd kan om så behövs ske med personalchefen.
Samråd kan om så behövs ske med personalchefen.

Gällande avtal för fler än en verksamhet:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling av
varor, tjänster och entreprenader
- beslutet omfattar belopp om över 25 000 kronor

Upphandlingsc
hef

Gällande avtal för en verksamhet:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling av
varor, tjänster och entreprenader.
- beslutet omfattar belopp över 25 000 kronor

Verksamhetschef för
budgeterade
ramar.
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A.7.3

Gällande direktupphandlingar:
Enhetschef/
- beslut om inleda och teckna avtal vid direktupphandling för belopp över verksamhets25 000 kronor
chef för
budgeterade
ramar

A.7.4

Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid annonserat förfarande

Upphandlare

A.7.5

Beslut om att deltaga med annan juridisk person vid
upphandling enligt riktlinje för upphandling och inköp

Upphandlingschef

A.8.1

Föra kommunens talan i ersättningsfrågor inom de beloppsgränser som
täcks av kommunens försäkringar

SC Sf

A.8.2

Skadeståndsersättning och annan ersättning inom Gata/park.

SC

Upp till två prisbasbelopp

A.8.3
A.8.4

Skadeståndersättning och annan ersättning
Skadeståndsersättning och annan ersättning

SC
SC

Upp till 1/2 prisbasbelopp
Upp till tre prisbasbelopp

Inom i budget beslutad volym
Utifrån Finanspolicy
Utifrån Finanspolicy
Utifrån placeringsriktlinjer

A.8

A.9

Försäkringar och skadestånd

Upplåning, placering, avskrivning och försäljning

A.9.1
A.9.2
A.9.3
A.9.4
A.9.5

Upplåning inom KF:s beslutade upplåningsvolymer
Upplåning av medel till bolag/stiftelser inom kommunkoncernen
Placering av kommunens likvida medel
Derivatinstrument - termins- options- och swapaffärer.
Placering av donationsmedel för Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

EKCH
EKCH
EKCH
EKCH
EKCH

A.9.6

Avskrivning av fordran under 100 tkr.

EKCH

A.9.7
A.9.8

Försäljning av begagnat gods - max 500 tkr
Försäljning av begagnat gods - max 2 tkr

EKCH
EC

A.9.9

Besluta om avskrivning av kommunens fordran som understiger 100 tkr i EKCH
varje fall

A.10

A.10.1
A.10.2
A.10.3
A.10.4

A.16

Övrigt

Beslut att utse beslutsattestanter
Beslut om avstängning från service som kund ej betalar för
Utarbeta riktlinjer för god produktion- och hygienpraxis samt upprätta,
övervaka och tillämpa HAACCP-principer för livsmedelssäkerhet enligt
EG-förordningen om hygien
Beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betal- och kreditkort i
tjänsten

Kamera övervakning

A.16.1

Yttrande enligt kameraövervakning.

B
B.1

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
Avtal

SC
VC
VC Måltid

Direktupphandling över 100 tkr
har dokumentationsplikt enligt lag (LOU 15 kap 18 §)

Kommunens självrisk är tre pbb

SSL

EG-förordning
852/04

Varje kök har ett eget egenkontroll-program

EKCH

Risk- och
Lag (1998:150)
säkerhetssamor om allmän
dnare
kameraövervakni
ng

Hyresavtal
B.1.1
EKCH
B.1.1.1 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) samt
godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen i max fyra
år.

Delegat tecknar avtalet
10 pbb per år per avtal.

B.1.1.2 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) för
exploateringsfastighet i max fyra år

Delegat tecknar avtalet. 10 pbb
per år per avtal.

EKCH
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B.1.1.3 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) med löpande
uppsägningstid på max 12 månader.

EKCH

Delegat tecknar avtalet.

B.2

Arrende

B.2.1

Ingå arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal i max fyra år

MEX-ingenjör

Se villkor för undertecknande av
värdehandling

B.2.2

Ändra och upphäva arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal

MEX-ingenjör

Se villkor för undertecknande av
värdehandling

B.1.3

Övriga avtal - vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, servitut, ledningsrätt etc.

B.1.3.1 Ingå avtal med vägförening, vägsamfällighet
eller samfällighetsförening i max 5 år
B.1.3.2 Ändra och upphäva avtal med vägförening,
vägsamfällighet eller samfällighetsförening

MEX-ingenjör

Delegat tecknar avtalet

MEX-ingenjör

Delegat tecknar avtalet

B.1.3.3 Tillförsäkra kommunen rätt till servitut eller
ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda tillkommen rätt

Se villkor för undertecknande
MEX-ingenjör PBL, FBL,
Anläggningsav värdehandling
lagen, Ledningsrättslagen

B.1.3.4 Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt
eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till
ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt

Se villkor för undertecknande
MEX-ingenjör PBL, FBL,
Anläggningsav värdehandling
lagen, Ledningsrättslagen

MEX-ingenjör
B.1.3.5 Ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens
ombud i sådan förrättning och underteckna överenskommelse i anslutning
därtill.
VC MEX
B.1.3.6 Utse kommunens representanter i vägföreningar,
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Plankostnadsavtal
B.1.4
B.1.4.1 Ingå Plankostnadsavtal

VC Plan

Delegat tecknar

Köp och försäljning
B.1.5
B.1.5.1 Försäljning av villatomter

VC MEX

B.1.5.2 Försäljning av bostadsrätter

EKCH

B.1.5.3 Köp, försäljning, byte eller reglering av fastighet
eller del av fastighet

MEX-ingenjör

Enligt KS fastställda priser.
Delegat tecknar
Se undertecknande av
värdehandling
Inom kostnadsramen fem
prisbasbelopp. Se villkor för
undertecknande av
värdehandling.

B.1.5.4 Köp av fastighet inom utvecklingsområden i översiktsplanen

SC Sb

B.1.5.5 I egenskap av fastighetsägare avge framställningar och
yttrande angående bygglov, planärenden, fastighetsbildning m.m.
B.2
Upplåtelse av allmän plats

MEX-ingenjör

B.2.1

Yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats

Trafikingenjör

Max 1,5 Mkr. Se villkor för
undertecknande av
värdehandling.

Enligt ordningsstadgan
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B.2.2

Tillfälligt upplåta allmän plats för torghandel

B.3.2

Beslut om kommunens förlustansvar för statliga lån
alternativ statlig kreditgaranti vid underhandsförsäljning eller exekutiv
auktion avseende bostadsfastighet vid skuldsanering

B.4

B.4.1

B.5

Räddningstjänst

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder

Adresser

Administratör
MEX
EKCH

Räddningschef 2 kap 7 § FOSO
i
(2003:789)
beredskap

B.5.1

Nummersättning i samband med adressändring

GIS ingenjör

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6
B.6.7

Beslut om undantag för färd med breda, långa och tunga
transporter
Regleringar genom lokala trafikföreskrifter
Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit inaktuella
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen
Tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter
Beslut om vägvisning
Förordnande av parkeringsvakter

Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör

B.6.8

Beslut om fordonsflytt

Trafikingenjör

B.8

VA

B.8.1

Utanför VA-verksamhetsområde: Godkänna eller avslå

B.8.2

Utanför VA-verksamhetsområde:
EC VA Teknik
Ingå, ändra och upphäva avtal med enstaka fastighetsägare
som skall anslutas till det kommunala VA-nätet och som uppfyller kraven
enligt B.8.1 alternativt behandla enstaka fastighetsägare som att de ingår i
VA-verksamhetsområde till dess att kommunfullmäktige fattat beslut om
att fastigheten skall ingå i VA- verksamhetsområde

B.8.3

Yttrande vid tillståndsprövning av industriell verksamhet
avseende VA-frågor

C
C.1

SEKTOR UTBILDNING
Övergripande Utbildning

B.6

Trafik

Enligt lokala föreskrifter för
torghandel
LBAB

Trafikingenjör TRF 13 kap 3 §
10 kap 1 § TRF
10 kap 1 § TRF
13 kap 3 § TRF
10 kap TRF
§ 6 LKP

EC VA Teknik

EC VA Teknik

I enlighet med kommunens
ABVA

Inom respektive
verksamhetsområde

C.1.1

Beslut om att lärare eller förskollärare utan behörighet får
anställas på längre tid än 6 månader

VC förskola
SL 2:19
VC grundskola

C.1.2

Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål
Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor i
Stenungsunds kommun baserat på kommunfullmäktiges beslut om
ramtilldelning

SC Utbildning SL 4:8

C.1.3

SC Utbildning SL 8:21,
19,10:37,
11:36, 14:15,
16:52, 25:11,
17:31, 17:35,
19:45

Beslutet får överklagas
hos Förvaltningsrätten
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FC Stöd

SL 8:23, 9:21,
10:39, 11:38,
14:17, 25:13,
25:15, 16:54,
17:34, 19:47,
SFO 14:8
SC Utbildning SL 8:17, 9:16,
10:34, 11:33,
14:14, 16:50,
19:43

C.1.4

Beslut om tilläggsbelopp

C.1.5

Beslut om interkommunal ersättning gällande barn och
elever till och från annan kommun

C.1.6

Beslut om att meddela anmärkning till fristående verksamhet
SC Utbildning SL 26:11
avseende mindre allvarlig överträdelse
Beslut att avstå från att ingripa om:
SC Utbildning SL 26:12
- överträdelsen är ringa
- om nödvändig rättelse vidtas
- det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett
Beslut om interkommunal ersättning gällande barn och elever till och från SC Utbildning SL 8:17, 9:16,
annan kommun.
10:34, 11:33,
14:14
Beslut om yttrande i barn- och elevärende till
SC utbildning
Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg samt till Barn- och
elevombudet i ärende om anmälan om kränkande behandling

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.2

Erbjuda plats, placera elev i förskola, F-klass,
grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

C.2.1

Beslut om mottagande i förskola eller fritidshem
(barnets/elevens egna behov pga familjens situation i övrigt)
Beslut om placering vid annan skolenhet än den
vårdnadshavaren önskar (del av central skolplacering)

C.2.2

C.2.3
C.2.4

C.3

Beslut om att erbjuda förskola, fritidshem på grund av
särskilda skäl (fysiska, psykiska eller andra skäl)
Beslut om mottagande av barn i f-klass tidigare än ht det år
det fyller sex år när vårdnadshavaren begär det

Likabehandling

Beslutet får
överklagas hos Förvaltningsrätten

Med överträdelse
avses avvikelse från de krav på
verksamheten som följer av
lagar och andra föreskrifter ex.

Förskolechef, SL 8:5, 14:5
Rektor
VC grundskola SL 9:15, 10:30,
11:29 SL 28:12
punkt 6
Förskolechef, SL 8:7, 14:6
Rektor
Rektor
SL 9:5

Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets överklagandenämnd

Inom respektive
verksamhetsområde

C.3.1

Årligen upprätta plan mot diskriminering och kränkande
behandling, likabehandlingsplan

Förskolechef,
Rektor

SL 6:8 DL 3:16

Del av förskole-/skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete

C.3.2

Besluta om utredning och vidtagande av åtgärder vid
anmälan om kränkande behandling eller vid trakasserier

Förskolechef,
Rektor

SL 6:10 DL 2:7

Del av förskole-/skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete

EC Barn- och
elevhälsa
EC Barn- och
elevhälsa

SL 7:5, 7:5b
SL 7:8

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd
Kan ej överklagas.

EC Barn- och
elevhälsa

SL 7:9

Kan ej överklagas.

Rektor

SL 7:10

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd
I samverkan med
ansvarig för elevregister

C.4

Skolplikt och rätt till utbildning

C.4.6

Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut om att
ett barn inte tillhör grundsärskolans målgrupp
Beslut om mottagande på försök i grundskola eller
grundsärskola under högst 6 månader. Kräver vårdnadshavarens
medgivande.
Beslut om att elev i grundskolan ska få sin utbildning inom
grundsärskolan (mottagande av integrerade elever). Kräver
vårdnadshavarens medgivande
Beslut om uppskjuten skolplikt - Skolpliktens inträde vid åtta
års ålder
Beslut om skolpliktsbevakning/Tillsyn av elevernas skolgång;
innefattar bevakning av att barnen är skolplacerade samt att de faktiskt
går i skolan
Beslut om tidigare upphörande av skolplikt

Rektor

SL 7:14

C.4.7

Beslut om senare upphörande av skolplikt

Rektor

SL 7:13, 7:16

C.4.8

Beslut om att anordna särskild undervisning för elev i
Rektor
grundskolan eller grundsärskolan på sjukhus eller motsvarande institution
eller i hemmet eller på annan lämplig plats

SL 24:17-19,
20-22

C.4.1
C.4.2

C.4.3

C.4.4
C.4.5

VC Grundskola SL 7:21-23

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd
Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd
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C.5

Förskola, Fritidshem

C.5.1

Beslut om mottagande av barn från en annan kommun på
grund av särskilda skäl

C.5.2

Beslut om överenskommelse med annan kommun om att
VC förskola
denna i sin förskola ska ta emot barn (påverkar interkommunal ersättning)

C.6

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

VC förskola
SL 8:13 och 17, Inom respektive
VC grundskola 14:14
verksamhetsområde

SL 8:13

Beslut om överenskommelse med annan kommun om
mottagande av elev
Beslut om mottagande av barn från en annan kommun på
grund av särskilda skäl

VC grundskola SL 9:12, 10:24,
11:24
VC grundskola SL 9:13, 10:25,
11:25

C.6.3

Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra
fall än enligt D.6.1 och D.6.2

VC grundskola SL 9:13, 10:27,
VC barn- och 11:26
elevhälsa

C.6.4

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts

Rektor

C.6.5

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts för elev
vid fristående grundskola eller grundsärskola
Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden
(grundsärskolan)

Rektor
grundskola

C.6.1
C.6.2

C.6.6

SL 11:8

Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma (elev som
måste bo utanför hemmet för sin skolgång har rätt till tillfredställande
förhållande)

VC grundskola SL 10:29

C.6.8

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade
Beslut om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden
Beslut att anordna skolskjuts för elev vid fristående grundskola
eller fristående grundsärskola inom kommunen

Rektor

C.6.10

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd

SL 10:32-33,
11:31-32, 18:3031
VC grundskola SL 10:40, 11:39

C.6.7

C.6.9

Inom respektive
verksamhetsområde

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd

SFO 9:3, 10:2

VC grundskola SFO 9:4, 10:3
VC grundskola SL 10:40, 11:39

C.7

Kultur och fritid

C.7.1

Bevilja bidrag till kulturförening

EC Kultur

C.7.2

Bidrag till kultur- och föreningsarrangemang

EC Kultur

C.7.3

Fördelning av studieförbundens bidrag

EC Kultur

C.7.4

Registrering av bidragsberättigad kulturförening

C.7.5

Andrahandsuthyrning av lokaler i kulturhuset

VC Kultur och
fritid
VC Kultur och
fritid

Efter samråd med
kommunjurist

C.7.6

Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening och
pensionärsförening

Föreningskonsulent

Enligt KF:s antagna
bidragsregler

Enligt KF:s antagna
bidragsregler
Enligt KF:s antagna
bidragsregler
Enligt KF:s antagna
bidragsregler
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C.7.7

Registrering av bidragsberättigad förening

C.8

Gymnasium

C.8.1

Övergripande

Föreningskonsulent

Enligt antagna riktlinjer

C.8.1.1 Beslut om att lärare utan legitimation får anställas på längre
tid än sex månader

VC gymnasium SL 2:19

C.8.1.2 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål

VC gymnasium SL 4:8

C.8.1.3 Prövning av rektors interimistiska beslut om avstängning av elev

VC gymnasiet SL 5:17-20

C.8.1.4 Beslut om elevresor med taxi enligt lag om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor

VC gymnasium Lag 1991:1110

C.8.1.5 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola
och gymnasiesärskola

VC gymnasium SL 15:32, 18:32

C.8.1.6 Beslut om avvikelse från nationellt programs inriktning (för enskild elev) Rektor

SL 16:14

C.8.1.7 Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram

Rektor

SL 17:7

C.8.1.8 Beslut om att ta emot ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram till yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ (vid synnerliga skäl)
C.8.1.9 Beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan

Rektor

SL 17:11,
GyF 6:2

EC Barn- och
elevhälsa

SL 18:5, 18:7

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets Överklagandenämnd

8(10)

469

C.8.1.10 Beslut om att fördela utbildningen i gymnasiesärskola på längre tid än
fyra läsår
C.8.1.11 Beslut om att hela yrkesintroduktionen för elev ska skolförläggas
C.8.1.12 Beslut om antagning efter att GR:s antagning avslutats

Rektor

SL 19:17

Rektor
Rektor

GyF 6:5
GyF 7:13

C.8.1.13 Beslut om att undervisningen för elev i gymnasieskola på nationellt
program får fördelas på längre tid än tre år

Rektor

GyF 9:7

C.9

Likabehandling

C.9.1

Årligen upprätta plan mot kränkande behandling, likabehandlingsplan

VC gymnasium SL 6:8 DL 3:16

C.9.2

Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande
behandling

Rektor

C.10

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

SL 6:10

VC gymnasium SL 16:12

C.10.1

Erbjudande av viss utbildning med inriktningsgaranti

C.11

Entreprenad och samverkan

C.11.1

Överlämna uppgifter avseende karaktärsämnen med
yrkesinriktad eller estetisk profil samt modersmålsundervisning på

VC gymnasium SL 23:4

C.12.1

Beslut om vilka principer som skall gälla för elevs övergång
till lärlingsutbildningen

Rektor

FFGL
2007:1349,
2§

C.12.2

Beslut att undervisningen skall bedrivas under andra tider än vad som
gäller enligt 3 kap 1-2§§ Gymnasieförordningen
Beslut om att elev som förenar en anställning med studierna i
gymnasieskolan får byta till utbildning på ett program om anställningen
upphör

Rektor
Rektor

FFGL
2007:1349, § 6
FFGL
(2007:1349) §
16

Beslut att hjälpmedel skall anskaffas av eleverna själva
Beslut att undervisningen för elev i KomVux skall upphöra eller elev
beredas utbildning på nytt
Sända ansökan till annan kommun som anordnar utbildningen
(grundläggande vuxenutbildning)

Rektor
Rektor

SL 20:7
SL 20:9

Rektor

SL 20:13

C.13.4

Frågor om mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning samt
om att utbildningen skall upphöra eller elev beredas utbildning på nytt

Rektor

SL 20:14, 9

C.13.5

Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen betalar elevs
utbildning i annan kommun
Frågor om mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning samt om
utbildningen skall upphöra eller elev beredas utbildning på nytt
Beslut om intagning till utbildningen
Antagning av elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning (Förordning
2009:43 om statsbidrag)

Rektor

SL 20:21

Rektor

SL 20:22, 9

Rektor
Rektor

SL 20:23, 9
SL 20:23

C.12

C.12.3

C.13

C.13.1
C.13.2
C.13.3

C.13.6
C.13.7
C.13.8

C.14

Anmäls till KS en
gång per termin

Lärlingsutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Förordning om vuxenutbildning SFS 2011:1108

C.14.1

Beslut om att nationella kurser delas upp i delkurser

Rektor

2:4

C.14.2

Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna

Rektor

SL 20:7

C.14.3

Klarläggning av omständigheter för skiljning, avstängning eller förvisning Rektor
från utbildningen. Beslut om omedelbar verkställighet

Kan överklagas hos
SVÖN

Kan överklagas hos
SVÖN
Kan inte överklagas

7:4

9(10)
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C.14.4

Beslut om avstängning av elev

C.15

Särskild undervisning för vuxna

C.15.1

Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna

C.15.2
C.15.3

Rektor

SL 20:9, 5: 17-20

Rektor

SL 21:6

Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen betalar elevs
Rektor
utbildning i annan kommun
Beslut om mottagande av elev i SärVux, intagning, att utbildningen skall Rektor
upphöra eller bereda elev utbildning på nytt

SL 21:7

C.16

Utbildning i svenska för invandrare

C.16.1
C.16.2

Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna
Rektor
Beslut om mottagande av elev, att utbildningen skall upphöra eller bereda Rektor
elev utbildning på nytt

C.17

C.17.1
C.17.2

C.18

Förordning om svenskundervisning för invandrare, SFI-förordning

Beslut om antalet undervisningstimmar/kurs
Beslut om hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras vid elevs frånvaro

Övrigt

C.18.1

Sluta avtal om utbildningar inom Uppdragsutbildningen

C.18.2

Upprätta avtal angående interkommunal ersättning

D

SEKTOR SOCIALTJÄNST
Individ och Familjeomsorg samt vård och Omsorg
Ärenden

D.1

Rektor
Rektor

SL 22:5
SL 22:15-17

§7
§ 12

VC Komp o
utv
VC Komp o
utv

D.1.1

Bevilja avgiftsbefrielse för familjerådgivning och
krismottagning

Familjerådgivarna

D.1.2

Skriva avtal med extern leverantör om utförande av
servicetjänster inom hemtjänsten
Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild
verksamhet
Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende avseende enskild
verksamhet
Beslut att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
enligt patientsäkerhetslagen, Lex Maria

VC Vård och 2 kap. 5 § SOL
omsorg
SC socialtjänst

D.1.3
D.1.4
D.1.5

E
E.1

E.1.1

E.2

Socialstyrelsens
allmäna råd
Delegat tecknar

SC socialtjänst
MAS

3 kap. 5-7§§
patientsäkerhetslagen

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Rättegång och yttranden

Föra kommunens talan eller ge ombud fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag.

KS ordförande 6 kap. 6 § KL

Brådskande ärenden

E.2.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande KS ordförande 6 kap. 36 § KL
inte kan avvaktas.

F
F.1

FOLKHÄLSA
Fördelning av bidrag

F.1.1

Kan överklagas hos
SVÖN

SL 21:7, 9

Besluta om fördelning av bidrag från folkhälsorådets budget.

Folkhälsosamordnaren

Dokumenterat samråd ska
ske med Folkhälsorådet.

10(10)
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Dnr KS 2020/744

Kompletterande barnkonsekvensanalys
Delegationsordningen innehåller punkter som berör barn. Barn berörs emellertid inte av att
beslutsbefogenhet delegeras från kommunstyrelsen till en tjänsteperson.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Richard Brown
Kommunsekreterare

Dnr KS 2020/947

Till kommunstyrelsen

Årsplanering för kommunstyrelsen 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för kommunstyrelsen 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under
året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när viss information ska lämnas, och
när olika ärenden ska behandlas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens uppdrag framgår i uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen
och i kommunstyrelsens reglemente. Där framkommer bland annat att kommunstyrelsen ska
ansvara för all verksamhet, leda och samordna förvaltningen av kommunens samtliga
angelägenheter samt besluta i frågor som rör förvaltningen.
Förvaltningen har tagit fram en årsplanering som ska ses som en hjälp för att tydliggöra vilka
frågeställningar som uppkommer när under året så att de kan behandlas systematiskt av både
förvaltning och kommunstyrelse. I årsplaneringen finns både kommunövergripande
information och ärenden inplanerade.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn. Däremot kan den information som förvaltningen under året lämnar
ibland särskilt beröra barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Årsplanering för kommunstyrelsen 2021
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Dnr KS 2020/947

Årsplanering
2020-12-04

Dnr KS 2019/947

Årsplanering för kommunstyrelsen 2021
JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC
Sektor stödfunktioner
Budget inklusive lokalresursplan
och ekonomiska styrprinciper

X

Budgetuppföljningar KS
Bokslut och årsredovisning
Budgetförutsättningar med
tidplan
Intern kontroll, beslut för
kommande år
Intern kontroll, uppföljning
Sammanträdestider för helåret i
samtliga politiska organ
Löpande granskning av
redovisning och intern kontroll anmälan av föregående år
Bokslut och årsredovisning samt
ombudsinstruktioner
Stenungsunds energi och miljö
AB, och Stenungsundshem samt
stiftelsen i mars (extra KS)
Ombudsinstruktioner budget
Stenungsunds energi och miljö
AB
Bokslut och årsredovisning
Samordningsförbundet
Bokslut och årsredovisning
SOLTAK
Budget samordningsförbundet
Budget - samrådsunderlag Göteborgsregionens
kommunalförbund samt GR
revisionens budget
Fastställande av
investeringsbudget - SEMAB
Uppföljning
Samordningsförbundet

X

X

X

X

X
X
X*
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år
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Årsplanering
2020-12-04

Dnr KS 2019/947

JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC
Sektor stödfunktioner
Prövning av bolagens
verksamhet
Förnyande av fullmakter för
stämmoombud
Oavslutade motioner,
revisionsuppdrag etc.
Uppföljning av
revisionsrapporter
Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

X
X
X

X
X

X

Sektor utbildning
Interkommunala ersättningar
SIMBA val vart fjärde år

X
X

Läsårstider
Föreningsbidrag med huvudsäte
utanför kommunen
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO,
Barn- och elevhälsan

X
X
X

Sektor samhällsbyggnad
Verksamhetsplan energi- och
klimatrådgivningen
Prioritering detaljplaner

X
X

Sektor socialtjänst
Rapport om ej verkställda
biståndsbeslut
Ersättningsnivåer hemsjukvård
och hemtjänst i annan kommun
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO,
Barn- och elevhälsan
Lex Maria och Lex Sarah

X

X

X

X

X

X
X
X

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år
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X

Årshjul
2020-12-23

Dnr 2019/844

Årshjul för kommunstyrelsen 2020
JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC
Sektor stödfunktioner
Budget inklusive lokalresursplan
och ekonomiska styrprinciper

X

Budgetuppföljningar KS
Bokslut och årsredovisning
Budgetförutsättningar med
tidplan
Verksamhetsplan KS (Beslut)
Intern kontroll, beslut för
kommande år
Intern kontroll, uppföljning
Sammanträdestider för helåret i
samtliga politiska organ
Löpande granskning av
redovisning och intern kontroll anmälan av föregående år
Bokslut och årsredovisning samt
ombudsinstruktioner
Stenungsunds energi och miljö
AB, och Stenungsundshem samt
stiftelsen i mars (extra KS)
Ombudsinstruktioner budget
Stenungsunds energi och miljö
AB
Bokslut och årsredovisning
Samordningsförbundet
Bokslut och årsredovisning
SOLTAK
Budget samordningsförbundet
Budget - samrådsunderlag Göteborgsregionens
kommunalförbund samt GR
revisionens budget
Fastställande av
investeringsbudget - SEMAB
Uppföljning
Samordningsförbundet

X

X

X

X

X
X
X
X*
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år
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Årshjul
2020-12-23

Dnr 2019/844

JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC
Sektor stödfunktioner
Prövning av bolagens
verksamhet
Förnyande av fullmakter för
stämmoombud
Oavslutade motioner,
revisionsuppdrag etc.
Uppföljning av
revisionsrapporter
Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

X
X
X

X
X

X

Sektor utbildning
Systematiskt kvalitetsarbete:
terminsuppföljning mål och
resultat
Systematiskt kvalitetsarbete:
trygghet och trivsel
Systematiskt kvalitetsarbete:
utbildning och undervisning
Rapportering av Tillsyn av
fristående verksamheter

X
X
X
X

Interkommunala ersättningar

X

Återrapportering av befarande
kränkningar av elever
SIMBA val vart fjärde år

X

X

X

X

Läsårstider
Föreningsbidrag med huvudsäte
utanför kommunen
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO,
Barn- och elevhälsan

X
X
X

Sektor samhällsbyggnad
Verksamhetsplan energi- och
klimatrådgivningen
Prioritering detaljplaner

X
X

Sektor socialtjänst
Rapport om ej verkställda
biståndsbeslut

X

X

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år
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X

X

Årshjul
2020-12-23
Ersättningsnivåer hemsjukvård
och hemtjänst i annan kommun
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO,
Barn- och elevhälsan

X
X

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år
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Dnr 2019/844

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08

§ 106

Dnr: KS 2020/622

Antagande av Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska
program 2020–2022
Beslut
Inför kommunstyrelsens sammanträde ska en bilaga tas med som beskriver de aktiviteter som
är tänkta att genomföras under 2021 med uppföljning under året.
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen ska ändra i förslaget till näringslivsstrategiskt
program genom att ordet ”genomsyra” ska ersättas med ordet ”integreras” i meningen
”Visionen är utgångspunkter för det näringslivsstrategiska programmet och näringslivets
perspektiv ska ”integreras” i alla kommunala verksamheter”. Det reviderade förslaget är
allmänna utskottets förslag till näringslivsstrategiskt program.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.
I det nya näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet
integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med myndighetsansvar.
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035.
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-12-08
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Ramhult (V) föreslår att ordet ”genomsyra” ska ersättas med ordet ”integreras” i
meningen ”Visionen är utgångspunkter för det näringslivsstrategiska programmet och
näringslivets perspektiv ska ”integreras” i alla kommunala verksamheter”.
Olof Lundberg (S) föreslår att inför kommunstyrelsens sammanträde ska en bilaga tas med
som beskriver de aktiviteter som är tänkta att genomföras under 2021 med uppföljning under
året.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att finns flera förslag. Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan
besluta i enlighet Emma Ramhults (V) och Olof Lundbergs (S) förslag och konstaterar att så
sker.
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Stenungsund kommuns
näringslivsstrategiska program
2020–2022

Typ av dokument
Program
Dokumentägare
Sektorchef
stödfunktioner

Beslutat av

Beslutsdatum

Giltighetstid
2020-2022

Framtagen av
Utvecklingsledare
stödfunktioner
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Diarienummer
2020/622
Reviderad

Inledning
Syftet med Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program
2020 – 2022
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.
Stenungsunds kommuns näringslivsstrategiska program är ett av kommunens övergripande
styrdokument. Det beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det
näringslivspolitiska arbetet. Programmet ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i det
ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med
myndighetsansvar. Revision av näringslivsstrategiska programmet ska ske varje
mandatperiod. Detta program ersätter tidigare näringslivstrategiska program 2016–2019.
Programmet tar sin utgångspunkt i Stenungsund kommuns roll i Göteborgsregionens
utveckling. Det kan ses i ett regionalt perspektiv där Göteborg är motorn i
Göteborgsregionens och hela Västsveriges utveckling. Det regionala perspektivet utgår från
Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. Göteborgsregionens verkar tillsammans för att
regionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa, en region som är attraktiv att
leva och verka i samt besöka.
Öppenhet för omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas
både av Stenungsund kommun och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett
ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen.
Regionen är viktig för kommunens försörjning av arbetstillfällen och arbetstagare samt för
näringslivsutvecklingen.
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Målsättning och förhållningssätt för att stärka näringslivets
förutsättningar i Stenungsunds kommun
”Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och
naturen i centrum” är Stenungsunds kommuns vision. Visionen är utgångspunkten för det
näringslivsstrategiska programmet och näringslivets perspektiv ska integreras i alla
kommunala verksamheter. Till visionen finns två avgörande inriktningar: Attraktivt och
välkomnande samt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling
Med dessa inriktningar i fokus förväntas kommunen utvecklas med en stark tillväxt och ha en
stadigt ökande befolkning fram till 2035 då Stenungsund kommun är 35 000 invånare.

