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Tillkännagivande om justerat protokoll 
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anslagstavla. 
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Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Mia Skytt  
sekreterare 
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§ 71  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs med förändringen att följande ärende utgår: Direktanvisning av 
del av Söbacken 3:1 till Fejen Bostäder AB, dnr KS 2019/712. 
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§ 72 Dnr: KS 2022/242 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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§ 73 Dnr: KS 2021/932 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränskust och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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§ 74 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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§ 75 Dnr: KS 2022/533 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2023 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 
9 januari (utbildningsdag), 16 januari, 20 februari, 23 februari (bokslutsdag), 9 mars (torsdag 
kl.16.00 enbart beslut om ombudsinstruktioner), 20 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 
25 september, 23 oktober och 27 november.  

Allmänna utskottet tisdagar klockan 09.00 
24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och  
5 december.  

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 09.00 
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober och  
6 december. 

Personal- och ekonomiutskottet  
12 januari (utbildning) 19 januari, 2 februari, 16 februari, 8 mars, 30 mars, 19 april, 4 maj,  
26 oktober och 11 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet, allmänna utskottet samt personal- och 
ekonomiutskottet. Gällande personal- och ekonomiutskottet finns än så länge förslag till 
datum, ej klockslag för när sammanträdena börjar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se, Mia.skytt@stenungsund.se och 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se  
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§ 76 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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§ 77 Dnr: KS 2022/32 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Erica Bjärsved informerar om pris- och indexjusteringar till följd av 
prishöjningar som leder till onormala kostnadsökningar i entreprenader som redan är igång.  
 
Enhetschef för fastighet Benny Ankargren informerar om pågående lokalprojekt. 
 
Administrativ chef Helena Maxon informerar om kommunens pågående arbete med valet.  

Verksamhetschef Lars Lidén informerar om pågående digitaliseringsprojekt i kommunen, 
några exempel är ökad säkerhet, e-tjänster, digitala medicinskåp, nyckelfria digitala lås på 
kommunens lokaler och särskilda boenden, central systemförvaltarorganisation och pågående 
SOLTAK-samarbeten. 

Sektorchef Marcus Starcke informerar om:  

- Visselblåsardirektivet har implementerats och intern samt extern rapporteringskanal 
har upprättats. 

- Sommaren har varit relativt lugn i kommunen vad det gäller skadegörelse etcetera. 
- Göteborgs stad har sagt upp samverkansavtalet gällande alkohol- och tobakstillstånd. 
- Ansökan om tillstånd för att utföra kamerabevakning vid kommunhusets parkering har 

skickats in till följd av skadegörelser på kommunens bilar. 
- Ett projekt för att modernisera kommunens hemsida kommer att pågå under 2023. 
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§ 78 Dnr: KS 2020/578 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner med komplettering och revidering i enlighet med Orust kommuns förslag 
och arbetsgruppens justeringar. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att policyn ska kompletteras och revideras i enlighet med Orust 
kommuns förslag med arbetsgruppens justeringar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
samt enligt Olof Lundbergs (S) förslag om komplettering samt revideringar i policyn. 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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§ 79 Dnr: KS 2022/8 
 
Åtgärder för att påskynda framdriften i detaljplaneprocessen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderat reglemente och 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: 

• Beslut om planstart sker genom verkställighet i de fall de överensstämmer med 
beslutad startplan. 

• Delegation för planeringsbesked ges till förvaltningen. 
• Delegation för granskning och samrådsredogörelse ges till förvaltningen. 
• Delegation om antagande ges till kommunstyrelsen för att besluta om antagande av 

detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt behålls. 
• Delegation för avtal kopplade till genomförande av detaljplan ges till 

kommunstyrelsen för att besluta om avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 § 90 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka beslut inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen som skulle 
kunna delegeras för att påskynda framdriften i kommunens detaljplaneprocess.  
 