Målsättning
Det övergripande målet i det näringslivstrategiska programmet är att skapa 120 000 nya jobb i
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun från år 2016 till år 20351.
Tabellen nedan utgår från varje enskild kommuns andel av Göteborgsregionens sysselsatta
dagbefolkning vid senaste utfall (2016). Det sätter riktmärket för hur många nya jobb som
tillfaller en viss kommun av de totalt 120 000 nya jobb som ska skapas i regionen. Enligt
denna beräkning lyder följande kommunala målbilder över sysselsatt dagbefolkning fram till
år 2035:

Kommun
Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
Göteborgsregionen

Sysselsatt
dagbefolkning 2016
Andel av
Antal
GR
7 626
1,50%
15 935
3,10%
344 374
66,50%
15 841
3,10%
26 617
5,10%
18 184
3,50%
10 623
2,10%
4 250
0,80%
39 944
7,70%
12 340
2,40%
13 080
2,50%
5 156
1,00%
3 818
0,70%
517 788

100,00%

Ökning fram till
2035
Procentuell
I antal
ökning
1 800
23,6%
3 700
23,2%
79 800
23,2%
3 700
23,4%
6 200
23,3%
4 200
23,1%
2 500
23,5%
1 000
23,5%
9 300
23,3%
2 900
23,5%
3 000
22,9%
1 200
23,3%
900
23,6%
120 000

23,2%

Mål:
Sysselsatt
dagbefolkning
2035
9 426
19 635
424 174
19 541
32 817
22 384
13 123
5 250
49 244
15 240
16 080
6 356
4 718
637 988

Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i Göteborgsregionen
och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till
år 2035. Fastställt i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program
1
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Detta innebär att målet till 2035 är att Stenungsund kommun ska ha 16 000 sysselsatta, en
ökning med 23 procent i jämförelse med 2016.
Utifrån de utmaningar som Göteborgsregionen står inför samt de prioriteringar som
framkommit i dialog med näringsliv och regionala aktörer har sex strategiska områden
identifierats av Business Region Göteborg. I detta dokument har de sex strategiska områdena
brutits ner på kommunal nivå och ska genomsyra all kommunal verksamhet. I varje område
finns principer och förhållningssätt som ska stärka Stenungsunds kommuns interna arbete för
att stärka och stötta näringslivet lokal och regionalt. Övergripande perspektiv för att stärka
näringslivets förutsättningar är att kommunen utvecklas till en modern serviceorganisation
med myndighetsansvar. Grundläggande är också att det ska finnas kunskap om företagarens
villkor och en kontinuerlig dialog med företagen i olika former för att kontinuerligt förbättra
företagares möjligheter i kommunen.

Sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar

Vision 2035
Kompetensförsörjning
Stenungsunds
kommun
tillvaratar och
attraherar
kompetens

Markberedskap
Infrastruktur och
och fysisk
tillgänglighet
Attraktionskraft
planering
Företagsklimat
–
Stenungsunds
Stenungsunds
Stenungsunds
I Stenungsunds
kommun är en kommun har en
kommun
kommun är det
fungerande
attraktiv plats
erbjuder bra
enkelt att driva
att besöka, bo infrastruktur och
lokaler och
företag
god
och verka i
verksamhetsmar
tillgänglighet
k i rätt lägen

Innovationskraft
–
Stenungsunds
kommun stärker
näringslivets
förutsättningar
för innovation

1. Kompetensförsörjning - Stenungsunds kommun tillvaratar och attraherar
kompetens

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste
förutsättningarna för att näringslivet i Stenungsund och regionen ska vara
konkurrenskraftigt och kunna fortsätta utvecklas i framtiden
Stenungsunds kommun



tillvaratar den kompetens som redan finns samt attraherar kompetens nationellt och
globalt.
fortsätter utveckla och stärka samverkan mellan skola, akademi och näringsliv där
entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
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utvecklar och driver relevanta utbildningar som näringslivet efterfrågar inom
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningarna.
arbetar för en bättre matchning av kompetenser för att möta företagens behov.

2. Attraktionskraft – Stenungsunds kommun är en attraktiv plats att besöka, bo
och verka i

Stenungsunds kommun behöver leverera en god samhällsservice och förmedla
berättelsen om en attraktiv plats för att stärka kommunens attraktionskraft hos
nuvarande eller framtida boende och företagare samt besökare.
Stenungsunds kommun






utvecklar och stärker platsens identitet med ett tydligt platsvarumärke för att kunna
attrahera investeringar, kompetens och besökare.
välkomnar nyetableringar och nya företagsidéer.
marknadsför sig genom att utveckla berättelsen om Stenungsund och det
utvecklingssprång som Stenungsund och regionen befinner sig i.
erbjuder och skapar förutsättningar för attraktiva boenden samt god tillgång till
handel, upplevelser och service.
erbjuder god kvalité i skola, barn- och äldreomsorg

3. Infrastruktur och tillgänglighet – Stenungsunds kommun har en fungerande
infrastruktur och god tillgänglighet

Med sitt geografiska läge i en expansiv arbetsmarknadsregion har Stenungsund mycket
goda förutsättningar. För att stärka positionen ytterligare behöver Stenungsunds
kommun utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både
människor och gods.
Stenungsunds kommun





verkar för en god statlig infrastruktur med hög tillgänglighet för såväl gods som
persontransporter. Strategiska prioriteringar är att öka kapaciteten på Länsväg 160 och
södra Bohusbanan samt en ny broförbindelse till Orust.
etablerar ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund i samverkan med Trafikverket
och Västtrafik.
verkar för effektiva och hållbara resor med alla trafikslag inom kommunen och
arbetsmarknadsregionen.
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4. Markberedskap och fysisk planering – Stenungsunds kommun erbjuder bra
lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen

Utvecklingen i Göteborgsregionen skapar en ökad efterfrågan på mark både från
företag i Stenungsund och från övriga regionen. Det finns en stor potential att kunna
attrahera företag och arbetsplatser när regionen växer. För att möjliggöra denna
potential behöver kommunen verka för att erbjuda bra lokaler och verksamhetsmark i
rätt läge.
Stenungsunds kommun





säkerställer att samhällsplaneringen genomsyras av transparens och dialog med
näringslivet samt en flexibel attityd kring företagens olika behov.
arbetar för att ha en balans mellan bostadsplanering, planering av
verksamhetsområden, platser för kommersiella lokaler och kontor för att fler ska
kunna bo och arbeta i samt besöka Stenungsund.
utarbetar detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare
etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande.

5. Företagsklimat – I Stenungsunds kommun är det enkelt att driva företag
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja
Stenungsund som bas för etablering och expansion. Faktorer som spelar stor roll är den
service som kommunen erbjuder och de attityder som finns kring näringslivet. En
annan viktig faktor är hur väl kommunen lyckas med sin kommunikation för att
attrahera kompetens.

Stenungsunds kommun









ställer om till en modern serviceorganisation med myndighetsansvar.
Myndighetsutövningen ska vara rådgivande, möjliggörande, tillgänglig, inlyssnande
och att den ska verka för att hindra osund konkurrens.
verkar för att företagen ska få en service som präglas av ett positivt bemötande, ett
lösningsorienterat och inlyssnande förhållningssätt med hög rättssäkerhet och
effektivitet.
har en aktiv kommunikation till företag om vad kommunen kan erbjuda och vad
kommunen ansvarar för
arbetar aktivt med sitt kulturarbete för att öka kunskapen och förståelsen för företag
och företagande hos politiker och tjänstepersoner.
arbetar systematisk för att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.
i samverkan med externa aktörer stödjer nyföretagande och utveckling av små och
medelstora företag
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6. Innovationskraft – Stenungsunds kommun stärker näringslivets förutsättningar
för innovation

Stenungsund ligger i Sveriges viktigaste industriregion där flera globala forsknings- och
kunskapsintensiva företag finns. För att behålla och stärka den innovationskraften hos
företagen kan kommun stötta och skapa arenor för att möjliggöra denna.
Stenungsunds kommun



arbetar genom BRG med organisationer i regionens innovationssystem och synliggör
deras möjligheter för företag.
marknadsför BRG:s innovationsarbete
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Björn Wikman
Utvecklingsledare
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Till kommunfullmäktige

Antagande av Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska
program 2020–2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.
I det nya näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet
integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med myndighetsansvar.
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035.
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena.
Beskrivning av ärendet
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.
Programmet beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det
näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i det ordinarie
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arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med
myndighetsansvar.
Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Stenungsund kommuns samlade arbete
gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. Programmet
uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med
näringslivsutveckling under åren 2020 – 2022, med sikte på Vision 2035. Revision av
programmet sker varje mandatperiod. Detta program ersätter tidigare näringslivstrategiska
program 2016–2019.
Programmet på regional nivå är framtaget i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar,
regionala aktörer med kopplingar till näringslivet.
Sysselsatt dagbefolkning – målsättningen
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun från år 2016 till år 2035.
2019 hade 86,2 procent av befolkning (20–64 år) ett arbete vilket kan jämföras med 78,1
procent i riket. Antal sysselsatt dagbefolkning i kommunen 2018 var totalt 13 269 (oberoende
folkbokföringskommun). Motsvarande siffra för den folkbokförda befolkningen var 13 647.
Sett till målsättningen att kommunen ska öka antalet sysselsatt dagbefolkning med 3000
personer mellan 2016 och 2035 (22,9 i procentuell ökning) nådde kommunen den nedbrutna
årliga målsättningen 2017 men inte 2018. Beräknat på 2017 års utfall (+176 personer) når
kommunen målsättningen men vid ett fortsatt utfall likt 2018 (+13 personer) når kommunen
inte målsättningen.
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Utvecklingen från 1960-talet
Kommunen har till skillnad från många andra kommuner i regionen ett starkt lokalt näringsliv
med lika stor in- som utpendling.
Stenungsund har haft en stark näringslivsutveckling de senaste årtiondena och är idag något
annat än det var på 1960-talet då etableringen av den storskaliga kemiska industrin ägde rum.
Idag är Stenungsund ett mångfacetterat samhälle med ca 400 branscher där både kemi- och
IT-industri, handel är tongivande men även där besöksnäringen växer sig allt starkare. Den
privata sektorn svarar för en stor andel av kommunens arbetsplatser och framförallt av
tillverkningsindustrin, som svarar för cirka en tredjedel av sysselsättningen. De befintliga
företagen är också grunden för näringslivsarbetet samtidigt som kommunen vill möjliggöra
fler att driva företag i kommunen.
Strategiskt läge – en möjliggörare
Stenungsund är idag ett handelscentrum för flera angränsande kommuner och erbjuder ett
stort utbud av kommersiell, kulturell och annan service. Därtill har kommunen en ny
mötesplats i form av Stenungsund Arena med modern is- och simhall vilket ytterligare ökar
attraktionskraften till kommunen regionalt.
Stenungsund ligger vid en knutpunkt där väg 160 från Orust och Tjörn ansluts till E6.
Bohusbanan passerar genom kommunen och stöttas med buss och expressbuss. För att möta
framtidens infrastrukturbehov har kommunen, tillsammans med Tjörns kommun och Orust
kommun, tagit fram ”Nordvästsvenska Initiativet” för att stärka kommunikationerna och
attraktionskraften för regionen. Det innehåller en mängd åtgärdsförslag bland annat en
utbyggnad av väg 160, en ny överfart Orust-Stenungsund och en förstärkning av Bohusbanan.
Kommunen kommer att under perioden efterfölja den handlingsplan som tagits fram för elva
bohuslänska kommuner och arbeta för ett enat Bohuslän för att skapa ett attraktivare
Stenungsund för besökare och medborgare.
Utbildning – en nyckel för framtiden
Utbildning är ett prioriterat område i Stenungsunds kommun och en nyckel för näringslivet.
Stenungsunds kommun utbildar världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla
utmaningar. Kommunen har i Göteborgsregionen långtgående samverkan när det gäller alla
utbildningsfrågor men främst vad gäller gymnasie- och vuxenutbildning. I samverkan med
kemiindustrin i Stenungsund drivs Molekylverkstan och inom GR samverkar kommunen med
Universeum. Kommunen har ambitionen att fortsätta bidra till ökad samverkan mellan
aktörerna på utbildningssidan.
Ekonomiska konsekvenser
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Antagandet av det näringslivsstrategiska programmet är i sig ingen kostnad utan anger en
inriktning, prioriteringar och fokus för hela kommunens arbete för att stärka möjligheten för
företagande i kommunen.
Barnkonsekvensanalys
Näringslivet är en nyckel för en finansiering av välfärden och genom det en avgörande faktor
för barn i kommunen. Att barn ser sina föräldrar gå till ett arbete är också vitalt och har en
direkt korrelation till barns framtidstro och möjligheter. Företag är också grundläggande för
möjligheten för barn att få sitt första jobb eller en praktikplats för att testa på arbetslivet.
Sammanfattningsvis är ett väl fungerande näringsliv som generar skatteintäkter och skapar
arbetsplatser grundläggande för barns möjligheter i livet.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utifrån de sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar finns åtagande som
kommunen ska fokusera på. Programmet ger verksamheterna genom detta en tydlig riktning i
prioriterade insatser för att stärka kommunens näringslivsarbete kommunövergripande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Näringslivsaktiviteter 2021
Aktivitet

Ansvar

Skicka ut fyra nyhetsbrev till företagare

Sektor stödfunktioner
Kommunikationsfunktionen

Genomför 100 företagsbesök där representanter från
förvaltningen deltar

Sektor stödfunktioner

Genomför 10 företagsbesök där kommunalråd och
kommundirektör deltar
Genomför två rundabordetsamtal med företagarna,
kommunalråden och representanter från ett urval av företag

Sektor stödfunktioner

Genomför två utbildningsinsatser om företagares villkor och
förutsättningar för chefer och handläggare i samarbete med
organisationen

Sektor stödfunktioner

Genomför INSIKT och agera för att förbättra kommunens
resultat

Sektor stödfunktioner

Genomför PROFITEL och agera för att förbättra kommunens
resultat

Sektor stödfunktioner
Kommunikationsfunktionen

Genomför dialogmöte med Svenskt Näringsliv efter att
näringslivsrankingen har publicerats

Sektor stödfunktioner

Genomför regelbundna dialogmöten med företagarnas
ordförande

Sektor stödfunktioner

Inför konceptet träffa en upphandlare. Konceptet innebär att en Sektor stödfunktioner
företagare kan boka en upphandlare för att få rådgivning inom Ekonomifunktionen
upphandlingsområdet
Arrangera en utbildning för företagare om upphandling

Sektor stödfunktioner
Ekonomifunktionen

Medarrangera och delta aktivt på frukostklubbens möten

Sektor stödfunktioner

Utveckla mina sidor och utveckla ytterligare digitala tjänster för
företagare inom myndighetsutövning

Sektor stödfunktioner
Digitaliseringsfunktionen
Sektor samhällsbyggnad

Arbeta vidare med att ersätta en samlad väg in för medborgare Sektor stödfunktioner
och företag med en väg in – medborgarservice/stödfunktioner
Kommunikationsfunktionen
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Aktivitet

Ansvar

Fortsätta stötta Ungt Företagande (UF)

Sektor stödfunktioner
Sektor utbildning

Erbjud möten med företagslotsen utifrån företagens behov

Sektor samhällsbyggnad

Fortsatt på fokus på bemötande inom samhällsbyggnads
verksamhetsområde

Sektor samhällsbyggnad

Mer proaktivt arbete med strategiska markfrågor

Sektor samhällsbyggnad

Vidareutveckla dialogen i programråden så att de ännu bättre
matchas mot näringslivets behov

Sektor utbildning

Fortsätta utveckla YH-utbildningar i samarbete med lokala
näringslivet

Sektor utbildning
Kompetens och utveckling

Erbjuda kortare uppdragsutbildningar till näringslivet

Sektor utbildning
Kompetens och utveckling

Involvera företag i medborgardialogen som syftar till att
utveckla Stenungsund Arena

Sektor utbildning
Kultur och fritid

Utveckla samverkan med Södra Bohusläns turism i syfte att
Sektor utbildning
stärka Stenungsund som besöksort och stödja besöksnäringen Kultur och fritid
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Välfärdsutskottet
2020-12-09

§ 93

Dnr: KS 2020/182

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på
huvudmannanivå läsår 2019/2020
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen och åtgärderna i rapporten Systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmannanivå tema mål och resultat 2020.
Reservation
Lisbeth Svensson (L) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig till förmån för Lisbeth
Svenssons (L) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, lärandeprocesser och trygghet och
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 1: Mål och resultat. Årshjulet är framtaget med
skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete som grund och ämnar skapa ett
större djup i analys och uppföljning och därmed bidra till en högre måluppfyllelse.
Med systematiskt kvalitetsarbete avses att planera, följa upp och utveckla utbildningen. I
Stenungsund sammanställs uppföljningen på verksamhetsnivå tre gånger om året utifrån
aktuellt tema för att utifrån genomförda analyser mynna ut i konkreta åtgärder som adresserar
de utvecklingsområden som framkommer. Huvudmannen följer upp verksamheternas
sammanställningar, genomför ytterligare analyser och vidtar åtgärder vid behov.
För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en
sammanställd uppföljning för hela sektorn.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-12-09
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Mål och resultatrapport 2020-10-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Petterson Bell (ST): Kommunstyrelsen noterar informationen och åtgärderna i
rapporten Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå tema mål och resultat 2020.
Lisbeth Svensson (L): Förvaltningen får i uppdrag att utöka möjligheten till läxhjälp för
grundskoleelever genom till exempel onlinestöd.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och konstaterar att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Petterson Bell (ST)
förslag.
Beslut skickas till
Rebecka.hellman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Rebecka Hellman
Utvecklingsledare
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Till kommunstyrelsen

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå tema 1 mål och
resultat
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen noterar informationen om rapporten Systematiskt kvalitetsarbete på
huvudmannanivå tema mål och resultat 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, lärandeprocesser och trygghet och
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 1: Mål och resultat. Årshjulet är framtaget med
skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete som grund och ämnar skapa ett
större djup i analys och uppföljning och därmed bidra till en högre måluppfyllelse.
Med systematiskt kvalitetsarbete avses att planera, följa upp och utveckla utbildningen. I
Stenungsund sammanställs uppföljningen på verksamhetsnivå tre gånger om året utifrån
aktuellt tema för att utifrån genomförda analyser mynna ut i konkreta åtgärder som adresserar
de utvecklingsområden som framkommer. Huvudmannen följer upp verksamheternas
sammanställningar, genomför ytterligare analyser och vidtar åtgärder vid behov.
För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en
sammanställd uppföljning för hela sektorn.
Beskrivning av ärendet
2020 års uppföljning på tema 1: Mål och resultat presenteras i bilaga 2020-10-05 Sektorns
samlade uppföljning till huvudman på tema 1 mål och resultat.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Barnkonsekvensanalys
Vidtagna åtgärder, utifrån vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet, väntas på
aggregerad nivå få positiva effekter på barns kunskaper och utveckling, samt bidra till alla
barns rätt till likvärdig utbildning. Detta genom att förvaltningen via kvalitetsdialoger och
djupare analyser får fördjupad kunskap om den egna verksamheten och dess kvalitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Mål och resultatrapport 2020-10-05
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Beslut skickas till
Rebecka.hellman@stenungsund.se

498

Bilaga
2020-09-30

Dnr KS 2020/182

Rebecka Hellman

Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 1 mål och
resultat
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Med systematiskt kvalitetsarbete avses att planera, genomföra, följa upp och utveckla
utbildningen. I Stenungsund sammanställs uppföljningen på verksamhetsnivå tre gånger om
året utifrån aktuellt tema för att utifrån genomförda analyser mynna ut i konkreta åtgärder
som adresserar de utvecklingsområden som framkommer. Huvudmannen följer upp
verksamheternas sammanställningar, genomför ytterligare analyser och vidtar åtgärder vid
behov. För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en
sammanställd uppföljning för hela sektorn. I förlängningen förväntas det systematiska
kvalitetsarbetet bidra till en högre måluppfyllelse och en ökad sysselsättningsgrad för
kommunens medborgare.
Implementeringen av sektor utbildnings nya modell för systematiskt kvalitetsarbete har
bedrivits under speciella omständigheter. Covid-19 pandemins utbrott har medfört stora
omställningar och en hårt prövad verksamhet. Enheterna och verksamheten i stort har gjort
sitt yttersta för att upprätthålla en god kvalitet och ett gott utvecklingsarbete. Några nya
indikatorer har framtagits och presenteras i den här rapporten, medan andra tilltänkta
indikatorer och analyser som förväntas höja kvaliteten på det systematiska kvalitetsarbetet
ytterligare kommer tillkomma i det fortsatta arbetet. Rapporten är en del i en process för att
vidareutveckla och förfina det systematiska kvalitetsarbetet vilket är ett arbete som kommer
fortgå. Vidare konsekvenser av pandemin är att nationella prov inte har genomförts, vilket
medför att ingen statistik för nationella prov finns med i rapporteringen.
Ytterligare en speciell omständighet är det statistikstopp som infördes efter ändringar i SCB:s
statistikpolicy. Viss aktuell statistik på riksnivå och jämförbara kommuner saknades länge och
det var först i rapportens sista skrivande skede som åtminstone redan publicerad statistik
började bli tillgänglig igen. Än så länge publiceras ingen ny statistik nedbrutet på
kommunnivå. Detta har påverkat möjligheterna till jämförelser och framförallt möjligheter till
jämförelser med aktuell statistik från 2020.
Elisabeth Andreasson,
Sektorchef
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Förskolan
Underlag och indikatorer
En utmaning för förskolan är mätbarhet. I förskolan finns inga betyg likt de andra
skolformerna och oftast saknas kvantitativt underlag för att analysera måluppfyllelsen utifrån
läroplanen. Istället hänvisas verksamheten till mer kvalitativa observationer av lärandet.
Förskolan som utbildning ska inte, och bör inte, genomföra några bedömningar av
individuella barn och deras kunskaper, men en övergripande utvärdering av undervisningen
behövs för att ge en bild av undervisningens kvalitet.
Göteborgsregionens (GR) regiongemensamma vårdnadshavarenkät är det kvantitativa
underlag som finns tillgängligt och visar vårdnadshavarens uppfattning om lärandet. De
frågor som kopplas till temat Mål och resultat presenteras i den här rapporten. Andra frågor
presenteras i temat Lärandeprocesser och temat Trygghet och trivsel.
Då indikatorn andel behörig och obehörig personal är en ny indikator i SKA-arbetets
huvudmannarapport, presenteras endast siffror för höstterminen 2020.
Andel barn som fått plats på önskat datum

Genomsnittlig väntetid i antal dagar

80%

40

70%

35

60%

30

50%

25
20

40%

15

30%

10

20%

5

10%

0

0%
VT 2017

VT 2018

VT 2019

VT 2017

VT 2020

VT 2018

VT 2019

VT 2020

Genomsnittlig väntetid för barn som inte fått plats
på önskat datum
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Statistiken är framtagen 2020-10-15.
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Staplarna representerar andelen årsanställningar för respektive personalgrupp. Statistiken är framtagen 2020-1015. Personal som är helt sjukskrivna eller tjänstlediga är ej medräknade.
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Hustal

Anrås
Bergsvägen
Brudhammar
Ekenäs
Getskär
Hallerna
Hasselbacken
Jörlanda
Kristinedal
Kyrkenorum
Spekeröd
Stora Höga
Trollbacken
Ucklum
DBV Jörlanda
Summa

Antal
barn

Antal
Genomsnitt
barngrupper barn/grupp
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Schemalagd
tid/barn

100

98

5

20

34 h

90

72

8

9

25 h

180

145

13

11

36 h

72

61

6

10

29 h

72

70

4

18

31 h

80

71

4
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30 h

90

67

5

13
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72

66

4

17

34 h

72

72

5

14

27 h

144

140

8

18

30 h

154
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6

18

30 h

Pausad

Pausad

Pausad

Pausad

Pausad

72

65

4

16

28 h

40

37

2

19

28 h

18

19

3

6

39 h

1256

1093

76

14

30 h

Statistiken är framtagen 2020-10-15. Blåmarkerade förskolor har beviljats statsbidrag för mindre barngrupper.
Skolverket rekommenderar barngrupper om 6-12 barn för åldern 1-3 år och 9-15 barn för åldern 4-5. Under
höstterminen 2020 är sammanlagt sju avdelningar pausade.

Frågor från Göteborgsregionens regiongemensamma enkät för vårdnadshavare VT2020

Mitt barns förskola uppmuntrar till...
3.4

Stenungsund

Frågorna sammanfattas i ett snitt på skalan noll till fem.
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GR

4.23 4.1

3.88 3.72
anvädning av digitala verktyg på ett sätt som
stimulerar utveckling och lärande

förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen,
exempelvis genom samtal om kroppen, djur och natur
eller genom olika experiment

matematiska tänkande för att undersöka och
reflektera exempelvis genom användande av begrepp,
form, mängd och sortering

4.21 4.19

förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön
och bidra till en hållbar utveckling

4.27 4.16

4.34 4.34

förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former,
exempelvis genom bild, form, rörelse, sång, musik,
dans, drama

4.29 4.29
språkutveckling och kommunikation

lek, utveckling och lärande

4.39 4.39
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Nuläge och identifierade utmaningar
Andelen barn som fick plats på önskat datum ökade från 54% vårterminen 2018 till 74%
vårterminen 2019, för att återigen sjunka till 52% vårterminen 2020. Kösituationen är tuffare
på våren då fler platser finns att tillgå på hösten när de äldsta barnen övergår till förskoleklass.
Den genomsnittliga väntetiden för de barn som inte fått plats på önskat datum har sjunkit
markant sedan 2018 och fortsatte att sjunka första halvåret 2020. Samtliga barn har fått en
plats inom lagstadgade fyra månader.
En utmaning för förskolan är kompetensförsörjning.1 Kompetensförsörjningen är central i
exempelvis arbetet med mindre barngrupper och tidiga insatser. För att kunna arbeta effektivt
och framåtsyftande med undervisningen krävs personal med rätt kompetens för uppdraget.
Förskolan arbetar aktivt för att säkra kompetensförsörjningen och för att höja andelen behörig
personal inom utbildningen genom strategin attraktiv arbetsplats.2 I strategin ingår även att se
över fördelningen av personal mellan förskolorna och att säkerställa en likvärdighet genom en
god fördelning av behörig personal. Rektorer har gemensam personalplanering höst och vår
där kompetensförsörjningen på de olika förskolorna ses över. Som en del av strategin
genomförs också gemensamma anställningsintervjuer i rekryteringen av barnskötare och
förskollärare för att bättre kunna styra fördelningen av förskollärare. Detta bidrar även till ett
gemensamt ansvarstagande av rektorerna.
Bryts statistiken för kompetensförsörjningen ner på enhetsnivå framkommer en god
fördelning av förskollärare i kommunen och att andelen förskollärare ligger runt 45% på de
flesta förskolorna. Det är främst Hallerna förskola och Trollbackens förskola som sticker ut
med 32,8%, respektive 25,35% förskollärare sett till årsanställningar. På båda förskolorna
finns förskollärare som är tjänstlediga eller föräldralediga på hel- eller visstid. Då vissa
förskolor har relativt få anställda, kan få tjänster ha en stor påverkan på statistiken.
En uppgång i behörig personal för verksamhet förskola i stort kan skönjas under 2020. 2019
låg andelen årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen på 35,2%, vilket kan jämföras
med 43,9% i oktober 2020. Rikstäckande statistik finns ej att tillgå för 2020, men jämfört med
siffror för 2019 ligger Stenungsund något över det dåvarande riksgenomsnittet på 41,7%. I
jämförelse med 2019 års statistik från Stenungsunds kommuns fem jämförelsekommuner
ligger Stenungsund ungefär i mitten.3 Statistiken för dessa kommuner varierar från 30,5%
förskollärare till 55,8% förskollärare.4
En viss del av uppgången av andelen förskollärare under höstterminen 2020 kan förklaras
med att en färre andel förskolor fick beviljade statsbidrag för att minska barngruppernas
storlek, vilket medfört en lägre personaltäthet på vissa förskolor. Då de som anställdes under
läsåret 19/20 med hjälp av statsbidragspengar i högre utsträckning var obehöriga, gick
Förskolans kompetensförsörjning – Åtgärder för att möta rekryteringsbehoven, SKR 2019
Strategin innefattar kompetenshöjande insatser för befintlig personal, marknadsföring, ett hälsofrämjande
och hållbart ledarskap, samverkan med fackliga representanter etcetera.
3 Stenungsunds kommuns jämförelsekommuner är; Alingsås, Höganäs, Härryda, Kävlinge och Nynäshamn.
4 Statistiken är hämtad från Kolada.se
1
2
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andelen med pedagogisk högskoleutbildning upp när de slutade. Innan statsbidraget gick ut
för vissa förskolor låg andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen på cirka 39%
vilket ändå visar på en positiv utveckling.
Det framkommer i kvalitetsdialogerna att de statsbidrag för mindre barngrupper som tidigare
beviljats, och som genererat en högre personaltäthet på berörda förskolor, har gett större
möjligheter för att planera, driva och genomföra undervisning i mindre barngrupper under
läsåret 19/20. Vidare lyfts tydliga vinster med mindre barngrupper. Barnen får ett större
talutrymme och mer tid med pedagog, vilket har en positiv påverkan på den personliga
utvecklingen generellt och språkutvecklingen i synnerhet. En högre personaltäthet skapar
även mer utrymme för kartläggning över vad som bör prioriteras i utvecklingsarbetet.
Det är problematiskt att statsbidraget inte löper över längre tid. När ett bidrag inte blir beviljat
förändras förutsättningarna för verksamheten och personalen kan uppleva omställningen som
svår. Inte minst när vinster med ett etablerat arbetssätt upplevs gå förlorat. Befintliga
barngrupper delas upp i mindre barngrupper under delar av dagen även på de förskolor som
inte fått beviljat statsbidrag, men detta sker inte lika systematiskt och inte i lika hög
utsträckning. Denna uppdelning syns inte heller i statistiken och statistiken blir således något
missvisande. Någon enhet som inte beviljades statsbidrag vid den senaste ansökan uppger att
de i högre grad än tidigare lyckats fortsätta arbetet med mindre barngrupper under hösten
2020, genom de tydliga strukturer för indelning av grupper som etablerades med hjälp av
statsbidraget. Här kan verksamheten se en kompetenshöjning hos personalen i att organisera
och strukturera arbetet för att säkerställa att varje enskilt barn ändå får viss individuell tid
tillsammans med pedagog i mindre barngrupp.
Förskolans pedagoger arbetar med en rad olika tidiga insatser kopplade till språkutveckling
och specifika ämnen som exempelvis matematik, men även barns välmående inom familjen i
samarbete med individ- och familjeomsorgen. Även centrala barn- och elevhälsans
specialpedagog bidrar i arbetet genom exempelvis kompetenshöjande insatser kopplade till
användningen av bildstöd. Tidiga insatser är fortsatt ett fokusområde framöver.
Inga enkätfrågor kopplade till temat Mål och resultat från GR:s regiongemensamma
vårdnadshavarenkät sticker ut. Stenungsunds kommun följer GR i stort, alternativt ligger lite
högre på ett par frågor. Svarsfrekvensen för vårterminen 2020 var emellertid låg jämfört med
tidigare år (53%), vilket gör det svårare att dra några slutsatser utifrån underlaget. Det är
framförallt svårt att bryta ut och jämföra förskolor då svarsfrekvensen även skiljde sig stort
mellan förskolor. Värt att notera är att Ucklum inte bara är den förskola med högst
svarsfrekvens (90%), utan även är den förskola som uppvisar bäst resultat utifrån presenterade
frågor. Utbildning förskola kommer att arbeta aktivt för att höja svarsfrekvensen under
vårterminen 2021 för att säkerställa ett mer tillförlitligt underlag för analys från samtliga
förskolor.
Förskolan har ett välförankrat arbetssätt kopplat till dialogen som ett verktyg för att reflektera
över och få djupare kunskap om den egna verksamheten och dess måluppfyllelse. Dels genom
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kvalitetsdialoger på enhetsnivå, dels genom lärgruppsarbete och andra forum för kollegialt
lärande. I de kvalitetsdialoger som genomförts på enhets- och ledningsnivå på temat Mål och
resultat, lyfts av både pedagoger och ledning just dialogen som en central del för att skapa
delaktighet och utrymme för analys. Dels för det egna (personliga) lärandet men även för det
professionella lärandet. Dialogen synliggör den egna rollen i kvalitetsarbetet. Exempelvis
förskollärarens specifika ansvar i relation till läroplanen och att förbereda barnen för fortsatt
skolgång och lärande, samt rektors ansvar för att driva det systematiska kvalitetsarbetet
framåt.
Aktionsforskning är en grundpelare i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Gällande Mål
och resultat bedrivs aktionsforskning kopplat till specifika områden som matematik och språk.
Exempelvis har ett arbete bedrivits kring tydliggörande kommunikation via berättandet och
bildstöd för att höja barns språkförståelse. Aktionsforskningen i stort har resulterat i en ökad
medvetenheten om att det är systematiken i arbetssättet och hur man går tillväga som skapar
förändringar i praktiken. Utvecklingen av aktionsforskningen på enheterna är en central del i
förste förskolläraruppdraget.
Arbetet med aktionsforskning och kollegial dialog har utvecklats och förankrats i hela
verksamhet förskola. Personalen har en förståelse för vad aktionsforskning är och hur den
bedrivs och arbetssättet är implementerat i verksamheten. Utmaningar kopplade till
genomförandet framkommer emellertid och ett behov av en förfining och utveckling av
aktionsforskningens olika processer beskrivs. Främst lyfts underlaget och dess kvalitet, samt
betydelsen av en god kartläggning och analys. Underlaget är grunden till en god kartläggning
och därmed av stor vikt för att kunna identifiera vilka förbättringsområden som finns, vilka
förbättringsområden som bör prioriteras och vilka resultat genomförda aktioner/åtgärder kan
påvisa. Vidare lyfter enheterna att det finns en variation i kunskap och kompetens i
analysarbetet.
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Planerade åtgärder
Mätbarhet är en utmaning
då avsaknaden av
kvantitativt underlag
kopplat till läroplanens mål
påverkar möjligheten till
uppföljning av
måluppfyllelse. Genom en
systematiserad insamling
och dokumentation av
relevant underlag kan
förskolan tydligare och mer
kvalitativt kartlägga vilka
behov som utkristalliserar
sig i den egna praktiken.
Här kan kompetenshöjande
insatser komma i fråga för
att tydliggöra vad som
kan/bör dokumenteras och
hur.

Utmaningar





Ökad kvalitet i underlaget
för uppföljning och analys
Aktionsforskningens
systematik och kontinuitet
Barngruppernas storlek
Brist på förskollärare

Åtgärder









Systematisk dokumentation
och kartläggning
Höja svarsfrekvensen för den
regiongemensamma
vårdnadshavarenkäten
Introduktion i
aktionsforskning för ny
personal och fördjupning i
aktionsforskning för befintlig
personal
Arbeta med
kompetenshöjande insatser
kopplade till planering och
struktur för att i viss mån
möjliggöra mindre
barngrupper utan statsbidrag
Fortsatt arbete med attraktiv
arbetsplats
Fortsatt arbete med tidiga
insatser

Dokumentationsarbetet är en kollektiv arbetsmetod som föregås av observationer och ett
aktivt deltagande i den pågående undervisningen. Exempel på dokumentation är skriven text
utifrån observationer av undervisningen eller samtal med barnen, men kan också vara alster
som barnen skapat, bilder, eller foton/film över en undervisningssituation.5 Dokumentationens
syfte är att medvetandegöra personalen om vilket lärande pågående aktionerna har lett till hos
barnen. En tydligare dokumentation medför således även bättre möjligheter att centralt följa
upp den aktionsforskning som sker och utvecklingen i fråga om måluppfyllelse.
Då aktionsforskningen är central i förskolans utvecklingsarbete pågår introduktion i
aktionsforskning för ny personal. Vidare erbjuds fördjupning för befintlig personal i
aktionsforskning för att höja kompetensen i genomförandet, inte minst analysen. Dessa
utbildningsinsatser är en förutsättning för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i arbetet med
aktionsforskning.
De positiva aspekter som verksamheten lyfter med mindre barngrupper är till stor del
beroende av statsbidrag. Men som nämnts finns enheter som lyckats öka tiden som barnen
spenderar i mindre barngrupper med hjälp av erfarenheter från tiden med statsbidrag.
Erfarenheter från dessa enheter bör med fördel spridas inom hela verksamheten för att verka
som en kompetenshöjande insats. Verksamheten undersöker även hur en stabilitet kan uppnås
gällande mindre barngrupper genom att se över resurser, budget och organisation i stort.
5

Dokumentation i form av foton och film är alltid anonym och visar inte barnens ansikten.
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Arbetet med attraktiv arbetsplats kommer att fortgå då prognoser pekar på fortsatt
förskollärarbrist och ett stigande antal förskolebarn i kommunen. Kommunens senaste
befolkningsprognos menar att det kommer att finnas knappa 1 900 barn i åldrarna 1-5 år 2029,
vilket kan jämföras med dryga 1 500 barn år 2020.

Grundskolan
Underlag och indikatorer
Till skillnad från gymnasieskolan och vuxenutbildningen är grundskolan mer utspridd. Både
sett till antalet enheter och geografisk spridning. I verksamhetens arbete med Mål och resultat
har fokus legat på analys av varje enskild enhets utmaningar och åtgärder. Några generella
slutsatser kan dras utifrån verksamhetens rapport, men samtliga enheter har egna planerade
åtgärder kopplade till det egna systematiska kvalitetsarbetet och enhetens specifika behov.
Varje skolenhet skriver fram sitt systematiska kvalitetsarbete i en Utvecklingsplan inom varje
SKA-områden,
Grundskolan har i SKA-området Mål och resultat år 2020 fokuserat på kunskapsresultat,
bedömning och användning av bedömningsstöd samt närvaro. Underlaget för analys i
kvalitetsdialogerna mellan rektorer och verksamhetschef har varit betygs- och närvarostatistik
för varje enskild enhet, samt mer kvalitativt underlag utifrån genomförda öppna enkäter i
lärarkollegiet och riktad enkät till specialpedagoger.
Vissa indikatorer presenteras för första gången som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
till huvudman, varför jämförelser från tidigare år saknas.
Andel elever med minst godtagbara kunskaper i årskurs 3
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Andel godkända elever i respektive ämne, årskurs 6
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Ht-17
Vt-18

BI BL EN FY GE HI HKK IDH KE FR SP TY MA MU RE SH SL SV SVA TK
95,0 97,3 91,4 94,1 96,1 92,9 98,2 97,0 94,7
92,3 95,8 94,9 94,2 0,0 94,2 80,0 0,0
94,4 96,7 90,0 94,7 93,6 93,9 96,1 95,0 93,6
88,1 96,4 95,3 94,7 0,0 92,7 37,5 0,0

92,9 96,8 90,9 92,3 93,1 92,0 96,0 94,3 92,0 98,2 91,7 95,9 89,2 95,1 94,5 94,6 97,4 93,1 64,5 93,1
Vt-19
93,4 97,0 91,3 92,1 93,7 92,9 95,9 94,3 92,3 98,3 92,8 96,4 90,4 95,1 94,4 94,8 97,8 93,7 61,8 93,4
Vt-20
Riket Vt-20 93,1 97,3 89,8 92,5 92,8 92,4 96,7 92,0 92,1 93,9 93,9 93,8 88,6 96,4 93,3 93,4 97,1 92,6 63,1 94,8

Andel godkända elever i respektive ämne, årskurs 9
100,0
90,0
80,0

Axis Title

70,0
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0,0

BI BL EN FY
Vt-17 86,4 91,9 85,7 86,8
Vt-18 91,6 93,8 90,6 89,6
Vt-19 88,0 93,9 91,3 87,3
Vt-20 89,2 94,0 91,8 87,5

GE HI HKK IDH KE FR SP TY MA MU RE SH SL SV SVA TK
88,5 88,2 89,4 90,2 85,7 91,8 92,2 94,4 87,1 92,9 88,2 87,1 94,7 94,7 31,7 93,5
90,9 90,0 90,9 89,3 88,7 87,5 92,9100,089,0 89,9 91,6 89,6 93,9 93,7 45,8 92,5
89,7 90,0 92,7 88,0 87,7 86,5 95,6 92,7 86,4 89,1 90,6 92,4 94,5 94,3 41,2 92,4
91,5 91,5 93,7 92,1 87,5 95,8 92,0 91,5 91,5 91,7 92,6 91,2 96,6 96,5 59,5 94,0
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Andel elever behöriga till nationellt yrkesprogram
92,00%
89,24%

90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%

85,40%
84,40%

85,10%
84,30%

2018

2019

82,50%
81,40%

80,00%
78,00%
2017

Stenungsund

2020

Andel elever
som nått målen

Riket

i samtliga ämnen i årskurs 9
78,50%
78,00%

78%

77,50%

77,10%

77,00%
76,50%
76,00%
75,50%

75,30%

75,10%

75,00%
74,50%
74,00%
73,50%
VT17

VT18

VT19

VT20

Andel behöriga lärare per enhet
Lärare med ped.högskoleexamen
Stenungsund
Ekenässkolan
Hallernaskolan
Jörlandaskolan
Kopperskolan
Kristinedalskolan 7-9
Kristinedalskolan F-6
Kyrkenorumskolan
Spekerödskolan
Stenungskolan
Stora Högaskolan
Stora Högaskolan 7-9
Ucklumskolan

Oktober 2019
90,1%
94,70%
98,60%
86%
100%
94,30%
88,10%
82,40%
87,90%
95,90%
91,70%
91,90%
100,00%

Avser årsanställningar under läsåret 19/20. Officiell statistik för läsåret 20/21 finns ej att tillgå ännu.
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Antal/andel åtgärdsprogram och antal/andel elever i särskilda undervisningsgrupper
Särskilt stöd
Åtgärdsprogram
Särskild undervisning i särskildundervisningsgrupp/flexgrupp

Oktober 2020
185 elever (5%)
118 elever (4%)

Andel elever med 20-49%, 50-99% och 100% frånvaro vårterminen 2020
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VT 2020 50-99 %

VT 2020 100%

Nuläge och identifierade utmaningar
Då inga betyg ges i årskurs tre och då de nationella proven ställdes in 2020, saknas
jämförelser med rikstäckande statistik. Andelen elever med minst godtagbara kunskaper i
respektive ämne i årskurs tre visar på en generellt god måluppfyllelse och trenden med en
sjunkande andel elever med godtagbara kunskaper i engelska har brutits under vårterminen
2020. Resultaten i matematik och svenska som andraspråk (SVA) har sjunkit något
ytterligare. Då antalet elever som läser SVA är lågt har ett fåtal elevers resultat en stor
påverkan på statistiken. Under vårterminen 2020 var det 16 elever som inte nådde godtagbara
kunskaper inom ämnet SVA. Inför bedömningen i matematik låg en viss osäkerhet hos
lärarna, vilken de uttryckte i de kvalitativa analyserna. Ett nytt nationellt bedömningsstöd
användes i årskurserna 1-3 och inga nationella prov genomfördes i årskurs tre.
Det bör även poängteras att elever som läser ämnet SVA ofta är elever som har svårt att klara
även andra ämnen, men att de i dessa ämnen inte är lika synliga i statistiken. Det handlar
således mer om elevgruppens behov och hur dessa bäst kan mötas generellt, snarare än ämnet.
SVA är en förutsättning för eleverna att klara av samtliga ämnen i skolan, men för att nå dit
krävs ofta individuella insatser, extra anpassningar och särskilt stöd. Antalet/andelen elever
med åtgärdsprogram och undervisning i särskildundervisningsgrupp följs numera upp i tema
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Mål och resultat för att se förändringar över tid, men djupare analys av arbetet med särskilt
stöd genomförs i temat Lärandeprocesser.
Årskurs sex är den enda av årskurserna där Skolverket i skrivandets stund publicerat
rikstäckande statistik för vårterminen 2020. Till skillnad från årskurs tre syns en ökning inom
ämnet matematik. Stenungsund ligger nu över riksgenomsnittet i detta ämne sett till andelen
elever med godkända betyg.
Resultaten i SVA har sjunkit något sedan året innan i årskurs sex. SVA ligger cirka en
procentenhet under genomsnittet i riket. Återigen är det färre elever som läser detta ämne,
vilket är en bidragande faktor till de stora fluktuationer vi kan se inom ämnet från år till år.
Sett till Stenungsunds kommuns jämförelsekommuner varierade andelen med godkända betyg
inom ämnet SVA från 54,2% till 71,1% under juni månad 2019, vilket understryker att SVA
är ett ämne med stora skillnader även mellan kommuner.6 Till stor del handlar det om inflödet
av elever med utländsk bakgrund och när under läsåret de påbörjar sina studier inom ämnet.
Andelen elever med godkända resultat i matematik, svenska och engelska i årskurs sex ökade
markant på Spekerödskolan. Detta menar verksamheten beror på att förra årets årskurs sex
hade utmärkande låg måluppfyllelse. På Kyrkenorumskolan har andelen elever med godkända
resultat generellt sett ökat i alla ämnen vilket rektor härleder till arbetet med att analysera
resultat, anpassa undervisningen, använda bildstöd i undervisningen, samt ett aktivt arbete
med att öka närvaron. Även på Kristinedalskolan F-6 har andelen elever med godkända betyg
märkbart gått upp sedan 2019. Andelen elever med godkända betyg i svenska har ökat med 6
procentenheter och i matematik med 13 procentenheter. Andra ämnen där andelen ökat med
mer än 5 procentenheter är teknik, samhällskunskap, religion, historia, musik, kemi, biologi
och hem- och konsumentkunskap. Ämnen där andelen elever med godkända betyg har
minskat med mer än 5 procentenheter är moderna språk (tyska och franska, ej spanska),
idrott- och hälsa och SVA.
Kopperskolan utmärker sig med en markant minskning av andelen godkända betyg i
matematik, svenska och SVA. Även andra ämnen har sjunkit men inte i lika stor
omfattningen. Resultaten på Kopperskolan har sjunkit de senaste åren och resultaten varierar
även stort mellan klasser och årskurser. Verksamheten reflekterar över om tidigare klasser i
årskurs F-1 har gett eleverna rätt förutsättningar till lärande och utveckling. Många lärarbyten,
brist på samsyn, samt brister i lokalernas utformning för att skapa en inkluderande
undervisning skulle kunna vara ytterligare orsaker bakom en lägre måluppfyllelse. Det
framkommer även en tveksamhet gällande bedömning och bedömningsstöd och att lärare inte
alltid är fullt insatta i de nya allmänna råden gällande betyg och bedömning. Verksamheten på
Kopperskolan har tagit fram en handlingsplan utifrån framkomna utmaningar. Några exempel
på dessa lyfts under rubriken planerade åtgärder.

Stenungsunds kommun jämförelsekommuner är; Alingsås, Härryda, Höganäs, Kävlinge och Nynäshamn.
Statistiken är framtagen på Skolverkets hemsida.
6
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Årskurs nio uppvisar till skillnad från tidigare årskurser en stor ökning av andelen godkända
betyg i ämnet SVA. I flera ämnen visas en uppåtgående trend, inte minst i ämnet matematik
där en ökning på fem procentenheter har skett mellan vårterminen 2019 och vårterminen
2020. Stenungsund står sig väl jämfört med 2019 års riksgenomsnitt i matematik som då låg
på 88,2%. Andelen behöriga elever till nationellt yrkesprogram har ökat markant sedan 2019.
89,24% av eleverna i årskurs nio går ut som behöriga till nationellt yrkesprogram.
Stenungskolan har de högsta meritvärdena på fem år och Stora Högaskolan 7-9 har en ökning
av andelen betyg i nästan alla ämnen utom moderna språk där en svag minskning har skett.
Andelen elever med godkända betyg ligger över 90% i alla ämnen och över 95% i flertalet
ämnen på Stora Högaskolan 7-9. På Kristinedal 7-9 har andelen elever med godkända betyg
ökat i matematik och svenska, och framförallt SVA. En minskning syns i NO- och SOämnena.
Stenungskolan menar att en ökad måluppfyllelse kan härledas till en satsning på
kompetensutveckling inom differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer. En
reflektion från rektor på Stora Högaskolan 7-9 är att den lilla andel elever som inte uppnår
målen riskerar att bli utpekade på skolan där de flesta eleverna är studiemotiverade.
Verksamheten på Kristinedal 7-9 menar att det generellt sett blivit lugnare och stabilare på
skolan där ett stort arbete har lagts på att bygga relationer mellan elever, mellan lärare och
elever och mellan hem och skola. Detta menar rektor har bidragit till att man även ser en
ökning av andelen elever med godkända betyg i årskurs 7.
Både Kristinedal F-6 och Kristinedal 7-9 är fortsatt de skolor som har störst negativ påverkan
på betygsstatistiken. En stabilisering av skolledningen och en positiv utveckling i fråga om
måluppfyllelse har emellertid skett. Skolorna har en samlad skolledning med fokus på
samverkan där även grundsärskolan ingår. Grundsärskolans förhållningssätt med ett stort
fokus på den enskilde elevens behov har spridit sig tack vare att lärare rör sig mellan
verksamheterna. Skolorna arbetar även vidare med verktyg för att kompensera för parametrar
som elevernas socioekonomiska bakgrund, annat modersmål än svenska, samt föräldrarnas
utbildningsnivå. Ett stort arbete har lagts ner på att skapa goda relationer och överbrygga
språksvårigheter mellan hem och skola på både Kristinedal F-6 och Kristinedal 7-9.
Läsåret 19/20 var 33 elever inskrivna i grundsärskolan, varav 12 elever läste inriktningen
Träningsskola. Måluppfyllelsen är överlag mycket god men det finns några tydliga
utvecklingsområden. Fyra elever (18%) saknar godtagbara kunskaper i ämnet Engelska. 3
elever (15%) saknar godtagbara kunskaper i ämnet Idrott och hälsa, då de saknar godtagbara
kunskaper i momentet simma. Nyanlända är överrepresenterade i statistiken över elever med
ännu ej godtagbara kunskaper i minst ett ämne.
En av fokusfrågorna i årets kvalitetsdialoger var bedömning och bedömningsstöd. Flera
skolor anger att ett flertal olika bedömningsstöd används. Dels som ett komplement till de
nationella bedömningsstöden, dels som ett alternativ till dessa. En osäkerhet över vilka
bedömningsstöd som ska användas och hur dessa ska användas framkommer hos lärarna. I
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dialogerna lyftes vad denna osäkerhet grundas i och behovet av att stärka lärarna i sin
profession när det gäller såväl bedömning som undervisning.
Underlaget från lärarna visade också att kunskapskraven i kursplanerna ofta bildar grund för
planering av undervisning, snarare än ämnets syfte och centrala innehåll. Generellt lyftes
också, i kvalitetsdialogerna, lärares osäkerhet och bristande förmåga att analysera
kunskapsresultat för att utveckla den egna undervisningen.
En ny närvaroplan för grundskolan togs fram 2018. Närvaron har ökat från vårterminen 2018
till höstterminen 2019, men denna positiva trend bröts efter utbrottet av Covid-19. Så väl
frånvaro på 20–49%, som 50–99% har generellt sett fördubblats. Vid den
kommungemensamma frånvaromätningen som gjordes vecka 19 framkom att 455 elever har
20% frånvaro eller mer. Det innebär totalt sett cirka 13% av grundskolans elever. Av dessa
hade 40 elever 50% frånvaro eller mer. 3 elever hade inte alls varit i skolan under terminen.
Kristinedalskolan F-6, Kristinedalskolan 7-9 och Stenungskolan är de som utmärker sig med
upp till 20% av eleverna som har 20-49% frånvaro. Kristinedalskolan F-6 uppger att den
ökade frånvaron till viss del hängt ihop med elever som bor tillsammans med flera
generationer och som stannat hemma av rädsla för att smitta äldre släktingar med Covid-19.
Ucklumskolans höga andel frånvarande beror till viss del på det låga elevantalet på skolan.
15% frånvaro motsvarar här 5 elever. Verksamheten kan inte se att den ökade frånvaron i
samband med Covid-19 under vårterminen har påverkat måluppfyllelsen för berörda elever.
En utförligare rapportering av detta presenterades för Kommunstyrelsen den 24 augusti.
I grundsärskolan har ingen elev uppvisat oroande frånvaro under det gånga läsåret. Detta
menar verksamheten är ett resultat av att personal, såväl lärare som elevassistenter, bedriver
ett aktivt förebyggande och främjande arbete, samt för en nära dialog med såväl elever som
vårdnadshavare.
Den officiella statistiken för lärare är inte uppdaterad sedan SCB ändrade sin statistikpolicy.
Förvaltningen ser över hur statistiken för lärarbehörighet ska kunna vara lättillgänglig och
uppdelad utifrån årsanställningar och skola inom kommunen, men har inte nått ända fram med
statistiken för höstterminen 2020 ännu. Sett till andelen årsanställningar i oktober 2019 hade
90% lärarlegitimation i grundskolan, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som då låg på
80,9%. Stenungsund låg även högst jämfört med Stenungsunds kommuns
jämförelsekommuner.7 Viss skillnad mellan enheter existerar emellertid. Kyrkenorum var den
skola som 2019 hade lägst andel behöriga heltidstjänster på 82,4%.
Studiero presenterades i rapporten på tema Trygghet och trivsel och uppgavs utmärka sig i
GR:s regiongemensamma enkät med lägre värden och även med skillnader mellan enheter
och årskurser. Vid en jämförelse mellan resultat för indexet studiero och kunskapsresultat,
framkommer att låga resultat för indexet studiero inte går att koppla till låga studieresultat. I
Andelen behöriga lärare sett till årsanställningar varierar mellan 68,6% och 87,7% i Stenungsunds kommuns
jämförelsekommuner.
7
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dialog med verksamheten framkommer att frågorna i GR-enkäten behöver problematiseras
och att de kan vara svårtolkade för eleverna. För yngre elever kan även dagsform och de
specifika förutsättningarna den dagen påverka hur de svarar på frågorna. Eventuellt skulle
även studiemotiverade elever kunna svara mer negativt då de upplever brist av studiero som
något mer negativt än mindre studiemotiverade elever. För att vidare analysera studiero,
kopplingen mellan studiero och kunskapsresultat, men framförallt se över relevanta åtgärder
för att höja studieron i klassrummen, planerar verksamheten en mer kvalitativ granskning
utifrån elevernas utsagor. Denna presenteras i nästa rapport på temat Trygghet och trivsel.
Under 2020 hade grundsärskolan ett Skolinspektionsärenden där användningen av
bedömningsstöd i årskurs ett granskades. Skolinspektionen fastslog att Stenungsunds
kommun inte följde författningskraven avseende de obligatoriska nationella
bedömningsstöden. Dels gällande den faktiska användningen av bedömningsstöden, dels
gällande huvudmannens uppföljning av huruvida bedömningsstöden används. Sedan
granskningen har verksamhet och förvaltning genomfört relevanta åtgärder.
Bedömningsstöden i grundsärskolan, samt grundskolan, kommer att följas upp inom ramen
för det systematiska kvalitetsarbetet i både tema Mål och resultat och Lärandeprocesser.
Användning av bedömningsstöd i grundskolan är inte lagstadgat på samma sätt som i
grundsärskolan, men då dessa är en del av den lagstadgade ”läsa, skriva, räkna garantin”
bedöms att användningen av även dessa bör följas upp systematiskt.
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Planerade åtgärder
Ett stort arbete bedrivs ute på samtliga enheter för att utveckla och höja kvaliteten på
grundskolan i Stenungsund kommun. Många av de enhetsspecifika aktiviteter som är igång
och som har visat sig
ge goda resultat
Utmaningar
Åtgärder
 Bedömning och användning
 Uppföljning av användning av
kommer att fortsätta
av bedömningsstöd
bedömningsstöd två gånger
framöver. Inte minst
årligen

Lärares
kompetenser
för
att
aktiviteter kopplade
analysera kunskapsresultat
 Kompetensutveckling i att göra
till att höja
bedömningar och använda
och använda detta för
måluppfyllelsen i
utveckling av undervisning
bedömningsstöd
matematik så som
 Frånvaro
 Kompetensutveckling i analys av
kunskapsresultat kopplat till
uppföljningar och
 Kunskapsresultat på
utveckling av undervisning
Kopperskolan
analyser av
 Utbildning av förstelärare i
 Kompetensförsörjning
kunskapsresultat och
aktionsforskning, och
tidiga insatser
handledning av kollegor i
kopplade till detta. I
aktionsforskning, för att
temaområdet
utveckla lärares förmåga att
analysera och utveckla den egna
Lärandeprocesser
undervisningen
kommer nyanländas
 Fortsatt arbete med
lärande att följas upp
närvaroplanen och andra
specifikt för att
aktiviteter på enheterna
fördjupa analysen
kopplade till närvaro
och utveckla ämnet
 Uppföljning av lokala åtgärder
på Kopperskolan
SVA.