I plan- och bygglagen (2010:900) finns möjlighet till en långtgående delegation vad gäller 
detaljplaneprocessen. Förvaltningen har utrett de olika delarna i detaljplaneprocessen och sett 
över möjligheten till utökad delegation för varje enskilt beslut som behövs fram till och med 
beslut om antagande. Jämfört med den delegation som finns idag beskrivs möjliga 
förändringar och beräknad tidsvinst.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att utskottet ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag med 
förtydligandet att det i det reviderade reglementet och delegationsordningen ska föreslås att 
förvaltningen får delegation gällande planeringsbesked, granskning och samrådsredogörelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Olof 
Lundbergs (S) förtydligande. 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 80 Dnr: KS 2021/115 
 
Beslut om planstart för detaljplan Näs 1:55 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan Näs 1:55. Planarbetet kan startas 
när planavtal finns undertecknat. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglagen 2010:900. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att Stenungsund kommun i samarbete med exploatör planerar för en ny förskola i 
Ödsmål på fastigheten Näs 1:302, sökte Näs 1:55 Fastighets AB den 2 februari 2021 om 
planbesked för att kunna bygga om eller ersätta nuvarande lokal för Ekenäs förskola med 
byggnader för centrumändamål och bostäder. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter och 
cirka 2000 kvadratmeter för centrumändamål. Området är idag inte detaljplanerat och 
befintliga förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation 
och affärslokal. 
 
ÖP 2020 pekar ut ett område för bostäder inom 10–20 år med en markering och siffran B21. 
Det aktuella området gränsar till tänkt planområde. Eftersom sökt förändring inte helt kan 
styrkas av Översiktsplanen ska planarbetet ske med utökat förfarande enligt Plan- och 
bygglagen 2010:900. En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med 
kommunens Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. 
Detta främst då området ligger inom gångavstånd till befintlig service och god kollektivtrafik 
och medger blandad stadsmiljö med fler bostäder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
 
Beslut skickas till 
linnea.skott@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
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§ 81 Dnr: KS 2022/410 
 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, Ucklum 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Sandbacka 1:4 inkom i maj 2022. Stora delar av 
fastigheten är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
enbostadshus, tvåbostadshus samt ett boende för exempelvis äldre. Utöver boendet för 
exempelvis äldre vill sökande möjliggöra för cirka 15 bostäder.  
 
Området är inte utpekat som möjligt utbyggnadsområde i gällande översiktsplan (laga kraft 
2021-01-15) och den planerade bebyggelsen är lokaliserad på jordbruksmark. Enligt 3 kap 4 § 
Miljöbalken krävs särskilda skäl för att exploatera jordbruksmark. Platser som ligger närmare 
kollektivtrafik och service och som idag inte utgörs av jordbruksmark lämpar sig bättre för 
utveckling av bostäder och boende för äldre. Att föreslagen exploatering kommer att ske på 
jordbruksmark samt att den saknar stöd i översiktsplanen är skäl till att ge avslag till ansökan. 
De befintliga detaljplanerna öster om fastigheten har inte heller byggts ut till fullo.  
 
Det föreslagna området ligger också utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Nuvarande vattentäkt kan inte försörja denna tillkommande 
bebyggelse vilket också är skäl till att avslå ansökan om planbesked för Sandbacka 1:4.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, 2022-04-25 
Bilaga till ansökan, kartbild detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
Bilaga till ansökan, skiss detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se och marita.hjelm@stenungsund.se 
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§ 82 Dnr: KS 2022/678 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden. Projektbudgeten utökas med 3000 tkr 
för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Norumsån. 
Släntstabiliteten bedöms ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning. En mer detaljerad beskrivning finns under 
”Förslag till åtgärd”. 
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Allmänna utskottet
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§ 83 Dnr: KS 2021/1192 
 
Klimatstyrande resepolicy, Stenungsund kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy med revideringen att första 
meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får endast användas i undantagsfall.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att första meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får 
endast användas i undantagsfall.” och därmed att ”eller för längre utrikesresor” tas bort. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Jan Rudéns (S) ändringsförslag och finner att 
så sker. Ordföranden frågar därefter om allmänna utskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med revideringen och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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§ 84 Dnr: KS 2022/303 
 
Information om resultat av enkät - kommunernas klimatlöften 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsstrateg Karin Martinsson informerar om resultatet och slutsatserna av satsningen 
Kommunernas klimatlöften som Klimat 2030 genomfört. 
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§ 85 Dnr: KS 2022/31 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsledare Victoria Lind Magnusson informerar om Regeringens prövning av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 
 
Verksamhetschef Veronica Götzinger informerar fördjupat kring pågående detaljplanearbeten.  
 
Sektorchef Daniel Jerling informerar om sommaren som generellt har varit lugn.   
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