Verksamhetsövergripande

Verksamheten
personalplanering
utvecklar arbetet
med pedagogisk ekonomistyrning i nära samarbete mellan skolledning, verksamhetschef och
ekonom. En översyn av till exempel hur resurser som tilldelas Kristinedalskolans enheter,
såsom en viktad elevpeng, används på bästa sätt för att ge bästa möjliga resultat genomförs.
Verksamheten i stort har ökat sin transparens mellan enheterna och lagt större vikt vid
samverkan omkring budgetfrågor för att säkerställa en budget i balans.

Några åtgärder framkommer tydligt i kvalitetsdialogerna och är gemensamma för hela
grundskolan. Verksamheten kommer inom temat Lärandeprocesser att arbeta vidare med
bedömning och användningen av bedömningsstöd genom att förtydliga vilka bedömningsstöd
som ska användas och hur. De nationella bedömningsstöden är en del av ”läsa, skriva, räkna
garantin” och åtgärden är därmed ett led i att säkerställa att samtliga elever som är i behov av
tidiga insatser får det.
Arbetet med bedömning i årets Mål och resultat har inte enbart fokuserat på godkända
resultat, utan även omfattat hela betygsskalan och vad det är som eleverna saknar för att nå ett
högre betyg. Här finns en brist i indikatorerna som följs upp av huvudman då dessa enbart
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fokuserar på andelen elever med godkända betyg och inte de som när eller inte når högre
resultat. Här visar också en rapport från Lärarförbundet att meritpoäng i grundskolan är ett
utvecklingsområde i Stenungsunds kommun, varför en indikator på meritpoäng är relevant i
framtida uppföljningar.
Ytterligare ett fokusområde är att stärka lärarna i deras profession och kompetens att göra
analyser av kunskapsresultat som en grund för att utveckla den egna undervisningen. Här har
en utbildningsinsats påbörjats för förstelärare i aktionsforskning, och handledning av kollegor
i aktionsforskning, för att utveckla lärares kompetens i att analysera och utveckla den egna
undervisningen.
Enheterna fortsätter sitt närvaroarbete, vilket gav goda resultat innan Covid-19 pandemins
utbrott. Närvaroarbetet har fortsatt och utvecklats under pandemin och trots ökade nivåer av
frånvaro uppger verksamheten att arbetet ger resultat utifrån nuvarande situation.
Arbetet med en likvärdig kompetensförsörjning har strukturerats och en
verksamhetsövergripande personalplanering sker var fjärde vecka.
Utöver nämnda aktiviteter arbetar samtliga enheter vidare med att utveckla den gemensamma
SKA-modellen genom till exempel en gemensam digital studiedag för all personal inom
grundskolan som genomfördes i oktober 2020. Det lokala systematiska kvalitetsarbetet på
varje skola utvecklas vidare utifrån enhetens identifierade utmaningar och behov. Nedan
följer några exempel från enheternas egna planerade åtgärder.
Kopperskolan planerar flera aktiviteter kopplade till den utveckling de ser på skolan, såsom
organisering av undervisningen i halvklasser, något högre timplan, en
kompetensutvecklingsinsats om specialpedagogik för lärande, och arbete med de nya
allmänna råden gällande betyg och bedömning. Vidare kommer resurspersoner att sättas in i
alla klasser för att ge lärarna möjlighet att arbeta med formativ bedömning och ge mer tid och
stöd till eleverna.
Stora Högaskolan F-6 planerar genomföra kontinuerliga avstämningar omkring
bedömningsstöd för förskoleklass och årskurs ett tillsammans med specialpedagoger och
lärare. Stenungskolan uppger att de planerar påbörja ett tydligare systematiskt arbete där
lärare och elevhälsan arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt för att öka närvaron i skolan.
Stora Högaskolan 7-9 planerar aktiviteter för att skapa systematik i arbetet med extra
anpassningar; hur behov av extra anpassningar bäst upptäcks, hur de formuleras, samt hur de
genomförs och utvärderas.
Flera av skolorna har mitterminskonferenser då elevernas kunskapsresultat följs upp. Dessa
lyfts ofta fram som ett positivt stöd i bedömningen. Några skolor planerar att utveckla dessa.
Till exempel behöver elevernas resultat preciseras mer utifrån underlagen så att det blir ett
ökat fokus på pedagogisk utveckling och progression i lärandet.
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Gymnasieskolan
Underlag och indikatorer
Gymnasieskolan har inte ämnesbetyg likt grundskolan. Istället bryts ämnen ner i kursbetyg.
Skulle gymnasiet rapportera samtliga kurser blir rapporteringen snabbt oöverskådlig i och
med den mängd kurser som bedrivs. Istället har indikatorn ”Andel elever som nått betyget E i
alla kurser under alla år” använts tidigare år. Denna säger lite om i vilka ämnen elever oftast
inte når målen, eller vilka ämnen som uppvisar hög måluppfyllelse.
Gymnasieskolan har därför beslutat att rapportera de kurser som har över 20% F eller över
30% A och B. På så sätt kan kurser med låg respektive hög måluppfyllelse identifieras, och
orsaker till detta analyseras. Vidare kan planerade åtgärder lättare följas upp.
I och med en pressad arbetssituation med införande av distansundervisning till följd av Covid19 pandemin, har inte framtagning av dessa nya indikatorer skett till årets rapport. I årets
rapport innefattas istället en diskussion kring de ämnen som i verksamhetens uppföljningar
identifierats som problematiska i förhållande till måluppfyllelse. Nästa rapportering på tema
Mål och resultat kommer även att presentera siffror för framtida statistiska jämförelser.
Samtliga indikatorer nedan har framtagits och analyserats under ”junidagarna” 2020.
Analyserna har skett genom dialog i arbetslag, ämneslag och på enhetsnivå, samt tillsammans
med elevhälsan. Gymnasieskolan har under årets tema valt att fokusera extra på att utvärdera
distansundervisningen som infördes till följd av Covid-19 pandemin.
Vissa indikatorer presenteras för första gången som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet, varför statistik för tidigare år saknas.
Genomsnittligt meritvärde
Nösnäs
Meritvärde

2017
13,24

2018
12,87

2019
12,94

2020
13,23

Avser årskurs 3- och 4-elever under juni månad

Andel (%) som slutfört med examen inom fyra år8
2017
2018
Nösnäs andel % examen
87%
77%

2019
80%

2020
85%

Avser årskurs 3- och 4-elever under juni månad

Under 2020 var det en elev som läste sista året på gymnasiesärskolan och som tog examen.

8

Enhet 1: Bygg- och anläggningsprogrammet, Lärlingsutbildningar, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och
energiprogrammet. Enhet 2: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet,
Idrottsgymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet. Enhet 3: Ekonomiprogrammet,
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet. Enhet 4:
Gymnasieingenjör, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet.
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Elever på introduktionsprogrammen som blivit behöriga till nationellt program
Inriktning
Individuellt alternativ
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion

Behöriga till nationellt program
23 av 49 (47%)
21 av 24 (88%)
1 av 35 (3%)

43 av 63 elever utan behörighet fortsätter läsa på introduktionsprogrammen läsåret 20/21.

Behörig personal 2020
Kategori
Rektor
Lärare
SYV9

Antal
5
126
4

Varav behöriga
4
108
4

Andel
80%
86%
100%

Räknas behöriga lärare i antal årsanställningar istället för antal lärare, ökar behörighetsgraden till 88%.

Elever som hoppat av gymnasiet
Nösnäs
Enhet 1
Enhet 2
Enhet 3
Enhet 4

2019/2020
Kvinnor
1
4
5
0

Män
5
3
4
10

Avser samtliga årskurser (1–4) under läsåret och motsvarar 2,5% av samtliga elever.

Elever som bytt program inom skolan10
2019/2020
Nösnäs
Bytt till
Bytt från
Enhet 1
2
1
Enhet 2
3
2
Enhet 3
4
2
Enhet 4
4
3
Avser samtliga årskurser (1–4) under läsåret och motsvarar 1,7% av samtliga elever.

Andel elever med 20% frånvaro eller mer
20%

16%
13%

15%
10%
5%
0%
HT 20

VT 20

9

Studie- och yrkesvägledare
Då elever från introduktionsprogrammen bytt till nationellt program på någon av enheterna 1-4 är det fler elever som bytt
till en enhet än elever som bytt från en enhet inom skolan.
10
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Avser samtliga årskurser (1–4).

Enkätundersökning efter införandet av distansundervisning till följd av Covid-19 pandemin
Enkätundersökning juni 2020








50% av eleverna upplever att de har lärt sig mer.
69% av eleverna upplever att det fungerat bra eller ganska bra med distansundervisningen.
75% av lärarna uppskattar att elevernas studiero är på samma nivå eller bättre jämfört med
skolförlagd utbildning.
50% av eleverna upplever att studieron har varit bättre vid distansundervisningen.
87% av lärarna upplever att tekniken som används vid distansutbildningen har fungerat
ganska bra eller bra.
42% av lärarna har känt sig stressade över distansutbildningen.
37% av eleverna har känt sig mer stressade vid distansundervisningen jämfört med
skolförlagd undervisning.

Svarsfrekvens 67%.

Antagningen till gymnasieskolan
Söktryck vid slutantagningen, Nösnäsgymnasiet11

20

95%

20

19

88%

20

20

18

74%

20

20

76%

17

72%

16

77%

Sö 20
kt 15
p
Nö e ryck
r
sn å %
na äsg r,
sie ym
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100%
50%
0%

Antal lediga platser på nationellt program efter reservantagningen
2015
83

Nösnäsgymnasiet

2016
51

2017
72

2018
74

2019 2020
27
7

Fördelning av elever efter reservantaningen
Högskoleförberedande program åk 1
Yrkesprogram åk 1
Introduktionsprogram åk 1
Totalt åk 1
0
2020/2021

100

200

2019/2020

300

400

500

600

2018/2019

Nuläge och identifierade utmaningar
Meritpoängen har ökat för Nösnäs som helhet och andelen som tar examen har gått upp med
fem procentenheter sedan föregående år. Sett till meritvärde ligger Nösnäsgymnasiet fortsatt
Valet att titta på slutantagningen och inte reservantagningen grundas i att slutantagningen ger en mer rättvis
bild över ungdomarnas förstahandsval. Vid årets (2020) antagning syns inga skillnader i söktryck till Nösnäs vid
slutantagningen och reservantagningen.
11
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något under riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 14,4. Nösnäsgymnasiet ligger också
något lägre än de jämförelsekommuner som erbjuder gymnasieskola.12 Jämförelsestatistiken
innefattar inte övergången till distansstudier under Covid-19 pandemin då inga siffror för
2020 publicerats av Skolverket. Exakt hur Nösnäsgymnasiets meritvärde står sig i jämförelse
med riksgenomsnittet och andra kommuner under pandemin vet vi inte i dagsläget.
En bidragande faktor till att Nösnäsgymnasiet har något lägre meritvärde generellt kan vara
att det läser en hög andel män på Nösnäsgymnasiet. I våras var cirka 60% av samtliga elever
män. Då män generellt sett har lägre meritpoäng än kvinnor, både i riket och på
Nösnäsgymnasiet, påverkar detta i viss mån statistiken negativt. Nösnäsgymnasiet kommer att
i det framtida systematiska kvalitetsarbetet titta mer specifikt på enskilda kurser med låg,
respektive hög måluppfyllelse vilket är ett viktigt steg i att höja meritvärdena.
Gällande examensnivåer inom fyra år ligger Nösnäsgymnasiet väl till i jämförelse med
riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 80,7%. Även i jämförelse med 2019 års
examensnivåer för Stenungsunds kommuns fyra jämförelsekommuner som erbjuder
gymnasieskola står sig Nösnäsgymnasiet väl. Härryda hade en examensnivå på 85,4% inom
fyra år men resterande jämförelsekommuner låg runt 82%. Även för dessa kommuner saknas
jämförelsestatistik för 2020.
Skulle introduktionsprogrammen räknas med i andel elever som tar examen skulle siffrorna
sjunka. Gymnasieskolan är medvetna om att de på ett tydligare sätt behöver lyfta
introduktionsprogrammen i det övergripande kvalitetsarbetet och ser över hur det kan göras
kvalitativt och systematiskt. Statistiken visar att det framförallt är elever på
språkintroduktionen som inte blir behöriga till nationellt program. Ytterligare en kvantitativ
indikator skulle kunna vara hur många elever på introduktionsprogrammet som tar examen
inom fyra år.
Verksamheten framhåller arbetet med att öka närvaron som en framgångsfaktor till den ökade
andelen elever som går ut med en examen inom fyra år. Eleverna fångas upp i ett tidigt skede
och en relation skapas med de elever som behöver extra stöttning. En tydlighet i vilka krav
som ställs skapar också en bättre förståelse för förväntningarna på eleven.
Samtliga skolenheter har arbetat med aktiviteter kopplade till närvaro och på flera av
enheterna har frånvaro på över 20% sjunkit markant. Exempelvis var det 33 kvinnor och 25
män på enhet 3 under läsåret 17/18 med frånvaro på över 20%. Under läsåret 19/20 hade fem
kvinnor och åtta män frånvaro på över 20%. Delvis kan en minskning i andelen frånvaro även
tillskrivas övergången till distansstudier under våren 2020. Sett till hela frånvarostatistiken är
män överrepresenterade.
Utav de elever som avslutade sina gymnasiestudier vårterminen 2020 med studiebevis och
därmed inte tog examen var det 89% som hade fyra eller fler kurser med betyget F eller
12

Kävlinge kommun erbjuder inte nationella gymnasieprogram.
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streck. Dessa elever hade även en frånvaro som översteg 35%. Närvaro och examen är således
sammanlänkade, men trots stora insatser och aktiviteter i syfte att stötta dessa elever har
verksamheten inte nått ändå fram. Verksamheten menar att det för denna grupp elever krävs
större resurser och ett annat uppdrag jämfört med vad gymnasieskolans styrdokument
dikterar. Nösnäsgymnasiet samarbetar tillsammans med andra instanser kring dessa elever,
som exempelvis socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin.
Bryts statistiken för kunskapsresultat ner på män och kvinnor framkommer att män generellt
sett har ett lägre meritvärde och att de tar examen i lägre utsträckning än kvinnor. Trenden
följer en generell trend i riket.13 Verksamheten lyfter att intresset för att studera är lägre hos
män och att det inte uppfattas som ”manligt”, eller ”coolt” att studera. Verksamheten
poängterar att detta inte är något nytt utan något som verksamheten har arbetat med, men de
upplever även att detta inte är något som startar på gymnasiet, utan att det följer med eleven
från tidigare åldrar.
Sett till specifika ämnen sticker Kemi, Matematik, Fysik, Naturkunskap, Religion och
Historia ut som de ämnen där flest elever inte når godkända resultat. Gällande Naturkunskap,
Religion och Historia menar verksamheten att elever ofta fattar strategiska val och ”väljer
bort” dessa ämnen då de är mer intresserade av andra ämnen i sin utbildning. När ämnena
integreras med andra ämnen där eleven har ett högre intresse ökar intresset även för detta
ämne och så även betygsresultaten. Gällande Kemi, Matematik och Fysik menar
verksamheten att bristande måluppfyllelse snarare hänger ihop med att eleven upplever att det
är många abstrakta begrepp och abstrakta sammanhang. Eleverna upplever vidare att de har
många års erfarenhet av att dessa ämnen är komplicerade och svåra att relatera till den värld
de känner till. Även i dessa ämnen ses ökade resultat när de integreras med andra ämnen.
Nösnäsgymnasiet har i dagsläget en relativt hög andel behöriga lärare även om målet är att
höja behörigheten ytterligare.14 Områden med en något lägre andel behöriga lärare återfinns
på yrkesprogrammen. Just nu är tre yrkeslärare under utbildning för att få lärarlegitimation.
Lärare inom specialidrott är i stor utsträckning obehöriga då dessa tjänster är deltidstjänster på
mellan 20-50%. Verksamheten upplever att de i dagsläget har lätt att rekrytera lärare och att
Nösnäsgymnasiet uppfattas som en attraktiv arbetsplats. I och med den allmänna lärarbristen
finns det emellertid risk för ökade svårigheter vid rekrytering. En av fem rektorer är obehörig
men påbörjar rektorsprogrammet under vårterminen 2021.
Fler elever väljer att läsa på yrkesprogrammen än tidigare år. Vidare har antalet sökande sett
till antalet platser gått upp och gymnasiet uppvisade få lediga platser efter reservantagningen
2020. Detta medför att gymnasiet är mer resurseffektivt än tidigare år, men även att antalet

13Betyg

och studieresultat i gymnasieskolan år 2019, Skolverket
(https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=549446)
14 Riskgenomsnittet för andel lärare med lärarlegitimation inom gymnasieskola sett till årsanställningar låg 2019
på 81,6%.

520

Bilaga
2020-09-30

Dnr KS 2020/182

platser riskerar att inte räcka till för samtliga sökande elever vid framtida antagningar om
söktalen fortsätter att gå upp.
Distansundervisningens påverkan på nuläget
I den enkät som gick ut under juni månad 2020, för att utvärdera distansundervisningen under
pandemin, uppgav 50% av eleverna att de upplever att de har lärt sig mer efter övergången till
distansundervisning. Dessa upplevelser stämmer väl överens med de reella resultat lärare
observerat i teoretiska kurser under vårterminen. Detta gäller främst gymnasiegemensamma
teoretiska ämnen. Liknande goda resultat syns inte i yrkeskurser.
Verksamhetens initiala analys utifrån dessa resultat pekar på att de tydliga utbildningsmoment
(tydlighet i tider, lektionsstruktur etcetera) som varit ett måste till följd av
distansundervisningen har gynnat de flesta elever, men framförallt män som har ett mindre
intresse för studier. Vidare har vissa elever som har svårt för att ta plats i en traditionell
lektionssituation haft lättare för att ta plats vid distansundervisning. Ökad måluppfyllelse kan
även hänga ihop med den upplevda ökade studieron som 50% av eleverna lyfter. Vidare har
distansundervisningen medfört högre krav på eleverna att själva ta ansvar för sina studier,
vilket i förlängningen kan ha gett goda resultat för vissa elever.
För somliga elever har det ökade ansvaret inneburit en ökad stress. Framförallt hos elever med
hög studiemotivation som eftersöker snabb bekräftelse och respons från lärarna. Även elever
som har behov av en tät kontakt och en god relation med sina lärare för extra stöd presterade
sämre under distansundervisningen. På vissa yrkesprogram minskade meritvärdet under
distansstudierna vilket kan härledas till att stödundervisningen inte fungerat lika bra. Vissa
elever orkade inte ta eget ansvar mot slutet av läsåret och lyckades inte slutföra sina uppgifter.
Yrkesutbildningarna har haft svårare att ställa om till distansundervisning då praktiska
moment inte kunnat genomföras. Detta har medfört att ett utbildningsunderskott uppstått för
vissa yrkeselever vilket skapat stress hos både elever och lärare. Utbildningsunderskottet
måste tas igen och kurser och utbildningsmoment måste planeras om. Detta har medfört att en
del elever tappat motivationen då de valt ett yrkesprogram för att få möjlighet att varva teori
och praktik. Det föreligger en risk att dessa elever inte lyckas ta till sig de kunskaper de har
rätt till och att det i förläningen resulterar i en lägre andel elever som tar examen från
yrkesprogrammen.
Ytterligare en stressfaktor för lärare under omställningen till distansundervisning var att
färdiga kursupplägg och lektionsplaner helt eller delvis behövde göras om på kort varsel.
Enheternas arbete med att minska frånvaron har gett resultat och dessa förstärktes vid
omställningen till distansundervisning. Framförallt gäller det ett fåtal elever som tidigare har
haft väldigt hög frånvaro och som inte velat gå till skolan överhuvudtaget. Dessa elever har
ökat sin närvaro markant när de tillåtits att genomföra sin skolgång hemifrån. De har även
upplevt en positiv aspekt i den sociala samvaro som lektionerna medfört. Viss ökad närvaro
kan även ses hos elever som tidigare haft en relativt låg frånvaro, men som ändå missat
lektioner ibland. Dessa elever har tvingats ta ett större ansvar för att ta till sig information och
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själva söka upp information då möjligheten att mer informellt uppdateras under skoldagens
gång av andra elever och lärare inte längre funnits.

Planerade åtgärder

Utmaningar
Åtgärder
Uppföljningar av

Generellt
sett
lägre

Djupare
analys av lägre
studieron i klassrummet i
studieresultat bland manliga
studieresultat hos män och
Trygghet och trivsel
elever
bakomliggande orsaker
rapporteringen har visat
 Elevers bristande intresse
 Utveckla ledarskapet i
att studiero är ett
för, eller svårigheter att
klassrummet, samt
relatera
till,
vissa
ämnen
lärmiljöerna
utvecklingsområde.
 Frånvaro
 Utveckla det
Lärare kopplar bristande
ämnesintegrerade arbetet

”Utbildningsunderskott”
för
studiero i klassrummet
vissa yrkesutbildningar till
 Sprida goda exempel på
till värdegrundsfrågor och
beprövad praktik kopplad till
följd av
elever som stör
distansundervisningen
frånvaro och lektionsdesign
ordningen. Det är ofta
mellan enheterna
 Kompetensförsörjning
 Framtagning av kurser på
män som av lärare
semi-distans
kopplas ihop med denna

Riktad APL, viktning av
värdegrundsproblematik
kursmoment och förändrade
och ett störande beteende
kursplaner på yrkesprogram
i klassrummet. Vidare är
 Fortsatt arbete med Nösnäs
männen
som attraktiv arbetsplats.
överrepresenterade i
frånvarostatistiken. Som konstaterats har även männen lägre meritpoäng än kvinnorna och en
lägre andel män än kvinnor tar examen. Samtliga tre parametrar; studiero, frånvaro och
bristande måluppfyllelse kan således antas vara sammanlänkade och kan till viss del kopplas
till kön enligt verksamheten. Att män har generellt sett lägre måluppfyllelse är inget nytt och
är något som verksamheten har arbetat med i sitt systematiska kvalitetsarbete, men vidare
analyser behöver genomföras för att nå en djupare förståelse för sammanhang och
konsekvenser utifrån måluppfyllelse, studiero och frånvaro. Vidare behöver verksamheten
utvärdera om, och i så fall hur, den bidrar till eller avhjälper problematiken samt utifrån en
grundligare analys planera lämpliga åtgärder.
Verksamheten på Nösnäs kommer att arbeta vidare med att utveckla ledarskapet i
klassrummet för att öka studieron och i förlängningen höja måluppfyllelsen. Vidare planerar
Nösnäsgymnasiet att satsa på att utveckla lärmiljöerna för att skapa en mer kreativ
studiemiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) understryker vikten av goda
lärmiljöer för att höja måluppfyllelsen generellt.
Arbetet med att fånga upp elever i ett tidigt skede, både utifrån oroande frånvaro men även
oroande tendenser kopplade till elevens progression i lärandet, kommer att fortgå på samtliga
enheter. Arbetet växlas upp genom ökad samverkan och spridning av goda exempel på
beprövad praktik mellan enheterna.
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Aktiviteter inom ramen för ett verklighetsnära lärande kommer att tas fram för att öka
elevernas förståelse för ämnen som kemi, fysik och matematik och deras
tillämpningsområden. Verksamheten ser även över en eventuell utökad samverkan med
grundskolan kring matematik, kemi och fysik. Vidare kommer ämnesintegrerat arbete och
ämnesintegrerade projekt i syfte att öka intresset för de ämnen/kurser som har låg
måluppfyllelse utökas.
Erfarenheter från distansundervisningen visar att tydliga utbildningsmoment gynnar eleverna,
inte minst männen. Har framkommer en utvecklingspotential att se över och utveckla
tydligheten även i den klassrumsbaserade undervisningen. Vissa enheter har arbetat med
lektionsdesign med goda resultat. Dessa erfarenheter kommer att spridas i hela verksamheten.
Ett arbete med att fånga upp goda exempel på tydliga utbildningsmoment utifrån
distansundervisningen som kan föras över till klassrumsundervisning kommer även att
genomföras. Vidare pågår just nu framtagning av kurser på semi-distans, vilket kommer att
fortsätta. Arbetet fokuserar på att fånga upp de positiva aspekterna av distansundervisningen
som framkommit under våren, samtidigt som de negativa aspekterna minimeras.
För att ta igen det utbildningsunderskott som har uppstått för vissa yrkesstuderande på grund
av övergången till distansundervisning under våren planeras följande åtgärder:
i.
ii.

iii.

Riktad och speciellt planerad APL för att ta igen särskilda utbildningsmoment.
Viktning av utbildningsmoment i vissa kurser. Viktning av olika moment i
kursplanerna är alltid en möjlighet, där mer vikt läggs vid vissa moment och mindre på
andra. Exempelvis kan möjligheten att förlägga vissa moment på APL öppna upp för
att mindre tid behövs för det momentet i den skolförlagda undervisningen.
Förändrade utbildningsplaner och kursupplägg. Exempelvis kan vissa delar av kurser
komma att flyttas till en annan årskurs.

Arbetet med att säkerställa Nösnäsgymnasiet som en attraktiv arbetsplats fortgår. Här ingår
fortbildning, att skapa attraktiva tjänster och speciella utvecklingsuppdrag, att renovera
Nösnäsgymnasiets gamla lokaler, men även Nösnäsgymnasiets stora idé ämnar skapa ett
sammanhållet förhållningssätt vilket i förläningen bidrar till en ökad attraktivitet.15

Nösnäs har under 2019 och 2020 arbetat processinriktat tillsammans med en reklambyrå med Vår stora idé.
Målet har varit att ta fram bärande begrepp för gymnasiet som ska genomsyra verksamheten, vara kända av
både elever och personal, samt användas vid marknadsföring och rekrytering
15
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Vuxenutbildningen
Underlag och indikatorer
Kunskapsresultaten för vuxenutbildningen presenteras per skolform och är inte nedbrutet på
kursnivå, förutom för svenska för invandrare (SFI). Då antalet elever som läser olika kurser
inom de olika skolformerna varierar stort från år till år, är det svårt att redovisa jämförbar
statistik på kursnivå. Rapporteringen innefattar istället en diskussion utifrån ämne och den
analys som genomförts i lärarkollegiet.
Statistikperioden löper från september 2019 till september 2020 utan ett specifikt datum.
Detta då ”sista betygsdatum” för vårens kurser infaller på olika datum från år till år. Det som
redovisas är ”höstens” och ”vårens” betyg. Vuxenutbildningen är ingen termins- eller
läsårsbaserad skolform men för att skapa ett rättvisande och jämförbart underlag avgränsas
perioden enligt ovan. Då årets rapport är den första rapporteringen där enheterna redovisas
separat finns inga framtagna jämförelser mot tidigare år.
Enhet 1 på vuxenutbildningen innefattar: Grundläggande utbildning för vuxna, gymnasial
utbildning för vuxna, Komvux som särskild utbildning och Svenska för invandrare (SFI).
Enhet 2 på vuxenutbildningen innefattar: Gymnasial yrkesutbildning för vuxna och
yrkeshögskoleprogrammet Drifttekniker.
Grundläggande kurser (grund-vux)
2019/2020 2019/2020
Enhet 1
Enhet 2
Andel
81 %
94 %
godkända betyg
Antal godkända 89 av 110 45 av 48
betyg
Andel avbrutna 33 %
0%
studier
Antal avbrutna
61 av 186 0 av 65
studier

Avbrottsorsaker
(koder)
B Arbete
E Andra studier
F Egen orsak
G Föräldraledig
H Ej progression
J Flytt
K Ej närvaro

Gymnasiala kurser (gy-vux)
2019/2020
Enhet 1
Andel
92 %
godkända betyg
Antal godkända 445 av
betyg
485
Andel avbrutna 24 %
studier
Antal avbrutna
110 av
studier
451

Avbrottsorsaker
(koder)
B Arbete
E Andra studier
F Egen orsak
G Föräldraledig
H Ej progression
J Flytt
K Ej närvaro

2019/2020
Enhet 2
97 %
519 av 537
4%
62 av 1392

2019/2020
Enhet 1
8
11
4
1
18
6
13

2019/2020
Enhet 2
0
0
0
0
0
0
0

* Indikatorn antal godkända betyg syftar till antal
kurser under mätperioden. Indikatorn antal avbrutna
studier syftar till antal elever.

2019/2020
Enhet 1
20
15
17
5
20
2
31

2019/2020
Enhet 2
3
1
28
4
7
1
18

* Indikatorn antal godkända betyg syftar till antal
kurser under mätperioden. Indikatorn antal avbrutna
studier syftar till antal elever.
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Komvux som särskild utbildning16
2019/2020
Antal godkända
8 av 8
betyg
Andel avbrutna
6%
studier
Antal avbrutna
2 av 33
studier
Svenska för invandrare (SFI)
2019/2020
Enhet 1
Antal
3
godkända
betyg
Kurs A
Antal
47
godkända
betyg
Kurs B
Antal
55
godkända
betyg
Kurs C
Antal
33
godkända
betyg
Kurs D
Andel
36 %
avbrutna
studier
Antal avbrutna 117 av 325
studier

Avbrottsorsaker
(koder)
J Flytt
K Ej närvaro

2019/2020
Enhet 2
0

16

28

22 %
8 av 37

Distansstudier via Hermods
Gymnasiala kurser

Andel godkända
betyg
Antal godkända
betyg
Andel avbrutna
studier
Antal avbrutna
studier

16

2019/2020
Enhet 1
86 %

2019/2020
Enhet 2
100%

99 av 115

2 av 2

19 %

67 %

35 av 185

4 av 6

2019/2020
1
1

Avbrottsorsaker
(koder)
B Arbete
E Andra studier
F Egen orsak
G Föräldraledig
H Ej progression
J Flytt
K Ej närvaro

2

Tidigare sär-vux
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2019/2020
Enhet 1
37
8
13
3
9
11
36

2019/2020
1nhet 2
0
0
3
1
0
0
4
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Kompetensförsörjning
2019/2020
Enhet 1
Andelen lärare
95 %
med
lärarlegitimation
Antal lärare med 19 av 20
lärarlegitimation
Antal
2,5 åa
studiehandledare + 5 som gör
praktik
på modersmål
Åa står för årsanställning

Dnr KS 2020/182

2019/2020
Enhet 2
56 %
9 av 16
1,9 åa
fördelat på 3
personer

Nuläge och identifierade utmaningar
Vuxenutbildningen står inför en rad utmaningar. Många av de elever som läser på
vuxenutbildningen är studieovana och somliga läser på Vuxenutbildningen på grund av
tidigare studiemisslyckanden. Många elever kämpar även med att kombinera studier, familj
och arbete. Vidare har en stor grupp elever inte svenska som modersmål och vissa elever har
upplevt trauman med psykisk ohälsa som följd.
Vuxenutbildningen arbetar för att möta dessa utmaningar och att vara en flexibel
utbildningsanordnare. Gällande grundutbildning för vuxna framkommer att upprättat
lärgruppsarbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) har varit ett viktigt
inslag i exempelvis kurserna i SVA-grund.17 Elever som tagit del av individuell handledning
utifrån detta arbetssätt har nått längre än de elever som inte tagit emot erbjudande om
handledning. Utvecklandet av modellering i arbetet med textproduktion har även påverkat
elevernas textproduktion positivt.18 I ämnet matematik har en högre måluppfyllelse uppnåtts
genom en satsning på studiehandledare på modersmål. I ämnet engelska är allt fler nyanlända
fullständiga nybörjare till skillnad från tidigare år, då eleverna oftare hade någon form av
förkunskap, vilket påverkat måluppfyllelsen negativt.
Generellt kan konstateras att gruppen elever som inte nått godkända betyg inom grund-vux
har utgjorts av elever som erbjudits längre studietid på grund av långsam progression i
förhållande till förväntad studietakt. Till viss del har även övergången till distansstudier
påverkat den generella betygsbilden under våren 2020, men den totala påverkan är ännu svår
att överblicka och värdera.
På gy-vux lyfts flexibilitet och anpassningar utifrån elevernas förutsättningar som
betydelsefullt för ett lyckat resultat. Individuella samtal och handledning har varit viktiga
Svenska som andraspråk grundkurser
Forskningen har under det senaste decenniet börjat uppmärksamma betydelsen av kompetensen att
modellera, det vill säga hur forskare utvecklar och prövar förklaringar med hjälp av modeller. Resultaten från
forskning om lärande pekar på att modellering ger djupare förståelse. (Göransson, A. 2017. Modellering – En
väg till förståelse?. Skolverket)
17

18
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faktorer för de elever som har varit i behov av extra stöd i studierna. Även tillgången till
digitala läromedel och exempelvis inläsningstjänst har varit centralt för flera elever. Vidare
har formativ bedömning och kontinuerlig återkoppling gynnat studieovana elever.
I verksamhetens analyser av de gymnasiala kurserna och de elever som inte når godkända
betyg lyfts ”stoffträngsel” som en orsak. Det är tidsmässigt svårt att paketera en hel 100poängskurs på ett halvår. Detta är ett känt fenomen även nationellt vilket lett till en
omarbetning av ämnesplanerna som väntas vara klar 2022.
För att höja måluppfyllelsen på SFI har verksamheten arbetat fram en modell kallad SAMSFI. Modellen syftar till att genom samarbete över kursgränserna möjliggöra
individanpassning för eleverna. Just individanpassning på SFI har beskrivits som en stor
utmaning både lokalt och nationellt. Arbetet med SAM-SFI har påverkats negativt av
pandemin då de fysiska träffarna har uteblivit.
Jämförelser avseende betyg för SFI är svårt på grund av inrapporteringen av statistik och det
faktum att ej godkända betyg inte sätts. Olika versioner av kontinuerlig antagning och löpande
betygssättning påverkar frekvensen av betyg och nationella prov och medför att det är svårt
att avgöra hur länge en elev läst en kurs. Även tiden som eleven spenderar på SFI kontra
andra insatser varierar i landet. Under mätperioden (september-september) lyftes emellertid
Stenungsunds kommun i media som en av de kommuner inom Göteborgsregionen med högst
andel elever som klarade de nationella proven på den högsta nivån (D-kursen).19
I Komvux som särskild utbildning är kurserna väldigt långa då undervisningen sker vid ett
eller två tillfällen i veckan. Detta i kombination med att betyget F inte finns, medför att det är
relativt ovanligt med kursbetyg i denna skolform. Av den anledningen blir den statistiska
uppföljningen av ”antal godkända betyg” svår eftersom kurserna sträcker sig över flera
”terminer”. Det riskerar även vara omotiverade för eleverna som inte får ett ”kvitto” på vad
de åstadkommit under terminen.
Som nämnts inledningsvis är många av vuxenutbildningens utmaningar konstanta, men
graden kan variera till följd av större trender i samhället. Exempelvis ökar antalet elever på
vuxenutbildningen vid en lågkonjunktur på grund av en förhöjd arbetslöshet. Sådana trender
kan medföra att fler elever fullföljer undervisningen vilket har en positiv påverkan på
statistiken. En högkonjunktur har motsatt effekt. Fler elever väljer att avbryta sina studier för
att de får ett arbete och de som blir kvar är de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Detta i
sin tur har en negativ inverkan på statistiken. Sämre siffror från vuxenutbildningen kan
således vara ett resultat för något som egentligen är positivt för kommunen i stort. Detta är
enbart exempel men de visar att statistiska jämförelser från år till år kan vara svårtolkade då
flera parametrar spelar in. Stora skillnader i antal, och typ av elever, påverkar statistiken.
Därför redovisar vuxenutbildningen även antal elever och inte bara andel.

19

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7413328
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Ovan nämnda utmaningar till trots kan det konstateras att viss statistik sticker ut.
Måluppfyllelsen på de gymnasiala kurserna är hög i förhållande till tidigare år och
riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 88,7%. Yrkeskurser har generellt sett en högre
måluppfyllelse än teoretiska kurser och färre antal avbrott. Samma trend är tydlig i
Stenungsund där enhet 1 har en högre andel avbrott än både enhet 2 och riksgenomsnittet för
2019 som låg på 16.1%. När de teoretiska kurserna bryts ut ur riksgenomsnittet kan det
emellertid konstateras att enhetens höga måluppfyllelse inte hänger ihop med en exceptionellt
hög andel avbrott.
Slås enhet 1 och enhet 2 ihop har Stenungsund en låg andel avbrott på de gymnasiala kurserna
på cirka 9%. Detta är en stor sänkning från 2019 då andelen avbrott på de gymnasiala
kurserna uppgick till 15,2%. En eventuell förklaring är att pandemin påverkat
arbetsmarknaden och skapat en större osäkerhet kring möjligheterna att få ett arbete, vilket
medfört att fler elever prioriterat studierna. Detta kan i sin tur ha lett till både färre avhopp
och högre måluppfyllelse. Verksamheten lyfter arbetet med flexibilitet i kurserna, individuella
anpassningar och handledningar, samt tät uppföljning av frånvaro som framgångskoncept för
att motverka avbrott. Verksamheten konstaterar att avbrotten på kurserna i vissa fall har
påverkats av övergången till distansstudier, men menar även att vissa elever har kunnat
fullfölja sina studier tack vare den ökade flexibiliteten som distansstudierna medfört. Samma
slutsats lyfts på SFI.
Enhet 2 har en låg andel avbrott på både grundkurser och gymnasiala kurser för vuxna. Elever
på enhet två som läser yrkesutbildningar med språkstöd får ta del av undervisning i svenska
på grund-vux. Samtliga rapporterade betyg inom grund-vux för enhet 2 är således kurser i
svenska, även om nivån på kurserna varierar beroende på elevens kunskaper. Verksamheten
bedömer att den goda måluppfyllelsen, och avsaknaden av avbrott, beror på att
undervisningen sker både i yrkeskurserna och kurserna i svenska genom ett gott samarbete
mellan yrkeslärare och svenskalärare. Ytterligare en förklaring kan vara att det är motiverande
att studera mot ett specifikt yrke och att detta spiller över även till de teoretiska kurserna på
grund-vux. Som nämnts visar statistik från Skolverket att yrkeskurser på gymnasial nivå
konsekvent har färre avhopp än teoretiska kurser. Liknande samband kan skönjas på SFI.
Elever från enhet 2 som läser en yrkesutbildning i kombination med SFI, har en lägre andel
avbrott än enhet 1 där eleverna endast läser SFI. Verksamheten understryker att bristande
möjlighet till praktik eller annan insats kan vara förödande för elevens motivation och
deltagande i samhället, både språkligt och socialt. Ytterligare en förklaring till den lägre
andelen avbrott från enhet 2 kan vara att de yrkeselever som läser SFI redan tagit sig igenom
flera kurser och läser SFI på en hög nivå. De är således studiemotiverade och mer studievana
elever.
Enhet 1 har en relativt hög andel avbrott på grund-vux. Om enhet 1 och 2 slås samman ligger
andelen avbrott för de grundläggande kurserna på 24% jämfört med riksgenomsnittet för 2019
på 15,8%. 24% är en höjning för verksamheten som helhet från 19,4% avbrott under 2019.
Bryts enhet 1 ut har de en avbrottsstatistik på 33%. Då den nationella statistiken är från 2019
inkluderar den inte övergången till vårens distansstudier, vilket kan ha inneburit en negativ
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inverkan på statistiken. Den nationella statistiken specificerar inte heller orsaken bakom
avbrottet vilket ytterligare försvårar jämförelser.
Sett till samtliga avbrott på grund-vux på enhet 1 är det ungefär hälften av avbrotten som
berott på ingen progression eller närvaro. Det innebär att cirka 17 % av eleverna har avbrutit
sina studier utifrån dessa två parametrar. Verksamheten menar att avbrott på kurserna utifrån
progression och närvaro till viss del sammanfallit med de elever som antagits i samband med
Covid-19 pandemins utbrott och övergången till distansstudier. De elever som hann påbörja
sin kurs innan införandet av distansstudier, och som därmed hunnit etablera en relation till
läraren, har generellt sett klarat omställningen bättre. Grund-vux hade även färre elever än
vanligt inskrivna under framförallt våren, vilket medfört att ett färre antal elever kan ha en
större påverkan på den övergripande statistiken.
Även SFI har en hög andel avbrott sett till riksgenomsnittet för 2019 som då låg på 25%, men
flera elever har avslutat sina studier på grund av arbete. Sett enbart till progression och
närvaro har 12% avslutat sina studier under mätperioden. Avbrott utifrån progression och
närvaro påverkas av flera faktorer på SFI. Hälsotillstånd, men även kolliderande aktiviteter
med exempelvis arbetsförmedlingen är orsaker bakom vissa avbrutna studier utifrån dessa
parametrar.
Andelen behöriga lärare på enhet 1 är mycket hög. Den lärare som inte har lärarlegitimation
är under utbildning och beräknas vara klar med studierna i januari 2021. Enhet 2 har en lägre
andel behöriga lärare. Det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. Lösningen i dagsläget
ligger i att rekrytera outbildade lärare och säkerställa att de tar lärarlegitimation under
anställningen. I dessa fall erhåller skolan 25% av personens lön i statsbidrag.
I dagsläget läser två obehöriga lärare på yrkesprogrammet och genomför sin VFU inom ramen
för egen tjänst.20 Förhoppningen är att ytterligare tre kommer att påbörja
yrkeslärarprogrammet till hösten.
Utöver det slutsatser som redan nämnts rörande distansundervisningen har verksamheten
observerat en markant ökning av den digitala kompetensen hos SFI-elever. I dagsläget är två
av fem lektioner i veckan digitala på samtliga nivåer. Möjligheten att delta i undervisningen
vid exempelvis vård av sjukt barn, föräldraledighet etcetera har som nämnts haft positiva
effekter, men den digitala undervisningen har i vissa fall även tagit fokus ifrån
språkinlärningen. Övergången till mer distansstudier har således påverkat resultaten i båda
riktningarna. Generellt sett upplever verksamheten att det är svårt att utvärdera påverkan på
betyg i dagsläget och att vidare analyser framöver kommer att krävas. Yrkesutbildningarna är
de som har upplevt mest direkt påverkan då APL och yrkesmoment blivit lidande. Samtidigt
poängterar verksamheten att Skolverket har varit flexibla och att nya lösningar har hittats.
Vissa yrkesmoment har kunnat genomföras genom att ta in elever en och en eller i mindre
grupper.
20

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning.
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Handledning digitalt har varit positivt för elever som av olika anledningar har svårt att ta sig
till skolan. Även elever med funktionsvariation har upplevt handledning digitalt som positivt
då de exempelvis kan anpassa både ljud och skärm. Här upplever verksamheten att en syn på
digitala möten som ett hållbart arbetssätt har etablerats.
Under distansundervisningen har studiehandledarna på modersmål varit en nyckelfunktion för
att få till en smidig övergång. Vidare har utlåningen av digitala verktyg och mobila bredband
varit centralt för att säkerställa en fungerande distansundervisning. Tillgången på digitala
verktyg på vuxenutbildningen är fortsatt en utmaning framöver, men finansiering av för
utlåning ses över.

Utmaningar och planerade åtgärder
Andelen avbrutna
Utmaningar
Åtgärder
studier i de
 Avbrutna studier
 Mentorskap
grundläggande kurserna
 Studieovana elever
 Förbättrad introduktion till
på enhet 1 är
studierna
 Elever med annat modersmål
problematisk då dessa
än svenska
 Se över utökat utbud av
elever inte kommer
kvällskurser
 Kolliderande aktiviteter för
vidare till gymnasiala
 Språkpraktik
SFI-elever
studier, vilket kan
 Långa kurser i Komvux som
 Fokus på studieteknik
påverka deras etablering
särskild utbildning
 Utökat samarbete med
på arbetsmarknaden och
Nösnäsgymnasiet
 Kompetensförsörjning
möjligheten att fatta
 Fortsatt fokus på SKUA, SAM-SFI
livsval kring yrke
och formativ bedömning

Dialog med andra
etcetera. Enheten
samhällsinstanser
planerar arbeta med ett

Framtagning av delkursbetyg
utvecklat mentorskap för
 Marknadsföra yrkeslärarrollen i
eleverna för att
branschorganisationer
motverka avbrott utifrån
ingen progression eller
närvaro på både grund-vux och gy-vux. Vidare kommer enheten arbeta med att förbättra
introduktionen till studierna och säkerställa att egenansvaret för studierna framgår tydligare.
Ett utvecklat arbete med studieteknik för eleverna planeras även under hösten 2020 och våren
2021.
Ytterligare en åtgärd för att säkerställa en så flexibel vuxenutbildning som möjligt, och
säkerställa elevernas möjligheter att fullfölja sina studier, ses över i form av ett utökat utbud
av kvällskurser inom framförallt SVA. Vidare är dialogen med arbetsmarknadsenheten,
arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen viktig för att möta de SFI-elever som
riskerar studieavbrott på grund av kolliderande aktiviteter, men även för de elever som
behöver vägledas in i andra aktiviteter.
Då kombinationen yrkesstudier och språkstudier antas vara motiverande och motverka avbrott
planeras en utveckling av språkpraktik för elever som enbart läser SFI. Genom att försöka
planera praktik som ligger inom ett område eleven finner intressant kan motivationen till
studier förhoppningsvis öka ytterligare. Praktik är även ett sätt för eleven att få en starkare
koppling till samhället och en lättare övergång till arbetsmarknaden. Vidare planerar
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verksamheten fortsätta arbetet med SAM-SFI för bättre individanpassning över
kursgränserna.
Satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), samt formativ bedömning
kommer att fortsätta tack vare goda resultat. Verksamheten ser även över att ytterligare
utveckla den individuella handledningen via digitala kanaler, vilket använts med goda resultat
under tiden med distansundervisning.
Då betyg är relativt ovanligt inom Komvux som särskild utbildning, planerar enhet 1 att under
hösten se över, och ta fram, delkursbetyg tillsammans med Komvux i Borås. Detta är ett sätt
att ge eleverna ett ”kvitto” på vad de åstadkommit under terminen.
Ett utökat samarbete med Nösnäsgymnasiet och introduktionsprogrammen, samt den centrala
barn- och elevhälsan genom exempelvis projektet Invux kan leda till en förbättrad
studiesituation för gruppen ”unga vuxna” som vid studier på vuxenutbildningen i nuläget inte
har tillgång till kurator, specialpedagog, psykolog etcetera.
Gällande kompetensförsörjningen lyfter verksamheten att det är problematiskt ur
rekryteringssynpunkt att Vuxenutbildningens lärare inte omfattas av det statliga lärarlönelyftet
och att det inte finns en kommunal strategi för att överbrygga skillnaden mellan
gymnasielärare på gymnasiet och på Vuxenutbildningen. Vidare ser verksamheten att det är
viktigt att marknadsföra yrkeslärarrollen inom olika branschorganisationer för att underlätta
kompetensförsörjningen.
Kompetensförsörjningen av studiehandledare på modersmål är för tillfället god. Vikten av att
upprätthålla denna kompetens är däremot av största vikt inom framförallt yrkesutbildningar
med språkstöd, varför det är ett prioriterat område även framöver.
Stenungsund har inte systematiskt följt upp anställningsbarheten tidigare. Detta är något som
kommer att ses över inför framtida rapporter.
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Sektor utbildning
Nuläge, utmaningar och planerade åtgärder
Sektor utbildning arbetar aktivt på samtliga nivåer för att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet. I detta
Utmaningar
Åtgärder
ingår en förståelse för att
 Relevanta indikatorer
 Översyn av indikatorer och
utvecklingsarbetet är
framtagning av mallar för

Lägre
andel
män
än
konstant och att
rapportering av statistik
kvinnor som tar examen
förbättringar hela tiden
 Sektorövergripande fokus på kön i
från gymnasiet
kan ses över och
förhållande till måluppfyllelse i
 Förmåga till analys och
genomföras. Exempelvis
framtida kvalitetsarbete
framtagning av relevanta
kan det behövas
 Kompetensutvecklingsinsatser och
åtgärder
tematiska USL
tydligare rapportering

Samverkan mellan
över skillnaderna mellan
verksamheterna
män och kvinnor i fråga
om måluppfyllelse i
gymnasieskolan genom nedbrutna indikatorer utifrån kön i rapporteringen till huvudman.
Vidare kan indikatorer behöva brytas ner även i grundskolan för att mäta skillnaderna mellan
pojkar och flickor över tid. Vissa indikatorer och hur de rapporteras kan även behöva ses över
så att de blir lättare att jämföra med rikstäckande statistik. Här kommer förvaltningen att stötta
verksamheterna i det arbetet och ta fram tydligare mallar för rapportering av statistik.
En snabb översikt över meritpoäng i grundskolan årskurs nio visar att killar har lägre
meritpoäng än flickor. Gymnasieskolans slutsats att pojkar har lägre resultat redan innan de
börjar på gymnasiet visar sig vid en första anblick stämma. Detta är inte heller något nytt,
utan en utmaning som länge diskuterats i utbildningssverige.21 En djupare
sektorsövergripande analys över pojkar/mäns och flickors/kvinnors måluppfyllelse skulle
kunna vara aktuell inför nästa års tema Mål och resultat. Vilka skillnader i måluppfyllelse kan
vi se? Utmärker sig specifika ämnen? Kan skillnader kopplas till bedömning eller specifika
lärandemål etcetera?
En djupare analys över måluppfyllelse skulle kunna följas upp av en analys över de olika
verksamheternas undervisning av pojkar/män och flickor/kvinnor i temat Lärandeprocesser.
En sektorsövergripande analys över hur de olika verksamheterna inom sektor utbildning i
Stenungsunds kommun bemöter och undervisar pojkar och flickor skulle kunna indikera om,
och i så fall hur, verksamheterna bidrar till identifierad problematik, samt relevanta åtgärder.
I genomförd kvalitetsdialog i sektorledningen framkom några frågor som återkommit i de
olika verksamheternas analyser. Förmågan till just analys varierar i verksamheterna. Vidare
lyfts att åtgärder behöver underbyggas grundligt för att säkerställa att de är de mest relevanta
åtgärderna för identifierad problematik. Steget från analys till åtgärd går ibland för snabbt.
Sektorledningen planerar att arbeta vidare med tematiska utökade sektorledningar (USL) där
Så kan fler pojkar lyckas i skolan, Skolvärlden (https://skolvarlden.se/artiklar/sa-kan-fler-pojkar-lyckas-iskolan)
21
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frågor som dessa kan lyftas och diskuteras över verksamhetsgränserna.22 Ytterligare exempel
på frågor som är relevanta för USL är frågor kopplade till samverkan. Exempel från
sektorledningens kvalitetsdialog innefattar samverkan mellan förskolan och grundskolan i
fråga om tidiga insatser, inte minst kopplat till ämnet matematik då matematik är ett ämne
som utmärker sig med något lägre måluppfyllelse i årskurs tre. Om det finns ett samband
mellan förskolan och grundskolan i detta sammanhang behöver analyseras vidare.
Förvaltningen arbetar vidare med att koppla på Kultur och Fritid, samt arbetsmarknadsenheten
i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns en stor vinning i att arbeta i samma
kvalitetsuppföljningssystem inom hela sektor utbildning. Förutom metoden i sig är
kvalitetsarbetet byggt på dialogen som verktyg för att ge förutsättningar till att skapa mer
kvalitativa analyser. Möjligheterna ökar till korsbefruktning mellan verksamheterna
exempelvis i dialogkonferenser på utökad sektorledning. Det kan också främja samverkan och
ett större helhetsansvar för kommunens barn, ungdomar och vuxna.

22

Utökad sektorledning är ett forum där samtliga rektorer från sektor utbildning träffas.
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Utredning - Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anordna en
ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar och politiker samtala kring
resultat och analys av genomförd lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen arrangera en
ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i anslutning till LUPPundersökningen.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och
göra dem mer involverade. Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av
resultatet från genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas.
Under hösten 2020 pågår arbetet med att genomföra en ny ungdomsenkät rörande lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från
den nya undersökningen ska inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker i kommunens demokratiberedning möts för att samtala
kring resultat och analys från undersökningen. Ungdomsdialogen föreslås fortsätta äga rum i
anslutning till varje ny uppföljning av den lokala ungdomspolitiken som Stenungsunds
kommun väljer att delta i.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Välfärdsutskottet
2020-12-09
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Lokal uppföljning av ungdomsdemokratin i Stenungsunds kommun 2017
Bilaga Unga kommunutvecklare 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 173
Skrivelse från Bo Petterson (S) och Janette Olsson (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) tilläggsförslag: Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen arrangera en ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i
anslutning till LUPP-undersökningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons
(L) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Cecilia Stedt
Utvecklingsledare
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Till kommunfullmäktige

Utredning - Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anordna en
ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar och politiker samtala kring
resultat och analys av genomförd ”Lupp-undersökning” 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arrangera en
ungdomsdialog i anslutning till varje ny undersökning av ungdomspolitiken som kommunen
deltar i.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och
göra dem mer involverade. Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av
resultatet från genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas.
Under hösten 2020 pågår arbetet med att genomföra en ny ungdomsenkät rörande lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från
den nya undersökningen ska inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker i kommunens demokratiberedning möts för att samtala
kring resultat och analys från undersökningen. Ungdomsdialogen föreslås fortsätta äga rum i
anslutning till varje ny uppföljning av den lokala ungdomspolitiken som Stenungsunds
kommun väljer att delta i.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att utifrån en skrivelse från Bo
Pettersson (S) och Janette Olsson (S) uppdra åt förvaltningen att utreda och ta fram ett förslag
på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra dem mer involverade.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av resultatet från den
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genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation behöver belysas.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en nationell enkätundersökning som regelbundet
genomförs av en stor del av landets kommuner. Enkäten vänder sig i Stenungsunds kommun
till ungdomar i årskurs 8 samt ungdomar som läser andra året på gymnasiet. Enkäten är
framtagen och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). Frågorna som deltagarna i enkätundersökningen får svara på rör följande
fokusområden:






Skola
Politik och samhälle
Trygghet
Hälsa och livstillfredsställelse
Arbete och framtid

Resultatet från uppföljningen av den lokala ungdomspolitiken 2017 visar, vilket också
framgår av skrivelsen från Bo Pettersson (S) och Janette Olsson (S), att när det kommer till
fokusområdet som rör politik och samhälle, så uppger lite mer än varannan svarande ungdom
att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen. Någonstans mellan 1520 procent av ungdomarna tror sig ha ganska eller mycket stora möjligheter att själva föra
fram åsikter till beslutsfattare. Den lägsta andelen bland de svarande, avseende
uppskattningen av möjlighet till att föra fram åsikter till politiker, återfinns bland tjejer i
årskurs 8. I den gruppen uppskattar 12 procent att de har ganska eller mycket stora
möjligheter att själva föra fram åsikter till beslutsfattare. Uppföljningen redovisar även att
mindre än varannan elev i årskurs 8 bland de svarande och mindre än var tredje gymnasieelev
bland de svarande, uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker.
Svarsfrekvensen på uppföljningen av de lokala ungdomspolitiken 2017 i sin helhet låg på 84
procent bland elever i årskurs 8 och på 64 procent bland gymnasieelever.
Sedan beslutet fattades har förvaltningen undersökt olika möjligheter för ungdomar att få ett
större inflytande i Stenungsunds kommun. Under sommaren 2019 anställde kommunen sex
kommunutvecklare som under veckorna 31-33 fick arbeta med att ta fram ett förslag på hur
ungdomar skulle kunna få ett större inflytande i kommunen. Beträffande den andra delen i
kommunfullmäktiges uppdrag från den 17 december 2018 gällande en genomgång av
resultatet från uppföljningen av ungdomspolitiken 2017 så har uppföljningen av den lokala
ungdomspolitiken 2017 medfört att psykisk ohälsa och trygghetsfrågor har lyfts in
kommunens verksamhetsplan.
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Under hösten 2020 påbörjades arbetet med att genomföra en ny uppföljning av
ungdomspolitiken i Stenungsunds kommun. Även i år ingår Stenungsunds kommun i ett
samarbete med andra kommuner i kommunförbundet Göteborgsregionen (GR) och där
förbundet har rollen att samordna arbetet. Utöver föregående enkäts fokusområden så har
Stenungsunds kommun, i samband med årets uppföljning av den lokala ungdomspolitiken,
valt att utnyttja möjligheten att ställa kompletterande frågor. Dessa frågor rör
barnkonventionen samt den nu pågående pandemin. Resultatet från uppföljningen beräknas
komma i april 2021 och analysen av resultatet planeras genomförs i maj 2021.
Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från den nya uppföljningen av
ungdomspolitiken (LUPP) bör inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker möts för att samtala kring resultat och analys från
undersökningen. Ungdomarna representeras av två elever från varje elevråd i årskurs 7 – 9
samt två elever från vardera fem enheter på gymnasiet. Politikerna representeras av
kommunalråden samt beredningsledare och vice beredningsledare från demokratiberedningen
och välfärdsberedningen. Arrangör för ungdomsdialogen är Kultur och Fritid.
Utöver att ungdomar ges möjlighet att beskriva med egna ord den vardag som ligger till grund
för resultat och analys från uppföljningen av ungdomspolitiken 2020 så blir dagen ett
dialogtillfälle ur aspekten att medverkande ungdomar får möjlighet att ge uttryck för vad de
anser borde vara kommunens fokus gällande ungdomar.
Avslutningsvis blir ungdomsdialogen ett naturligt tillfälle, bland flera, för kommunen att
återkoppla enkätens resultatet och analys till de som har besvarat enkäten. Förvaltningen
föreslår att en ungdomsdialog genomförs i anslutning till varje ny uppföljning av den lokala
ungdomspolitiken som Stenungsunds kommun väljer att delta i.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av en ungdomsdialog bedöms kunna genomföras inom ram. Medverkande
politiker arvoderas i enlighet med gällande arvodesbestämmelser.
Barnkonsekvensanalys
Förslagets syfte är att öka ungdomars förtroende och tillit till det demokratiska systemet
genom att låta dem se hur kommunen tar till vara på resultat och analys från genomförd
uppföljning av ungdomspolitiken. Förslaget medför också att ungdomar kommer att ges
möjlighet att uttrycka åsikter och förslag som rör ungdomar i Stenungsunds kommun.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget innebär inga verksamhetsmässiga konsekvenser utöver att kommunen förbinder sig
att arrangera en ungdomsdialog med syfte att följa upp resultat och analys från varje
genomförd uppföljning av ungdomspolitiken som kommunen väljer att göra. För att
säkerställa att ungdomsdialogen verkligen blir ett tillfälle med fokus på frågor från
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uppföljningen av den lokala ungdomspolitiken så ska kommunens ansvariga arbetsgrupp för
genomförande av undersökningen, involveras i arbetet med att arrangera ungdomsdialogen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Lokal uppföljning av ungdomsdemokratin i Stenungsunds kommun 2017
Bilaga Unga kommunutvecklare 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 173
Skrivelse från Bo Petterson (S) och Janette Olsson (S)

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Pia Solefors
Verksamhetschef

Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se
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STENUNGSUND
RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN 2017

Ungas livssituation
i Stenungsunds kommun
Resultat av Lupp-undersökningen 2017
Åsa Nilsson och Linn Annerstedt
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Sammanfattade resultat från Lupp 2017
i Stenungsunds kommun
Lupp-undersökningen i Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun har barn och unga i fokus. Barnperspektivet är viktigt i alla frågor
som berör barn. Genom Lupp-undersökningen får politiker och tjänstepersoner veta hur
ungdomar i Stenungsund upplever sin vardag – hemma, i skolan, på fritiden och i det
offentliga rummet. Lupp tar även puls på hur ungdomar ser på sin hälsa och vad de tänker
om framtiden. Det är viktig kunskap för kommunens beslutsfattare och alla andra som
behöver känna till ungdomars livssituation. Lupp kan användas som ett slags värdemätare
på vilka förändringar ungdomarna vill se och vilka behov de har.
Resultatet från Lupp-undersökningen kommer att presenteras för ungdomar, medborgare,
i politiska sammanhang och kommunala verksamheter. Under sommaren 2018 kommer
feriearbetare att anställas som unga kommunutvecklare. Deras uppdrag blir att utifrån
Lupp-resultaten vara med och utforma förslag till en handlingsplan med prioriterade
insatser. De kommer även att vara en viktig länk i dialogen med kommunens ungdomar.
Stenungsund har genomfört Lupp en gång tidigare, 2005. Då var målgruppen unga vuxna
19–25 år. Lupp 2017 har genomförts bland yngre ungdomar i högstadiet och gymnasiet.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF).1 Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för. I
genomförandet samverkar Stenungsunds kommun med åtta andra kommuner i Göteborgsregionen, med stöd från GR/FoU Väst som ansvarar för föreliggande diagramrapport
inklusive denna inledande sammanfattning av genomförande och resultat. Inom ramen för
uppdraget tar GR/FoU i Väst även fram en fördjupande analysrapport på regional nivå.
Resultaten i föreliggande rapport presenteras tematiskt utifrån Lupp-enkätens olika
avsnitt: fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. Luppenkäten innehåller ett stort antal frågor. Fokus i denna redovisning ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera som indikatorer på social hållbarhet.

Målgrupp, genomförande och resultatens tolkningsram
Undersökningen har omfattat två målgrupper av ungdomar: dels elever i årskurs 8,
inklusive ungdomar som pendlar in från någon grannkommun, dels kommunens invånare
som går gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram), oavsett i vilken kommun
skolan ligger.2
Svarsperiod har varit 5 oktober – 13 november 2017 (med 95 procent av svaren
insamlade till och med 25 oktober).

1

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

2

Ungdomar födda år 2000 som vid genomförandet stod helt utanför gymnasieskolan, ett 15-tal personer,
har inte omfattats av undersökningen.

2
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Åk8-eleverna har svarat i klassrumsmiljö (via en digital länk) och det gäller även gy2ungdomarna som går på Nösnäsgymnasiet eller någon av de andra ”Lupp-kommunernas”
gymnasieskolor. Ytterligare några gymnasieungdomar har svarat via en mejllänk.
Totalt omfattar undersökningens urval 337 åk8-elever och 300 ”gy2-ungdomar”.
Svarsfrekvensen i åk8 var god: 84 procent. Den var något lägre i Stora Högaskolan (78
procent) jämfört med övriga skolor. Tjejer och killar har däremot svarat i samma
utsträckning vilket innebär att svarsunderlaget är helt könsrepresentativt.
För gruppen ”gy2-ungdomar” var svarsfrekvensen lägre: 64 procent. Den var högre för
den grupp som går i gymnasiet på Nösnäsgymnasiet (71 procent) och ännu högre i den
mindre grupp som pendlar till Mimers Hus gymnasium i Kungälv (96 procent). Den
relativt stora elevgrupp som går på gymnasieskola i Göteborg (eller i någon annan skola
utanför Lupp-samarbetet) har varit svårare att nå. Försök har gjorts att kontakta dessa
ungdomar via ett mejl som förmedlats av flera av de berörda skolorna, men med ett sämre
resultat, vilket drar ned den totala svarsfrekvensen.3 Det innebär att Stenungsunds
utpendlande Göteborgselever är underrepresenterade i svarsunderlaget, medan elever på
Nösnäsgymnasiet och Mimers Hus tvärtom är överrepresenterade. När det gäller
elevernas övergripande programinriktning speglar dock svarsgruppen hela urvalet
tämligen väl. Samma sak kan sägas om ungdomarnas kön (med en mycket begränsad
överrepresentation av killar).
Uppgift saknas om ungdomarnas boendeområde, varför det inte är möjligt att beskriva
svarsunderlagets representativitet i detta avseende.
Detaljerad information om urval och svarsfrekvens återfinns i bilaga.
Utifrån det bortfall som finns i undersökningen, som generellt tenderar att vara kopplat
till skolfrånvaro, riskerar resultaten i övrigt att i någon grad underskatta olika tecken på
ohälsa, och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.
Resultaten för Stenungsunds kommun redovisas genomgående uppdelat på åldersgrupp
och kön4 samt på tre övergripande boendeområden5.
Stenungsunds resultat jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8- och
gy2-ungdomar som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de nio kommuner i
Göteborgsregionen som samverkat kring Lupp 2017. Utöver Stenungsund gäller det: Ale,
Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Tjörn och Öckerö (Öckerö har enbart
genomfört undersökningen i åk8).
Det ska noteras att genomförandet i gymnasiet även omfattade inpendlande elever från
andra kommuner. I denna redovisning ingår deras svar dock enbart i några kompletterade
resultatdiagram i avsnittet ”Skola”, där resultatet Nösnäsgymnasiet jämförs med ett snitt
för samtliga gymnasier i de samverkande GR-kommunerna.6

3

Att alla inte kunnat nås innebär att svarsfrekvensen för gymnasiegruppen ska tolkas som ett
”bruttoresultat”, där även så kallat naturligt bortfall ingår.
4
Personer med annan/okänd könstillhörighet särredovisas inte på grund av det begränsade antalet men
ingår i redovisningen av samtliga.
5
Med ”Norr” avses Ödsmål, Svenshögen, Ucklum; med ”Söder” avses Stora Höga, Jörlanda, Spekeröd.
6
Här omfattar urvalet totalt 329 elever på Nösnäsgymnasiet – med en svarsfrekvens på 74 procent.

3
542

4

Lupp 2017 visar till exempel att…
 Var fjärde åk8-elev i Stenungsund tycker att det finns för lite att göra på fritiden –
och nästan tre av tio gy2-ungdomar
 Det är mycket vanligare att tjejer i åk8 är medlemmar i en förening än tjejer på
gymnasiets år 2 – det skiljer mellan nästan 70 och drygt 40 procent (hos killarna
gäller drygt 60 procent i åk8, knappt 50 procent i gy2)
 Bara var tredje åk8-tjej uppger att de alltid är trygga i skolan (och varannan kille)
– andelen är något mindre än GR-snittet
 Ungefär varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
kommunen – men politikerförtroendet är svagt (hos gy2-tjejerna är ”glappet” störst:
ungefär 60 procent vill påverka men bara 30 procent har förtroende för politiker)
 Ungefär var tredje åk8-elev och var fjärde gy2-ungdom uppger att de under det
senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
 Nära 70 procent av tjejerna i båda åldersgrupper uppger att de minst flera gånger i
veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller
sömnproblem (för killarna gäller cirka 35 procent i åk8, cirka 45 procent i gy2)
 Nästan 85 procent av åk8-eleverna räknar med att läsa vidare efter grundskolan –
tjejer i något högre grad än killar.

Resultat: Fritid
Knappt 25 procent av åk8-eleverna och knappt 30 procent av gy2-ungdomarna i
kommunen tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Det gäller tjejer och killar i
ungefär samma utsträckning. I båda åldersgrupper är bilden minst kritisk bland de boende
i ”Söder”. Totalt sett speglar Stenungsunds resultat GR-snittet tämligen väl.
För en del sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 5 procent av åk8-eleverna och 12
procent av gy2-ungdomarna har upprepade erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa
något ”som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd”. Dessa
erfarenheter är sällsynta bland de boende i ”Söder”.
Bredden i aktiviteter är något större hos åk8-eleverna än gy2-ungdomarna. Åldersskillnaden gäller dock i första hand tjejerna, där 92 procent av åk8-tjejerna uppger minst
två saker som de ägnar sig åt på fritiden varje vecka mot 80 procent av gy2-tjejerna. En
ännu lite större skillnad mellan åldersgrupperna framkommer hos de boende i ”Söder”.
En mer generellt tydlig åldersskillnad gäller ifråga om föreningsmedlemskap. I åk8 är
nästan två av tre elever föreningsmedlemmar – mot mindre än varannan gy2-ungdom.
Även i detta avseende är skillnaden störst bland tjejerna (69 mot 43 procent) och bland de
boende i ”Söder”. Totalt sett liknar kommunens resultat GR-snittet.
De allra flesta, mer än nio av tio ungdomar i båda åldersgrupper, är ganska eller mycket
nöjda med sina kompisrelationer.
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Resultat: Skolan
Drygt 80 procent av åk8-eleverna och 87 procent av gy2-ungdomarna tycker att
skolundervisningen är ganska eller mycket bra. Särskilt i åk8 är lite färre nöjda med
möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov: drygt 70 procent (84 procent i gy2-gruppen).
I gymnasiegruppen finns en tydlig könsskillnad med mindre nöjda tjejer i båda dessa
avseenden. Könsskillnaden anas svagt även i åk8, där andelen nöjda elever totalt för
övrigt är något mindre än GR-snittet.
Knappt två av tre åk8-elever och knappt tre av fyra gy2-ungdomar trivs med stämningen i
skolan, vilket gäller killar i något högre grad än tjejer. Samtidigt är det bara drygt 40
procent i åk8 som uppger att de alltid är trygga i skolan, och knappt 60 procent av gy2ungdomarna. Här är könsskillnaden större, särskilt i åk8 där ungefär varannan kille är
alltid trygg mot bara var tredje tjej. Den upplevda tryggheten varierar även utifrån
boendeområde, med mest trygga ungdomar i ”Söder”. I Stenungsund som helhet är bilden
aningen mer negativ jämfört med det större GR-underlaget.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor – det gäller
i lite högre grad hur man arbetar, läxorna, maten, schemat, proven och vad man får lära
sig jämfört med skolmiljön och regler. Men i samtliga fall svarar över hälften att de
ganska eller väldigt mycket vill vara med och bestämma. Det är dock väsentligt färre som
upplever att de får vara med och bestämma i dessa frågor. Störst ”inflytandegap” gäller
ifråga om maten och schemat. Det finns ett könsmönster med ett större ”inflytandegap”
hos tjejer än killar. Beträffande arbetsformer och skolmiljön inne – de två beslutsområden
som könsjämförelsen fokuserar – handlar det om ett större intresse hos tjejerna för att
vara med att bestämma och i den äldre gruppen även deras mindre vanliga erfarenheter av
att få göra det.
Sett till Nösnäsgymnasiets samtliga elever (det vill säga även inpendlande) avviker dessa
från GR-snittet med en något mindre andel som vittnar om trivsel och trygghet
(beträffande trygghet gäller det enbart tjejerna). Vad gäller inflytandedimensionen är
”gapet” generellt något mindre bland Nösnäseleverna. Minst är det ifråga om arbetsformer, som en majoritet av killarna uppger att de får var med och bestämma om.

Resultat: Politik och samhälle
Lite mer än varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
den egna kommunen, något fler i gymnasiegruppen än i åk8, med störst andel hos gy2tjejerna (62 procent).
En del ungdomar har också på olika sätt offentligt gett uttryck för sina åsikter7: drygt 30
procent i båda åldersgrupper – något oftare killar än tjejer. Ytterligare cirka 15 procent av
ungdomarna uppger att de kan tänka sig att göra det. Sett till boendeområde tycks den typ
av aktivt samhällsengagemang som enkäten fångar upp vara minst utbrett i ”Söder”.

7

Enkätfrågan omfattar följande: ta kontakt med politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen;
skriva ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; delta i demonstration; diskutera
samhällsfrågor/politik på forum/bloggar på internet; gilla/dela inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
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Någonstans mellan 15 och 20 procent av ungdomarna tror sig ha ganska eller mycket
stora möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. Andelen är minst bland
tjejerna i åk8 (12 procent), och främst hos dem mindre än GR-snittet.
I sammanhanget kan noteras att mindre än varannan åk8-elev och ungefär var tredje gy2ungdom uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. Som referenspunkt kan nämnas att cirka 70 procent av ungdomarna uttrycker ett ganska eller mycket
stort förtroende för vuxna i allmänhet. Störst skillnad relativt GR-snittet gäller ett mer
begränsat politikerförtroende hos Stenungsunds gymnasietjejer.

Resultat: Trygghet
Ungefär var tredje åk8-elev och var fjärde gy2-ungdom beskriver att de under det senaste
halvåret blivit utsatta för brott – stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande –
eller hot om brott. I Stenungsund likväl som i det större GR-underlaget antyds något mer
utsatta killar än tjejer.
Nästan 40 procent av ungdomarna beskriver att de sällan eller aldrig är trygga i minst
någon av ett antal vardagliga miljöer. Särskilt i åk8 är otryggheten mer utbredd bland
tjejer än killar: 50 mot 29 procent – en ännu lite större könsskillnad än i det större GRunderlaget. I förhållande till GR-snittet är det dock särskilt gy2-killarna som i högre grad
upplever otrygghet.
Var tredje åk8-elev och knappt var femte gy2-ungdom uppger att de blivit mobbade,
trakasserade eller utfrysta under det senaste halvåret. Andelen är dock mindre sett till dem
som varit utsatta under en längre period: 7 respektive 4 procent.
I båda åldersgrupper uppger drygt 40 procent att de under senaste halvåret har blivit
orättvist behandlade (på ett sätt så den utsatta ”mått dåligt”) – andelen minskar till 13
respektive 16 procent sett till dem som upplevt detta flera gånger.
I frågorna om trygghet och utsatthet skiljer ungdomarna som bor i ”Söder” ut sig något
från övriga invånare genom mest positiva resultat i flera fall.

Resultat: Hälsa och livstillfredsställelse
I åk8 beskriver 80 procent av eleverna sin hälsa som ganska eller mycket bra – i gy2gruppen lite färre: 70 procent. I båda åldersgrupper ger killarna positivast bild, särskilt när
det kommer till att må mycket bra. I gy2-gruppen gäller det bara 21 procent av tjejerna –
mot 41 procent av killarna. Mönstret speglar det större GR-underlaget tämligen väl. Inom
Stenungsund skiljer de boende i ”Norr” ut sig med lite lägre grad av självskattad hälsa.
Drygt varannan ungdom rapporterar någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk,
magont, stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – som man uppger sig ha
haft minst flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Könsskillnaden är stor även i
detta hänseende: i båda åldersgrupper gäller det nästan 70 procent av tjejerna mot ungefär
35 procent av åk8-killarna och 45 procent av gy2-killarna. Hälsobesvären skiljer sig
mindre mellan boendeområdena. Sett till Stenungsund som helhet är besvären något
mindre utbredda jämfört med GR-snittet.
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Drygt 80 procent av åk8-eleverna tränar flera gånger i veckan – att jämföra med en
mindre andel i gymnasiegruppen: drygt 60 procent. Åldersskillnaden gäller såväl tjejer
som killar. Men det kan noteras att var fjärde gy2-tjej tränar som mest några gånger i
månaden – dubbelt så många som i åk8. Dessa mer inaktiva gymnasieungdomar (oavsett
kön) är lite vanligare bland ”Söder”-borna än övriga.
Det är mycket få som röker eller snusar regelbundet i åk8 (4 respektive 1 procent). Bland
gy2-ungdomarna uppger lite fler att de röker/snusar minst varje vecka: 13 respektive 10
procent. Beträffande snusandet är könsskillnaden påtaglig: 14 mot 4 procent. Bland
tjejerna återfinns å andra sidan både fler dagliga rökare och fler sällan-rökare. Det kan
noteras hur nikotinanvändningen är vanligare bland de boende i ”Söder” jämfört med
övriga områden, särskilt tydligt vad gäller snus (i gy2).
Beträffande alkohol uppger 14 procent av gy2-ungdomarna att de varje vecka dricker
alkohol i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit – och totalt 44 procent att de
dricker minst någon gång i månaden. Tjejerna dricker i något högre grad på månadsbasis
– ett mönster som återfinns i det större GR-underlaget. När det gäller folköl konsumeras
det oftare av killar än tjejer – 21 mot 9 procent minst varje månad – där könsskillnaden
bottnar i killarnas mindre regelbundna drickande. I åk8 är alkoholanvändningen mer
begränsad: 10 procent dricker starkare alkohol minst varje månad, 7 procent folköl.
Ungdomarna boende i ”Söder” dricker alkohol i väsentligt större utsträckning jämfört
med övriga, särskilt i gymnasiegruppen. Totalt sett är dock Stenungsunds gy2-andel något
mindre än GR-snittet.
Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 3 procent uppger att de har
gjort det. I gy2 är motsvarande andel 9 procent. Gymnasiekillarnas narkotikaerfarenhet är
lite mer begränsad jämfört med GR-snittet.
Den stora majoriteten av ungdomarna uppger sig vara nöjda med sina liv – drygt 85
procent i åk8 och drygt 80 procent i gy2. Livstillfredsställelsen tycks vara allra mest
utbredd bland de boende i ”Söder”. I gymnasiegruppen är andelen för Stenungsund som
helhet något mindre än GR-snittet.

Resultat: Arbete och framtid
Två av tre gy2-ungdomar sommarjobbade senaste sommaren – men väsentligt fler tjejer
än killar. I åk8 gällde det 14 procent (nästan utan könsskillnad). Andelen som sommarjobbade i åk8 är något mindre än GR-snittet. Gy2-andelen totalt är i princip densamma –
men gy2-tjejerna i Stenungsund har sommarjobbat i större utsträckning jämfört med GRsnittet och gy2-killarna tvärtom i mindre utsträckning. Det är också vanligare att
Stenungsunds gy2-killar sökt ett jobb utan att få ett.
Nästan 85 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare efter
grundskolan. Bland gy2-ungdomarna svarar hälften att de tror att de kommer att läsa
vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller liknande. Särskilt i
gymnasiegruppen är det vanligare att tjejer än killar tror att de kommer att läsa vidare,
och det är killarna som tydligast avviker från ett lite högre GR-snitt. Svaret beträffande
gymnasieungdomarna ska samtidigt tolkas försiktigt med tanke på att svaren i begränsad
grad representerar ungdomar som pendlar in till Göteborgs gymnasieskolor.
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De allra flesta ungdomar, i båda åldersgrupper ungefär nio av tio, ger uttryck för en
ganska eller mycket positiv framtidssyn. I åk8 är bilden mindre positiv bland de boende i
”Norr” jämfört med övriga (detsamma antyds i gy2-gruppen). Stenungsund som helhet
speglar GR-snittet mycket väl.
***
Alla delar alltså inte en ljus bild av framtiden – på samma sätt som det på övriga områden
där flertalet ungdomar ger en positiv bild finns de som ger uttryck för negativa erfarenheter och en svårare livssituation. I tolkningen av rapportens generella beskrivningar får
dessa unga aldrig försvinna i ”medelvärdets skugga” – lika lite som goda exempel från
ungas vardag får försvinna vid sidan av det fokus som naturligt riktas på problem som
behöver åtgärdas.
Resultaten från Lupp 2017 är ett underlag att utgå från i kommande förändringsarbete.
Andra kunskapskällor behövs för att ge en rikare bild av verkligheten. Inte minst behöver
ungdomarna bjudas in i dialogen – bland annat för att hjälpa till med att besvara de
viktiga frågor som enkätresultaten väcker.
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BILAGA
Tabell 1

Svarsfrekvensen i olika grupper
Antal
svar

Årskurs 8
Skola

337

84

79

95

83

111

131

85

Stora Högaskolan

73

94

78

Montessoriskolan

18

17

1061

1

-

Flickor

131

159

82

Pojkar

82

Kristinedalskolan

Okänd (ej besvarat enkätfrågan)

146

178

Annan könstillhörighet

4

-

Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

1

-

191

300

Stenungsunds gy2-invånare
Skola

Nösnäsgymnasiet

ProgramInriktning

134

190

71

27

28

96

Annan gymnasieskola

11

82

13

2

-

Går ej i gymnasiet2

172

-

Flickor

81

137

59

Pojkar

66

107

163

Annan könstillhörighet

3

-

Högskoleförberedande

102

179

Yrkesprogram

ProgramInriktning

57

65

101

64

Annan (inkl. introduktionsprogram)

3

20

15

Okänd (ej besvarat enkätfrågan)

4

-

245

329

74

Flickor

94

118

80

Pojkar

70

Nösnäsgymnasiets samtliga gy2-elever
Kön

64

Mimers Hus Kungälv
Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

Kön

Svarsfrekvens
i procent

282

Stenungskolan

Kön

Antal
elever

148

211

Annan könstillhörighet

2

-

Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

1

-

Högskoleförberedande

130

182

Yrkesprogram

71

108

124

87

Annan (inkl. introduktionsprogram)

4

23

17

Okänd (ej besvarat enkätfråga)

3

-

Kommentar: Uppgift om ungdomarnas boendeområde har inte kunnat sammanställas, inte heller boendekommun
för Nösnäsgymnasiets inpendlande elever.
1
Det orimliga resultatet beror förmodligen på skolbyte under genomförandeperioden.
2
Ungdomar helt utanför gymnasiet har inte omfattats av undersökningens urval; dessa enkätsvar kan hänga
samman med avbrott som inte har hunnit registreras.
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Tabell 2

Kön, skola och programinriktning i enkätsvaren jämfört med urvalet
Enkätsvaren
(procent)

Urvalet
(procent)

Differens
(procentenheter)

Årskurs 8
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

Skola

Kristinedalskolan
Stenungskolan
Stora Högaskolan
Montessoriskolan
Summa procent
Antal personer

47
53

47
53

100
2771

100
337

28
40
26
6

28
39
28
5

100
281

100
337

43
57

46
54

100
1881

100
300

71
14
6
92

64
9
27
-

100
1891

100
300

60
38
2

60
34
6

100
1701

100
300

39
61

36
64

100
2421

100
329

54
44
2

55
38
7

100
2421

100
329

0
0

0
1
-2
1

Stenungsunds gy2-invånare
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

Skola

Nösnäsgymnasiet
Mimers Hus Kungälv
Annan skola
Går ej i gymnasiet2
Summa procent
Antal personer

Programinriktning

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
Annan (inkl. introduktionsprogram)
Summa procent
Antal personer

-3
3

7
5
-21
9

0
4
-4

Nösnäsgymnasiets samtliga gy2-elever
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

ProgramInriktning

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
Annan (inkl. introduktionsprogram)
Summa procent
Antal

Kommentar: 1Exkluderar de svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.
2
Se not 2 till tabell 1.
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-3
3

-1
6
-5

LUPP 2017
Stenungsunds kommun
 Fritid
 Skola
 Politik och samhälle
 Trygghet
 Hälsa
 Arbete
 Framtid

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Svarsfrekvens Lupp 2017
Antal
enkätsvar

Antal
elever

Svarsfrekvens
i procent

Årskurs 8

282

337

84

Stenungsunds
gy2-ungdomar

191

300

64

134

190

71

27

28

96

245

329

74

…varav på Nösnäsgymnasiet
…varav på Mimers Hus, Kungälv

Nösnäsgymnasiets
samtliga gy2-elever

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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För litet fritidsutbud
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
80
70
60
50
40

34

31

30

24

24

25

24

23

20

29

27

31

28

19

10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket;
Ganska mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting, baserat på totalt 282 respektive 190 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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För litet fritidsutbud
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40
30
20

25

31

28

24

29

28
21

16

10

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket; Ganska mycket;
Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Minst två regelbundna fritidsaktiviteter
Tjejer

Procent
100

94

92

96

91

93

Samtliga

96
87

90

92
82

80

80

Killar

86

90

70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med. Om du
endast gör en av de aktiviteterna så svarar du hur ofta du gör just det. Om du gör flera av exemplen svarar du hur ofta du gör det
sammanlagt. Denna fråga avser aktiviteter utanför skolarbetet eller arbetet. Frågan följs av 12 breda aktivitetsområden samt ”annat”.
Svarsalternativen: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan.
Resultaten visar andelen som svarat en eller flera gånger i veckan angående minst två av aktivitetstyperna (inkl. ”Annat”), baserat på
totalt 282 respektive 190 svar i åk8 och i gy2. Överhoppade enskilda aktiviteter räknas som icke-aktivitet (på veckobasis).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Minst två regelbundna fritidsaktiviteter
– efter bostadsområde

Procent
100

95

93

97

90

94

91

87

85

80

Norum

72

70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med. Om du endast gör en av
de aktiviteterna så svarar du hur ofta du gör just det. Om du gör flera av exemplen svarar du hur ofta du gör det sammanlagt. Denna
fråga avser aktiviteter utanför skolarbetet eller arbetet. Frågan följs av 12 breda aktivitetsområden samt ”annat”. Svarsalternativen:
Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan.
Resultaten visar andelen som svarat en eller flera gånger i veckan angående minst två av aktivitetstyperna (inkl. ”Annat”).
Överhoppade enskilda aktiviteter räknas som icke-aktivitet (på veckobasis).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Medlem i någon förening
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
80
69

70

66

65

62

64

64

60
50

46

43

49

44

48

53

40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på totalt 280 respektive 188 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Medlem i någon förening
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70

69

68

68

66

60
48

50

53
46
36

40
30
20
10

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Goda kompisrelationer
Tjejer

Procent
100

92

90

90

94

92

93

95

Samtliga
92

92

Killar
92

91

92

92

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd, baserat på totalt 280 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Goda kompisrelationer
– efter bostadsområde

Procent
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Jörlanda, Spekeröd
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SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna
göra eller köpa något som andra gör
för att familjen inte haft råd
Procent
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50

Samtliga
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10
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0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som
många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?, med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”, baserat på totalt 277 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna
göra eller köpa något som andra gör
för att familjen inte haft råd
– efter bostadsområde

Procent
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Svenshögen, Ucklum

30

20
14

10

12

10

8
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0

Åk8

SAMTLIGA

Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många
andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?, med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Oro för föräldrarnas ekonomi
Procent
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GR-8: Gy2

Enkätfrågan: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?, med svarsalternativen: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket orolig, baserat på totalt 282 respektive 189 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Oro för föräldrarnas ekonomi
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?, med svarsalternativen: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket orolig.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se
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Bra skolundervisning
Tjejer

Procent
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Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 281 respektive 169 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Bra skolundervisning
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se
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Bra skolundervisning
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent
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Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på 239 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
Procent
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Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna
om du behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 279 respektive 168 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om du
behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent
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Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna
om du behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på 239 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Trivs med stämningen i skolan
Procent
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Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med
Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls;
Stämmer till viss del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del, baserat på totalt 282 respektive 172 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Trivs med stämningen i skolan
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med Jag trivs med
stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Norr” respektive ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Trivs med stämningen i skolan
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent
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Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med
Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls;
Stämmer till viss del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del, baserat på 244 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Alltid trygg i skolan
Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig;
Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2-enkäten Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på totalt 279 respektive 175 svar i åk8 och i gy2. Gymnasieelever som
svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Alltid trygg i skolan
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan;
Oftast; Alltid samt i gy2-enkäten Ej aktuellt. Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 35 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Alltid trygg i skolan
– samtliga gymnasieelever
Tjejer
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Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig;
Sällan; Oftast; Alltid; Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på 232 år2-elever på Nösnäsgymnasiet. Elever som (av oklar anledning)
svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Elevinflytande i skolan

– vad eleverna vill och upplever att de får vara med och bestämma om
Vad jag får lära mig
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Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting;
Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst 274 respektive 159 svar i åk8
och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Elevinflytande över: arbetsformer
Vill bestämma

Procent
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Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på totalt minst 274 respektive 164 svar
i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

www.grkom.se
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Elevinflytande över: skolmiljön inne
Vill bestämma

Procent

Får bestämma
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Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Skolmiljön inne. Svarsalternativen:
Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på totalt minst 274 respektive 161 svar
i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

www.grkom.se
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Inflytande i gymnasieskolan

– vad eleverna vill och upplever att de får vara med och bestämma om
Vad jag får lära mig
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Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting;
Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst 224 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Inflytande i gymnasieskolan över:
arbetsformer
Procent

Vill bestämma

Får bestämma
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Nösnäsgymnasiet

Tot

K

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 237 och 228 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

www.grkom.se
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Inflytande i gymnasieskolan över:
skolmiljön inne
Vill bestämma

Procent

Får bestämma

100
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67

63
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61
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60
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31

30

28

33

30

24

20
10
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Tot

K

Tj

Nösnäsgymnasiet

Tot

K

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 237 och 224 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

www.grkom.se
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Vill påverka i frågor som rör
den egna kommunen
Procent

Tjejer
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GR-9: Åk8
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Enkätfrågan: Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?, med svarsalternativen: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på totalt 279 respektive 183 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Vill påverka i frågor som rör
den egna kommunen
– efter bostadsområde

Procent
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Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?, med svarsalternativen: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.
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Aktivt samhällsengagemang

genom kontakt med politiker/tjänsteman/beslutsfattare; medborgarförslag;
demonstration; diskussion på internet; gilla/dela inlägg på internet
Procent
100

Ej gjort något
av detta
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0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med någon politiker,
tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; Deltagit i demonstration;
Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativen: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten baseras på totalt 281 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Aktivt samhällsengagemang
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med någon politiker,
tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; Deltagit i demonstration;
Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativen: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten visar andelen som svarat att de gjort något av detta.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Tror på stora möjligheter att själv
föra fram åsikter till beslutsfattare
Procent

Tjejer
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Enkätfrågan: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen:
Mycket stora möjligheter; Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter, baserat på totalt 279 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Tror på stora möjligheter att själv
föra fram åsikter till beslutsfattare
– efter bostadsområde

Procent
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Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0
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Gy2

Enkätfrågan: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen:
Mycket stora möjligheter; Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Förtroende för politiker
Procent
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Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende, baserat på totalt 274 respektive 186 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Förtroende för politiker
– efter bostadsområde

Procent
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0
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Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
Procent
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Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende, baserat på totalt 276 respektive 185 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret

Procent
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Enkätfrågan: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande. Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta hänt, baserat på totalt 279 respektive 184 personer i åk8 och i
gy2 som besvarat åtminstone någon av delfrågorna.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Utsatt för brott/hot

det senaste halvåret – efter bostadsområde
Procent
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Enkätfrågan: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande.
Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta hänt, av dem besvarat åtminstone någon av delfrågorna.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Otrygghet i vardagsmiljön
det senaste halvåret

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan
eller i centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller annan
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt
för de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga, baserat på totalt 279 respektive 186 personer i
åk8 och i gy2 som besvarat åtminstone någon av delfrågorna. Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna är
exkluderade ur analysen.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Otrygghet i vardagsmiljön
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan eller i
centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två (åk8)
respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna
är exkluderade ur analysen.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN

33
572

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret

Procent
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Under en längre
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10

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen:
Ja, under en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten baseras på totalt 278 respektive 181 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret – efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen:
Ja, under en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det skett enstaka gånger eller under en längre period).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Blivit orättvist behandlad och
mått dåligt som följd
det senaste halvåret

Procent
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13

10

7

Tot

K

Tj

Tot

K

Gy2

Någon gång

29

16

26

29

37

Flera gånger

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?,
med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.
Resultaten baseras på totalt 273 respektive 181 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

www.grkom.se
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Blivit orättvist behandlad och
mått dåligt som följd
det senaste halvåret – efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70
60
50
40

43

43
36

42

45
38

41
34

30
20
10

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?,
med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt någon eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se
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God hälsa
Procent
100
90
80

77

74

70

68

29

61
38

42

56

46

Ganska bra

44

41

30

42

35

40

20

71

70
63

38

40

81

76
34

34

60
50

87

85

80

47

Mycket bra

53
39

33

32

26

10

41

39
27

21

14

0

Tj

Tot

K

Tj

Åk8

Tot

K

Tj

Tot

GR-9: Åk8

K

Tj

Gy2

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med svarsalternativen: Mycket
bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 184 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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God hälsa

– efter bostadsområde
Procent
100
90

85

84

80
70

Norum

80
74

74
67

70

62

60
50
40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med svarsalternativen:
Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.

www.grkom.se
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Hälsobesvär

minst flera gånger i veckan
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
80

72

69

70

73

69

60

57

60

55

52

50

47

44

42
36

40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen;
Känt dig stressad; Känt dig nedstämd (deppig eller nere); Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. Svarsalternativen: Sällan eller
aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av de sex typerna
av besvär, baserat på totalt 278 respektive 186 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70
60
50

55
50

52

56

53

56

55

46

40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen;
Känt dig stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. Svarsalternativen: Sällan eller
aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av de sex
typerna av besvär.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Träning
Flera gånger i veckan

Procent

Max några gånger i månaden

100
90
80

82

82

81

81

77

73

68

70
60

62

62

61

59

56

50
40
30
20

25
19
12

11

11

10

10

9

23

19

16

15

8

0

Tj

Tot

K

Tj

Åk8

Tot

K

Tj

Tot

GR-9: Åk8

K

Tj

Gy2

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen:
I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”i stort sett varje dag” eller ”flera gånger i veckan”, dels andelen som svarat ”någon eller några
gånger i månaden” eller ”sällan eller aldrig”, baserat på totalt 277 respektive 185 svar i åk8 och i gy2. Svarsalternativet ”en gång i veckan”
(resterande andel) visas inte.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Regelbunden träning
– efter bostadsområde

Procent
100
90
80

87

82
77

70

Norum

82

63

65

60

61
53

50
40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag” eller ”flera gånger i veckan”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN

38
577

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tränar max några gånger i månaden
– efter bostadsområde

Procent
50

Norum

40
32

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

30

20
13

13

10

19

18

16

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

11

6

SAMTLIGA
0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar andelen som svarat ”Någon eller några gånger i månaden” eller ”Sällan eller aldrig”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se
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Röker cigaretter
Procent
100

Sällan/aldrig

90
80
70
76

60
50

91

93

96

93

94

80

83

76

78

79

95

40

En/flera ggr
i veckan

30
20

10

10

5

6

0

Någon/några
ggr i månaden

4
2
3

3
1
3

Tj

Tot
Åk8

7

3
1

3
2
2

3
1
2

2
1
2

9

7

5
7
5

K

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

GR-9: Åk8

Gy2

10

10

5

11

9

6
6

6
4

Tj

Tot

K

I stort sett
varje dag

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 275 respektive 182 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Röker cigaretter
– efter bostadsområde

Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30
20

13

10

5

4

2

16

13

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

13

SAMTLIGA

4

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker minst varje vecka.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Snusar
Procent
100

Sällan/aldrig

90
80
70
60
50

99

98

97

99

97

95

87

96

80

85

75

95

40

En/flera ggr
i veckan

30
20

6
7

4

3
6
4

7

3
1
1

Tj

Tot

K

Tj

10
0

Någon/några
ggr i månaden

1

1
1

2
1

1
0

1
1
1

Tj

Tot

K

Tj

Tot

Åk8

2
1
2

K

GR-9: Åk8

Gy2

5
6

4
3
8

14

Tot

K

I stort sett
varje dag

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Snusa som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 182 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Snusar

– efter bostadsområde
Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

22

20
10
2

1

2

1

10

8

5

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Snusa som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst varje vecka.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Dricker alkohol

starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
Procent
100
90
80
53

70

56

49
59

50

51

Sällan/aldrig

60
50

90

90

91

91

92

94

40
30

35

30

26

12

14

15

Tj

Tot

K

41

37

33

Någon/några
ggr i månaden

10

13

16

Varje vecka

Tj

Tot

K

20
10
0

8
2

7
3

7
2

7
2

6
2

4
2

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen:
Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 275 respektive 179 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Dricker alkohol

starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit – efter bostadsområde
Procent
71

70

Norum

60
50

44

41

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
28

30

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

20
12

10

10

7

6

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen:
Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol minst varje månad.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Dricker folköl
Procent
100
90
80

Sällan/aldrig

70
60
50

96

93

92

97

95

95

84

91

79
90

83

76

Någon/några
ggr i månaden

40
30
20
10
0

2
2

5
2

7
1

2
1

3
2

3
2

4
5

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

Tj

Åk8

10

GR-9: Åk8

15

13

6

6

9
1

Tot

K

Tj

Gy2

17

4

7

Tot

K

Varje vecka

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 179 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Dricker folköl
– efter bostadsområde

Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30
19

20
12

10

4

7

6

4

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

16

15

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl minst varje månad.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 36 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Använt narkotika
Procent
20

15

15
12

10

9

4
8

5
4

5

3

3

1
1
2

2

2

1

K

Tj

Tot

K

2

2

1
1
1

1
0
1

1
1
1

Tj

Tot

K

Tj

Tot

0

Åk8

2

4

4

1
0

GR-9: Åk8

3

3

Gy2

3
5

3

2

5

10

10

3

En gång

4
4

3

Tj

Ett fåtal gånger
4

5

Flera gånger

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, heroin, spice, GHB och
andra narkotikaklassade preparat., med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 185 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga som
använt narkotika.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Använt narkotika
– efter bostadsområde

Procent
20

Norum
15

10

5

3

4

9

8

8

7

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

3
1

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, heroin, spice, GHB och
andra narkotikaklassade preparat., med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Livstillfredsställelse som helhet
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Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera
delfrågor. Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd, baserat på totalt 281 respektive 188 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Livstillfredsställelse som helhet
– efter bostadsområde
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Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Hade sommarjobb senaste sommaren
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Enkätfrågan: Hade du ett sommarjobb i somras?, med svarsalternativen: Ja; Nej, men jag försökte att få ett sommarjobb utan att lyckas;
Nej, jag sökte inte något sommarjobb.
Resultaten baseras på totalt 277 respektive 183 svar i åk8 och i gy2. Om de redovisade andelarna per svarsgrupp inte summerar till exakt
100 procent beror detta på avrundningar.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Hade sommarjobb senaste sommaren
– efter bostadsområde
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Enkätfrågan: de du ett sommarjobb i somras?, med svarsalternativen: Ja; Nej, men jag försökte att få ett sommarjobb utan att lyckas;
Nej, jag sökte inte något sommarjobb.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.
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Enkätfrågan till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen:
Ja, högskoleförberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på
vilken programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.
Enkätfrågan till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?, med svarsalternativen:
Ja, jag kommer att läsa vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa
vidare efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-alternativ, baserat på totalt 271 respektive 178 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet
– efter bostadsområde
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Enkätfrågan till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen: Ja,
högskole-förberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte. Enkätfrågan till gy2-ungdomar:
Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?, med svarsalternativen: Ja, jag kommer att läsa vidare vid
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-alternativ.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt, baserat på totalt 279 respektive 180 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Unga kommunutvecklare 2019
Ungdomars inflytande i kommunen

Av: Sofia Uematsu, Filippa Busk, Leo Holmén, Stefan Vranjes, Viktor Persson och Liam Grundén
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Inledning
Stenungsunds kommun har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen. De vill se mer av ungdomar och
ungdomars inflytande i kommunen/politiken. Under vecka 31-33 har vi som unga kommunutvecklare
tagit fram ett förslag om hur ungdomar skulle kunna få ett större inflytande inom kommunen. Vi som
har jobbat med detta är Liam Grundén, Filippa Busk, Leo Holmén, Viktor Persson, Stefan Vranjes och
Sofia Uematsu.
Vi unga kommunutvecklare fick ett uppdrag. Uppdraget var att ungdomar ska ha mer inflytande inom
politiken samt kommunen. Vår lösning är ett ungdomsråd med en ingång genom skolan. Detta kom vi
på då alla ungdomar tänker olika och är ej en homogen grupp.
Under dessa tre veckor har vi intervjuat olika lokala politiker och tjänstemän. Vi har även gjort olika
omvärldsanalyser genom en enkät och intervjuat andra kommuner för att komma fram till en lösning.
För att komma fram till detta förslag har vi pratat med tjänstemän och politiker i kommunen samt
också med andra kommuner. En omvärldsbevakning har också gjort i form av en enkät.
Vi valde att starta upp arbetet med en enkät för att se vad ungdomar i kommunen faktiskt vet om hur
man skulle kunna göra skillnad och påverka i kommunen.
Genom att dela enkäten via snapchat och instagram lyckades vi få in svar från 100 ungdomar under
första timmen. Vi var noga med att bara dela enkäten med ungdomar som bor i Stenungsund. Efter ett
dygn hade vi fått in runt 150 svar. Totalt fick vi in 182 svar. Vi gjorde den så kort som möjligt för att
ungdomar inte skulle tappa intresset på vägen. Sen fortsatte vi arbetet med att intervjua lokala
politiker, tjänstemän i kommunen och även andra kommuner. Arbetet avslutas med detta dokument
med vårt förslag på en lösning.
Enligt de politikerna som vi intervjuade i Stenungsunds kommun så finns det idag ingen kommunikation
mellan ungdomar och politiker. Det som finns idag är kommunikationen mellan partierna och deras
ungdomsförbund. Därför valde vi att intervjua andra kommuner för att se hur de jobbade med
ungdomars inflytande inom kommunen.
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Andra kommuner
Tjörn
Tjörns kommun har påstått att de ska satsa på att ta vara på ungdomars idéer och engagemang. Detta
gör de genom att skapa en så kallad ungdomsdialog. Ungdomsdialogen är en grupp som ska vara en
förbindelse mellan ungdomar och politiker. Lokala politiker skickar en remiss som ungdomar kan svara
på. Varje år har de tre större möten och däremellan så har de fler mindre möten. Gruppen har en
årsbudget på 50 000 kr. Dessa pengar ska enbart gå åt ungdomars idéer och projekt. Efter att
ungdomsdialogen startade år 2018 så har fler övergångsställen skapats samt har pengar doneras till
projekt. Trots allt detta så nämner en av grundarna Pia Fjordstrand att ungdomar inte har något större
inflytande inom politiken.

Gällivare
Enligt Gällivares hemsida så har de ett aktivt ungdomsråd. Dock så är hemsidan inte pålitlig då inget
datum är skrivet. Vi testade att ringa alla nummer som stod på deras hemsida angående ungdomsråd,
ingen svarade. Enligt hemsidan så har de en årsbudget på 133 000 kr och att alla mellan 13 - 26 år kan
vara med. Ungdomarna träffas varannan vecka för att planera aktiviteter och diskutera politik.

Borås
Borås kommun påstår att “teoretiskt” sett så finns det ett ungdomsråd. Detta råd är dock inte aktivt
då det inte hittades frivilliga ungdomar som ville delta. Enligt Malin Yderhag, före detta
ungdomsstrateg har ungdomsrådet funnits sedan 2004. Sen dess har rådet varit aktivt i omgångar. När
deras Ungdomsråd var som mest aktivt använde man rådet för att ha möten där politiker och
tjänstemän kom med idéer som diskuterades därefter. Ungdomarna tog även upp sina egna idéer. En
gång om året hade dom ett årsmöte där “styrelsen” i ungdomsrådet valdes. Ett av deras största projekt
var att de fick bygga “brygghuset” vilket är deras egen byggnad. Brygghuset används som en
mötesplats för unga. Politikerna är måna om att starta upp ungdomsrådet igen. Därmed kommer det
finnas en anställd person som tar hand om ungdomsrådet från hösten 2019.

Rättvik
Ungdomar mellan 13-25 kan vara med i Rättviks ungdomsråd. Det finns 8 medlemmar varav 2 är
med “rådets ungdomsfrågor” som är ett enskilt råd där 2 medlemmar träffar politiker för att diskutera
frågor som rör unga. Medlemmarna träffas varannan vecka för att ordna aktiviteter och event. De har
tex gjort ett samarbete med musikhjälpen.
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Intervjuer med politiker
Agneta Pettersson Bell
Under vår intervju med politikern Agneta Pettersson Bell (Stenungsunds partiet) diskuterade vi idéen
om att ha ett ungdomsråd med tillgång till skolelevers insyn. Agneta hade en positiv ställning till vårt
förslag om ett ungdomsråd. Hon anser att ungdomar har väldigt lite inflytande inom politiken. Hon
tycker också att politikerna inte riktigt vet vad ungdomar vill och vad deras prioriteringar är.

Bo Pettersson
Bo Pettersson som vi intervjuade är kommunalråd för Socialdemokraterna. När vi frågade honom hur
ungdomars inflytande inom politiken ser ut idag så svarade han att den är icke existerande. Bo nämnde
också att han och andra politiker har svårt att veta vad ungdomar tycker i olika politiska frågor. Trots
bristen på inflytande hos ungdomar så satsar kommunen och en stor del av skattepengarna går till
ungdomsrelaterade ting.

Maria Renfors
Ännu en politiker vi intervjuade var Maria Renfors (Moderaterna). Hon tyckte att det var viktigt att ta
vara på att man enkelt kan påverka i kommunen och inte bara när det kommer till små frågor utan
större också. Det som hon tyckte var viktigast var att det måste finnas en dialog mellan vuxna och
ungdomar och inte bara mellan ungdomar samt ungdomsförbund. Hon sa att hon kände en viss oro
om tanken kring ett ungdomsråd eftersom man ofta kan svika ungdomars förväntningar på vad man
kan påverka. Det är också lätt att missförstå vad ett ungdomsråd skulle göra. För att undvika detta
borde man strukturera ungdomsrådet innan man startar det

Carola Granell
Vi hade en intervju med politikern Carola Granell (socialdemokrat) för att få reda på mer information
om det gamla ungdomsrådet. Carola är en heltidsanställd politiker och hon har varit det sedan 1990.
Det fanns ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige i början av år 2000. Ungdomsrådet ägde rum i
högstadieskolor där politiker och gymnasieelever träffades för att diskutera frågor angående miljön
och politiken. Ungdomarna lyfte även upp frågor som intresserade dem. Men efter ett tag blev
frågorna allt mer enformiga och det fanns inte lika många engagerade elever längre, till slut stängdes
ungdomsrådet ner. Trots detta anser Carola att ett ungdomsråd är ett lämpligt förslag för att involvera
ungdomar i politiken.
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Intervju med kommundirektör
Kicki Nordberg
Kommundirektören Kicki Nordberg hade inte ett speciellt ställningstagande, men hon ställde
intressanta frågor som fick oss att se från fler perspektiv. Kicki var en stor support när det kom till att
utveckla idéen om att ha ett ungdomsråd med ingång till skolan. Hon uppgav att det inte finns någon
direkt framtidsplan för ungdomars politiska inflytande i till exempel Vision 2035.

Uppstart av ett ungdomsråd
För att starta upp ett ungdomsråd behövs medlemmar, mötesplats och information på kommunens
hemsida om vad medlemmarna kommer att göra samt kontaktuppgifter. En handledare från
kommunen ska även finnas på plats för att vägleda ungdomsrådet i deras arbete.
Handledaren som är ansvarig för rådet går ut till högstadieskolor inom Stenungsunds kommun samt
Nösnäs gymnasiet. Vi tror på personlig kontakt och vår kommunikationschef Hanna Freij tycker att det
är ett bra första steg i en kommunikation mellan två parter. I presentationen ska det ingå information
om vad ungdomsrådet gör, syfte, hur man blir medlem och eventuell utbetalning/fika. Presentationen
ska vara 10-15 minuter för att ungdomar inte ska tappa intresset. Vi skulle även vilja se infoblad
uppsatta på skolorna om ungdomsrådet. En utbetalning utdelas per möte till originalmedlemmarna till
exempel presentkort och biobiljett. Hur utbetalningarna sker bestämmer medlemmarna och
handledaren.

Ungdomsrådets handledare
I ungdomsrådet så ska det finnas en handledare som jobbar med rådet på deltid. Vi tycker att
handledaren ska jobba inom kommunen så att människan kan framföra ungdomsrådets åsikter framåt.
Handledaren ska ansvara över ungdomsrådet eftersom det inte är säkert att alla i ungdomsrådet är
över 18 år. Handledaren ska ha ansvar över ungdomarnas utbetalning samt eventuell frånvaro.
Handledaren har ansvar över ungdomsrådets hemsida och därmed att alla protokoll är offentliga.
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Arbetet inom skolan
Vår tanke med att blanda in skolan är för att fler ungdomars tankar och synpunkter ska höras.
Ungdomar är inte en homogen grupp, därför är det viktigt att skolan blir inblandad då majoriteten av
alla ungdomar går i skolan, därmed blir alla ungdomars röster hörda. Från kommunens håll ska man
som tjänsteman och politiker kunna skicka remisser och enkäter till skolor. Eleverna ska också kunna
skicka remisser och frågor till politikerna. Vi anser även att det är viktigt att man går ut till skolorna och
presenterar förändringar eller om man skulle ha gjort något som önskades av kommunens ungdomar,
till exempel att det ska börja hållas föreläsningar om psykisk ohälsa. Gymnasieelever samt alla
högstadieelever inom kommunen idag har en schemalagd lektion som kallas mentorstiden.
Vi vill använda några mentorstids lektioner per termin för att få svar på remisser och enkäter.
Mentorstiden är ingen lektion som används i utbildande syfte och vi anser därför att det är det bästa
tillfället för remisser och enkäter. Ett sätt som vi tror att ungdomsrådet kan komma i kontakt med
ungdomar är via skolplattformer som Itslearning och Google Classroom. Skolplattformen ska innehålla
en länk till ungdomsrådets sida inom kommunens hemsida där information finns samt anmälning till
ungdomsrådet.

Arbetet utanför skolan
Ungdomar ses personligen åtminstone en gång i månaden. Mindre möten på sociala medier som
Messenger kan också tillkomma. Det ska vara 7 ungdomar som är med i ungdomsrådet då 7 är ett
primtal. Fyra personer från års kurs 7-9 skolorna i kommunen (d.v.s. Stenungskolan, Kristinedalskolan,
Stora Högaskolan och Montessoriskolan) och tre personer från Nösnäsgymnasiet. Skulle någon vilja
avgå ska rådet hitta en ny medlem innan avgång. Medlemmarna ska ha en Messenger grupp där de
kan enkelt meddela varandra om man skulle vara sjuk eller annat. Nya medlemmar utses genom två
antagnings köer där den som står först på listan blir antagen. En av köerna är för medlemmar från års
kurs 7-9 och den andra kön är för gymnasieelever. Medlemmar får vara i ungdomsrådet max 1 år ifall
det finns en ersättare. Ifall inga ersättare finns så gäller ej tidsgränsen. Alla ungdomar mellan 13-21 år
får delta i ungdomsrådet. En policy skulle kunna införas för att förhindra kränkningar och förebygga
trivsel inom ungdomsrådet. Vi tycker att det ska vara tydligt innan uppstart vad och vilka frågor som
ungdomar kan behandla. Det är också viktigt för oss att man får komma på ett test möte.
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Sammanfattning av enkät
I vår enkät som vi skickade ut 2019-07-30 hade vi sju frågor som folk mellan 13-21 år kunde svara på.
Dessa olika frågor var valda för att kunna visa politiker hur vi ungdomar i Stenungsunds kommun tycker
och tänker samt att bäst visa vad vi vill förbättra inom denna kommun.
Vi fick 182 svar på vår enkät där en stor majoritet var i åldrarna 16-18 och en väldigt liten del var 1921 medan 13-15 var lite över 13%. Vi märkte ganska tidigt att åldern spelar inte så stor roll som vi
trodde det skulle göra, utan vi märkte att svaren var nästan identiska mellan alla åldrar från 13-21.
En av frågorna var “Vad skulle du vilja förbättra i kommunen?” där det fanns flera olika alternativ som
man kunde välja till exempel Kollektivtrafik och mötesplatser. Sedan kom en följdfråga där vi frågade
dem att utveckla sitt svar. För att summera alla 182 svar “Mer bussar mellan Tjörn, Orust, Ucklum &
Stenungsund, mycket fler mötesplatser och psykisk ohälsa bland ungdomar”.

Illustrerade svar på enkäten
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Källor
•

Kicki Nordberg, kommundirektör

•

Maria Renfors, Politiker

•

Bo Pettersson, Politiker

•

Agneta Pettersson Bell, Politiker

•

Pia Solefors, Kultur & Fritidschef

•

Hanna Freij, kommunikationschef

•

Carola Granell, politiker

•

http://www.tjorn.se/ungdomsdialog 2019-08-07

•

http://www.gellivare.se/Kommun/Om-kommunen/Ung-i-Gallivare/Ungdomsradet/ 201908-07

•

https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgarrad/ungdomsrade
t.4.2cfd8fa7158d2732081df0b4.html 2019-08-07

•

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/ungdomspolitik/un
gakommunutvecklare.4.2cfd8fa7158d2732081dea05.html 2019-08-07

•

https://www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/ung-i-rattvik/ungdomars-inflytande/rattviksungdomsrad.html 2019-08-07

10
597

Protokoll
Kommunstyrelsen
2018-11-26

§ 270

Dnr: KS 2018/539

Inkommen skrivelse Socialdemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra förvaltningen att utreda och ta
fram förslag på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra dem mer involverade
samt att göra en genomgång av LUPP-resultatet för att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund inkom 2018-11-07 med en skrivelse om att stärka ungas
demokratiska inflytande i Stenungsund.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse 2018-11-07
Yrkande på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en
utredning görs och förslag tas fram på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra
dem mer involverade samt en genomgång av LUPP-resultatet görs för att identifiera områden
där ungas situation behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden finner att en enig kommunstyrelse bifaller Bo Petterssons (S) yrkande.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Stärk ungas demokratiska inflytande i Stenungsund!
I Stenungsund ska alla kunna leva ett gott liv och känna att man kan vara med och
påverka.
Att unga ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – bland annat handlar det om
att ha en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha
samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
I Stenungsund gör vi regelbundna uppföljningar av ungas levnadsvillkor, upplevelse av
trivsel, påverkansmöjlighet och skolresultat.
Men vi behöver se över om vi tar till vara ungas kunskap och erfarenheter i våra beslut.
Hälften av landets 290 kommuner har använt sig av ungdomsenkäten Lupp, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät för att kommuner ska kunna på en bild
över hur ungas situation ser ut.
Tex är resultatet av unga i Stenungsund och politik följande:
Lite mer än varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
den egna kommunen, Någonstans mellan 15 och 20 procent av ungdomarna tror sig ha
ganska eller mycket stora möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.
Andelen är minst bland tjejerna i åk8 (12 procent), och främst hos dem mindre än GRsnittet.
Mindre än varannan åk8-elev och ungefär var tredje gy2- ungdom uttrycker ett ganska
eller mycket stort förtroende för politiker. (Lupp 2017)
Vi yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

- ge följande uppdrag till den eller de beredningar som kommunfullmäktige finner lämpligt,
- en utredning görs och förslag tas fram på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet
och göra dem mer involverade.
- en genomgång av LUPP-resultatet görs för att identlifiera områden där ungas situation
behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Bo Pettersson (S)
Janette Olsson (S)
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-12-09

§ 92

Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun
Beslut
Välfärdsutskottet beslutar för egen del:
Välfärdsutskottet noterar informationen.
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera årsplaneringen så att folkhälsa blir ett återkommande
informationsärende två gånger per år på välfärdsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottet får information om folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun.
Genomgången innefattade bland annat:
- Folkhälsomålen vs Agenda 2030
- Program social hållbarhet i Stenungsund 2030
- Föräldraskapsstöd
- Hälsa och levnadsvanor
- Mentorer i våldsprevention
- Träning i medveten närvaro

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) tilläggsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera
årsplaneringen så att folkhälsa blir ett återkommande informationsärende två gånger per år på
välfärdsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-12-09

§ 97

Dnr: KS 2020/444

Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 2020
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Rapporteringen gäller perioden 1 sep – 31 okt för Lex Sarah och Lex Maria. I rapporteringen
ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård och Omsorgs bedömning
för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt sex Lex Sarah och en Lex Maria har rapporterats
till Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Bilaga 2020-10-31

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-11-12

Anders Eggertsen
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/444

Till kommunfullmäktige

Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 1 sep- 31 okt 2020
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Rapporteringen gäller perioden 1 sep – 31 okt för Lex Sarah och Lex Maria. I rapporteringen
ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård och Omsorgs bedömning
för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt sex Lex Sarah och en Lex Maria har rapporterats
till Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden.
Beskrivning av ärendet
Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Sarah.
Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada till IVO. Denna regel kallas lex Maria.
Lex Maria gäller för verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.
Lex Sarah och lex Maria har från och med den 1 juli 2011 en liknande utformning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Bilaga 2020-10-31
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef
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Bilaga 2020-10-31
Lex Sarah 1 september – 31 oktober 2020
Antal

Område

Ärendebeskrivning

IVO bedömning

3

Funktionshinder

3

Ordinärt
boende/personlig
assistans

Ej utförd insats, dåligt
bemötande, hot
Ej utförd insats, dåligt
bemötande

2 pågående, 1
avslutad
Pågående, ej
avslutade

6 inskickade Lex Sarah till IVO under perioden
Lex Maria 1 september – 31 oktober 2020
Antal Område

Ärendebeskrivning

1

Överdos insulin

Ordinärt boende och
Hemsjukvård

1 inskickad Lex Maria till IVO under perioden
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IVO
bedömning
Pågående
ärende

604

Hållbarhetsklivet
Bakgrund
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som
inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når
framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig
själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till
stacken.
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för
att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus
på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).
Hållbarhetsklivets vision
Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.
Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi
sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.
De fyra principerna är;
1.
2.
3.
4.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
Bra för både boende och besökare
Fler besökare när och där det inte är fullt
Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen
kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal
hallbaretsklivet.se för att inspirera andra.
1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt
aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en
påverkan på naturen på resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir
avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion
och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och
marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara
rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.
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Exempel på åtgärder kan var att prioritera;





marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader
att få besökare att stanna längre
att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart
att underlätta för besökare att agera hållbart

2. Bra för både boende och besökare
Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är
nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och
besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.
Exempel på åtgärder kan var att prioritera;
 att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
 insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar
lokalt
 målgrupper som bidrar positivt till platsen
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög
beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad
boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade
konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i
lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.
Exempel på åtgärder kan vara att prioritera;
 stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade
tidpunkter och på önskade platser, t.ex. evenemang
 förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad logistik

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter
Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på
behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för
framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är
besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också
viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är
dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda
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heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland
har svårt att attrahera och behålla personal.
Exempel på åtgärd kan var att prioritera att skapa och testa modeller för samverkan för att
skapa fler heltidstjänster.
Turistrådet Västsverige, september 2020

Förslag till beslut

Xs kommun beslutar att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges
initiativ för en hållbar besöksnäring.
Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:





kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en
hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar
kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som
är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030
kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet
att ta del av andras initiativ
kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till
några ekonomiska åtaganden
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Inkommen skrivelse.
Gymnasielärarna på Nösnäsgymnasiet har under detta året vänt ut och in på sig själva för att få
undervisningen för kommunens elever att gå ihop. Med kort eller inget varsel ställt om hela sin
undervisning till distans, detta helt utan tid för omplanering eller tillförsel av nya resurser. Många
timmar läggs utanför arbetstid för att fånga upp de elever som inte passar in i mallen för denna typ
av undervisning. Nya sätt att examinera elever på distans tas fram och detta på ett sätt som ska ge en
rättvis och rättssäker bedömning. Nu är det dags för kommunen att visa lärarna sin stora
uppskattning då de nu för fjärde gången denna terminen får förändrade förutsättningar med inget
varsel! Gör som Trollhättan och Vänersborg och använd de pengar som blir över från minskade
kostnader kring skolmat och service och de tillskott som kommer från staten och ge lärarna en
julbonus, det är det minsta ni kan göra! Det lärarna egentligen behöver är minskad arbetsbelastning
och ökad återhämtning, men då detta är svårare att ge så kan en julbonus visa att ni ser det otroliga
jobb de gör! Hoppas du kan lyfta detta förslag till diskussion nästa gång kommunfullmäktige
sammanträder!
Med vänlig hälsning,
Johan Edentoft
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Stenungsunds kommun
44482 Stenungsund
Strömstad, 2020 12 10
Hej,
Pandemin har åstadkommit kris i många branscher och många medmänniskor är hårt drabbade.
Dessutom understryker pandemin flera av våra redan existerande samhälleliga problem.
I Sverige handlar det inte minst om på vilket sätt våra flera hundra tusen invandrare drabbas, såväl
för möjligheter till integration, gemenskap, arbete och skola.
Situationen bidrar till en återvändsgränd som många kanske aldrig kommer ur.
Det är dessutom en situation som knappast är ny och alla frågor kokar nu ned i en enda gemensam
slutsats:
Språkproblemen.
Media rapporterar ständigt om de enormt eftersatta utbildningarna och fler och fler höjer röster för
utveckling och förbättring. Senast Aktuellts reportage från Järva i Stockholm.
Ett huvudskäl till att många förblir språkfattiga och outbildade är främst att Skolverkets
rekommendationer och riktlinjer bygger på en ovetenskaplig premiss som enligt många av oss som
arbetar med lingvistik och undervisning i svenska är helt fel. Man utgår ifrån att nya språkljud inte
kan läras av ungdom och vuxna, vilket betyder att ungdom och vuxna egentligen inte kan lära sig att
uppfatta fullt ut hur språket talas.
På vuxenutbildningen i Strömstad har vi under åren 2016 - 2019 visat hur fel det är.
Andelen enligt So to Speaks utbildning, som erhåller de tre högsta betygen, A, B, och C, är dubbelt så
många som riksgenomsnittet och 80 procent av eleverna går direkt vidare till högre utbildning eller
arbete inom max två år.
Eleverna uppnår dessutom en hörförståelse och talförmåga som gör att uttalet knappt alls avslöjar
att de inte är svenskar från början.
Många av våra elever kan till exempel bemanna vilken växel som helst.
So to Speak har utvecklat en mycket välfungerade metodik som kan missioneras till flera platser i
landet och enkelt och effektivt kan bedrivas digitalt.
Vi kan erbjuda ett pilotprojekt på test för cirka åtta elever per klass på distans under tre månader,
både ordinarie program som leder fram till nationella prov och riktade utbildningar till exempelvis
vårdsektorn. Därmed kan vi direkt visa att vi kan åstadkomma ett betydligt bättre resultat, såväl
muntligt som skriftligt.
Vi hoppas det är av intresse och ser fram emot att diskutera saken med någon av era
verksamhetsledare.
Jag bifogar också en enkel presentation.

Med vänliga hälsningar
So to Speak AB
Karl Hofsö
Utbildningschef

So to Speak Sweden AB

c/o Niklas Tysk,
17235 Sundbyberg
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karl.hofso@sotospeak se

So to Speak grundades för snart 20 år sedan och erbjuder idag ett landets kanske mest
framgångsrika och effektiva utbildningsprogram i svenska för invandrare. I samband med
kraftigt ökad efterfrågan växer nu verksamheten kraftigt. Dessutom förstår fler och fler –
såväl företag, myndigheter, skolor som kommuner – det enkla sambandet mellan språk,
integration, arbete, samhällsekonomi och tillväxt. So to Speak gör det – så att säga – dubbelt
så bra. Dubbelt så snabbt.
www.sotospeak.se

So to Speak Sweden AB

c/o Niklas Tysk,
17235 Sundbyberg
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karl.hofso@sotospeak se

Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 223. Uppdrag vidare utredning av förutsättningarna för ett gemensamt
utförarregister, köpt vård och boende inom individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder
Diarienummer: 2020-00297.67
Beslut
Förbundsstyrelsen ger styrgruppen för social välfärd ett fortsatt uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder.
Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för social välfärd gav 2019-11-07 avdelningschefen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder. Även socialchefsnätverket ställde sig bakom
utredning i frågan.
En förstudie genomfördes våren 2020. Styrgruppen för social välfärd ställer sig
positiva till en GR-samverkan i frågan och önskar få ett uppdrag från
förbundsstyrelsen att utreda frågan vidare (Enligt beslut 2020-09-22). Resultatet
från förstudiens delrapport har kommunicerats till socialchefsnätverket som också
önskar gå vidare med att utreda förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Delrapport förstudie Gemensamt utförarregister möjligheter och begränsningar, se
bilaga 1.
SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:

611

1 (1)

Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Diarienummer: 2020-00230
Beslut
Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s
rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna
hanterar under våren 2021.
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till
och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att
förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023.
Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens
yrkande inklusive tilläggsyrkandet.
Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt
förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 216. Utseende av ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse
Diarienummer: 2020-00332.010
Beslut
Johan Bergström utses till ytterligare Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse
från och med 2021-01-12 enligt Dataskyddsförordningen. Beslutet ska anmälas till
Datainspektionen.
Till protokollet antecknas att förbundsstyrelsen även är ansvarig för den
personuppgiftsbehandling som sker i revisionen.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om utseende av Dataskyddsombud ska fattas i styrelse och nämnder inom
förbundet.
Under våren 2018 utarbetades ett samverkansavtal om att GR tillsammans med
fyra medlemskommuner skulle dela på ett Dataskyddsombud. Dessa kommuner är:
Härryda, Lerum, Partille och Öckerö. 2018-06-01 beslöt förbundsstyrelsen att utse
Madeleine Arvidsson Wäli till Dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse.
Motsvarande beslut fattades i de fyra kommunerna enligt samverkansavtalet.
GR har från och med 2020-08-01 tecknat ett samverkansavtal med ytterligare fyra
kommuner, Ale, Alingsås, Lilla-Edet samt Stenungsund, och därmed anställt
ytterligare ett regionalt Dataskyddsombud. Beslut i förbundsstyrelsen 2020-06-09.
Då Madeleine Arvidsson Wäli avslutade sin tjänst 2020-09-02 har GR anställt
ytterligare ett Dataskyddsombud, Johan Bergström som börjar sin tjänst som
Dataskyddsombud 2021-01-12.
SKICKAS TILL
Datainspektionen
Berörda kommuner
Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Datum

Vår referens

2020-12-21

SJ

Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Ordförande i omsorgsnämnd

Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja
vården och omsorgen till följd av sjukdomen
covid-19
Vårdföretagarna har tillsammans med Famna, i en tidigare skrivelse daterad 2020-07-01,
uppmärksammat landets samtliga kommuner på att privata och idéburna aktörer inom
vård och omsorg har rätt att ta del av det statsbidrag som avsatts i syfte att stödja
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid- 19 och som regleras i
förordning 2020:357. Nu återkommer Vårdföretagarna i denna fråga.
Socialstyrelsen har uppdraget att fördela statsbidraget efter ansökan från region eller
kommun och anger i frågor och svar; har regionen eller kommunen privat leverantör som
utför uppdrag för regionens eller kommunens räkning, ska regionen och kommunen
skicka in underlag på uppgifter om merkostnader från den private utföraren.
I många kommuner har detta förfaringssätt fungerat på ett tillfredsställande sätt, men
Vårdföretagarna får oroande signaler om att så inte är fallet i ett flertal av landets
kommuner.
Socialstyrelsen ger dock samtliga kommuner möjlighet att komplettera ansökan om
statsbidrag till den 15 januari 2021. Vårdföretagarna vill därför uppmärksamma er på
denna möjlighet att säkra att privata utförare får ersättning för sina merkostnader.
I en nyligen genomförd enkät bland Vårdföretagarnas medlemmar framkommer att en
majoritet av medlemmarna har merkostnader kopplade till covid-19. De största
merkostnaderna handlar enligt enkätsvaren om skyddsutrustning eller annat
sjukvårdsrelaterat material och om merkostnader för vikarier till följd av
ökad sjukfrånvaro. Av de medlemmar som angett att de har fått merkostnader svarar 45
procent att merkostnaderna fått ganska stor eller mycket stor påverkan på deras
företag. Värst drabbade är medlemmar verksamma inom äldreomsorgen. Bland dem
svarar 75 procent att merkostnaderna har fått ganska stor eller mycket stor påverkan.
Socialstyrelsen har nyligen meddelat landets regioner och kommuner om möjligheten
att komplettera ansökan om statsbidrag. I informationen med dnr: 9.1-31169/2020
framgår:
Samtliga sökande har rätt att göra frivilliga kompletteringar till sin ansökan om
statsbidrag om merkostnader till följd av Covid-19. Exempel på en frivillig komplettering
kan vara:
• Korrigeringar i budget utifrån beslut i ansökningsomgång 1. Till exempel om man
behöver ta bort kostnader som beviljats i ansökningsomgång 1. Budget kan då
korrigeras i ansökningsomgång 2.
• Privata utförares kostnadsanspråk för merkostnader.
Almega AB ⚫ Sturegatan 11 ⚫ Box 555 45 ⚫ 102 04 Stockholm
Tel +46 (0)8-762 69 00 ⚫ Fax +46 (0)8-762 69 48 ⚫ Org nr 556334-0941
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I de fall där regionen/kommunen ansöker om privata utförares kostnadsanspråk är det
den bidragssökandes ansvar att kontrollera att de privata utförares kostnadsanspråk
faller inom förordningen
Sista dagen för att göra en frivillig komplettering är 15 januari 2021
Vårdföretagarna vill med föreliggande skrivelse uppmana de kommuner som har avtal
med privata utförare, och ännu inte omhändertagit de privata utförarnas samtliga
ersättningsanspråk i sina ansökningar, att skyndsamt och före den 15 januari 2021
komplettera ansökan om statsbidrag om merkostnader till följd av covid-19.
Vårdföretagarna och landets regioner och kommuner har ett gemensamt intresse av att
fortsatt säkerställa att såväl offentliga som privata vård- och omsorgsgivare får
ekonomiskt stöd för sina merkostnader enligt det löfte som regeringen ställt ut om full
kompensation. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av den oroande utveckling som
smittspridningen nu har tagit och som åter sätter vården och omsorgen under hård
press.
Vårdföretagarna arbetar för att fler ansökningstillfällen, och mer medel vid behov, ska
komma på plats under nästa år och kunna omhänderta också de merkostnader som
uppkommit efter den 30 november i år.

Med vänlig hälsning,
Antje Dedering
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna
Sabina Joyau
Näringspolitisk chef
Vårdföretagarna
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Förbundsfullmäktige 2019-2022
Protokoll 2020-12-15
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 83. Plan och detaljbudget för GR 2021
Diarienummer: 2020-00257.021
Beslut
Plan och detaljbudget för GR 2021 antas.
Sammanfattning
Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2021 har tagits fram. Planen
fokuserar på de insatser under året som särskilt ska följas upp. Planen är framtagen
utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av
förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga
utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala
arbetet.
Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av
verksamheten under 2021. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal
fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt
avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning
och detaljbudget.
Beslutsunderlag
• Plan och detaljbudget för GR 2021.
SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Pernilla Övermark
Ordförande

Jonas Ransgård
Justerare

Maria Brauer
Justerare
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Anteckning
2020-12-22

Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Delegationsbesluten från tjänstemän skickas separat.
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Nyanställningar KS oktober 2020
Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult
Anställning

Anställningsform

Befattning

2020-10-01

P_1 Tills vidare

P_0158 Verksamhetschef bi

Gäller tom SSG Motivering av anställning
1,0

2020-10-02

P_1 Tills vidare

P_A691 Lärare förskola

1,0

2020-10-01

P_1 Tills vidare

P_3391 Elevassistent

1,0

2020-10-12

P_1 Tills vidare

P_9247 Handläggare

1,0

2020-10-01

P_1 Tills vidare

P_0674 Bygglovhandläggare

1,0

2020-10-01

P_1 Tills vidare

P_3680 Barnskötare

1,0

2020-10-05

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

9999-12-31

1,0

2020-10-01

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31

1,0

2020-10-12

P_15 Allmän visstid

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-10-12

P_15 Allmän visstid

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

1,0

2020-10-01

P_15 Allmän visstid

P_3383 Socialpedagog

9999-12-31

1,0

2020-10-01

P_15 Allmän visstid

P_8135 Kock

9999-12-31

1,0

2020-10-04

P_15 Allmän visstid

P_2706 Studiehandledare

9999-12-31

1,0

2020-10-19

P_15 Allmän visstid

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-10-05

P_22 Obeh skollagen P_A152 Gymnasilärare yrkes

9999-12-31

1,0

2020-10-21

P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig

9999-12-31

1,0

2020-10-19

P_3 Besttid eg vik

P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31

1,0

2020-10-26

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

1,0

2020-10-01

P_3 Besttid eg vik

P_4496 Rektor tf

9999-12-31

1,0

2020-10-06

P_3 Besttid eg vik

P_3094 Socialsekreterare

9999-12-31

1,0

2020-10-08

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

1,0

2020-10-26

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

1,0

2020-10-05

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-10-26

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

0,8

2020-10-05

P_1 Tills vidare

P_3361 Praktiksamordnare

0,8

2020-10-20

P_1 Tills vidare

P_1650 Undersköterska

0,8

2020-10-01

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

9999-12-31

0,8

2020-10-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

2020-10-13

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,8
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2020-10-01

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

2020-10-26

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

0,8

2020-10-19

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

0,8

2020-10-12

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

0,8

2020-10-19

P_22 Obeh skollagen P_A151 Kulturskollärare

9999-12-31

0,6 Utifrån verksamhetens behov och budgetskäl.

2020-10-05

P_15 Allmän visstid

P_2995 Lärare

9999-12-31

0,5 Utifrån verksamhetens behov och avböjde större kontrakt.

2020-10-01

P_3 Besttid eg vik

P_7634 Parkarbetare

9999-12-31

0,5 Avböjde större kontrakt och budgetskäl.

2020-10-12

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,5 Avböjde större kontrakt.

9999-12-31

Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov

Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

Årsarbetare, månadsavlönade AB
2 320
2 290

2 300

2 285

2 280
2 260
2 240

2 292

2 301

2 296
2 276

2 274

2 263

2 259

2 240

2 249

2 228

2 220
2 200

2 206

2 180
2 160
2 140

okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20
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Tjänsteskrivelse
2020/53
2020-12-03

Dnr TMN

Johanna Svensson
Bygg- och miljöjurist
Till tekniska myndighetsnämnden

Revidering av Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning
Förslag till beslut
Tekniska myndighetsnämnden beslutar att förlänga giltigheten för delegationsordningens
delegationspunkter för beslut i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Beslutet gäller förutsatt att Riksdagen beslutar om förlängning av lagens
giltighet den 9 december 2020 som planerat.
Delegationspunkterna upphör, i enlighet med planerat riksdagsbeslut avseende lagens
giltighet, att gälla den 31 maj 2020. Om riksdagen under våren 2021 tar ytterligare beslut om
förlängning av lagens giltighet gäller delegationspunkterna fram till det senare datum som
riksdagen i så fall beslutar.
Tekniska myndighetsnämnden beslutar vidare att anta reviderad delegationsordning enligt
förslag i bilaga Reviderad delegationsordning 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förlängning av giltighetstid för delegationspunkter avseende lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger Tekniska
myndighetsnämnden ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden
mot serveringsställen avseende till exempel ommöblering, begränsning i öppettider eller
stängning. Detta som ett led i att minska risken för smittspridning av Covid-19 i samhället.
Riksdagen förbereder nu en förlängning av lagens giltighet varför följdändringar i Tekniska
myndighetsnämndens delegationsordning också behöver göras.
Årlig revidering av Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning
Vid omarbetning av Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning den 13 maj 2020
gavs förvaltningen i uppdrag att framgent se över delegationsordningen inför varje nytt
kalenderår och då också ta fram förslag på eventuella revideringar.
I revideringen inför 2021 föreslås ett par nya delegationspunkter och en del ändringar av
administrativ karaktär.
Skäl till förslag till beslut
Förlängning av giltighetstid för delegationspunkter avseende lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder skulle ursprungligen gälla fram till den 31
december 2020. Nu förbereder sig dock riksdagen för att i enlighet med regeringens
proposition 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
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Tjänsteskrivelse
2020/53
2020-12-03

Dnr TMN

serveringsställen besluta om en förlängning av lagens giltighet till den 31 maj 2021.
Giltigheten för de punkter i Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning som reglerar
beslutsfattande enligt lagen behöver därför också förlängas.
Det inte kan uteslutas att flera förlängningar av lagens giltighet kommer att ske under 2021.
Det är således, av effektivitetsskäl, rimligt att förlänga delegationspunkternas giltighet så
länge som lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen beslutas
gälla.
Årlig revidering av Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning
I revideringen av Tekniska myndighetsnämndens delegationsordning inför 2021 ingår i
huvudsak förändringar av administrativ karaktär så som uppdatering av laghänvisningar och
språkliga korrigeringar. Då Kommunfullmäktige under året antagit nya lokala
avfallsföreskrifter (2020-05-14 §85) är många av de föreslagna förändringarna hänförliga till
dessa. Mot bakgrund av att det under året identifierats ett behov av utökad delegation
gällande åtgärder vid akuta miljörisker införs också en helt ny delegationspunkt (M.10.3)
som inte haft någon motsvarighet i tidigare delegationsordning.
De föreslagna förändringarna markeras med grönt i bilaga Reviderad delegationsordning
2021 och förklaras i bilaga Förändringsförteckning till reviderad delegationsordning 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-03
Reviderad delegationsordning 2021
Förändringsförteckning till reviderad delegationsordning 2021

STENUNGSUNDS KOMMUN
Verksamhet Bygg Miljö

Mariana Andersson
Verksamhetschef Bygg Miljö

Beslut skickas till
Stenungsunds kommun, verksamhet Infrastruktur
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