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2



Protokoll          
                  Allmänna utskottet

2021-08-31
 
Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2021-09-07  
Paragrafer: 76–95  
Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-08 
Datum då anslaget tas ned: 2021-10-01 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Mia Skytt  
sekreterare 
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användande av kakor (cookies) 

KS 2020/765  

§ 79 Redovisning av uppdrag att identifiera områden 

där fyrverkerier kan begränsas genom lokala 

ordningsföreskrifter 

KS 2020/651  

§ 80 Uppdaterat reglemente för intern kontroll KS 2021/539  

§ 81 Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om 

möjligt effektivisera  fordonsflottan utifrån 

verksamheternas behov, kostnader och 

miljöpåverkan 

KS 2021/542  

§ 82 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 

utskott 2022 

KS 2021/568  

§ 83 Information från sektor stödfunktioner KS 2021/12  

§ 84 Remiss om riskhanteringsplan för Stenungsund 

enligt översvämningsdirektivet 

KS 2021/417  

§ 85 Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och 
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§ 92 Ansökan om direktanvisning för Kyrkenorum 
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§ 93 Ansökan om direktanvisning, Kännestorp 2:25, 
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§ 94 Information gällande Mark och 
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§ 76  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs utan några förändringar. 
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§ 77 Dnr: KS 2020/1049 
 
Information från lokalstyrgruppen 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef Marcus Starcke informerar om det pågående projektet ny förskola i Hallerna.  
 
Thomas Dahl, projektchef på Stenungsundshem AB, informerar övergripande om pågående 
fastighetsprojekt i kommunen. 
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§ 78 Dnr: KS 2020/765 
 
Dataskyddsombudets tillsyn av kommunens användande av kakor 
(cookies) 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningens åtgärdsplan utifrån 
dataskyddsombudets tillsyn av användning av kakor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den personuppgifts-
ansvarige efterlever de regler som finns i EU:s dataskyddsförordning, förkortad GDPR, och 
annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudets har granskat användningen av kakor 
(cookies) på kommunens hemsida. En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator 
och innehåller information. Dataskyddsombudets identifierade fem bristområden i 
kommunens hantering av kakor (cookies).  
 
Utifrån Dataskyddsombudets bedömningar och rekommendationer har förvaltningen justerat 
hanteringen av kakor för att efterfölja EU:s dataskyddsförordning. Sammanfattningsvis 
innebär detta framförallt en utformning en ny cookie-banner. Genom detta säkerställs bland 
annat att ett aktivt samtycke måste göras innan cookies placeras på en besökares dator. Det 
säkerställer också att samtycket är informerat, specifikt och frivilligt. Den nya utformningen 
möjliggör också att samtycket om placering av kakor kan återkallas. Därtill har 
statistiktjänsten Google Analytics tagits bort och kakorna som behandlar personuppgifter är 
sammanställda och införda i kommunens förteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-15 
Rapport - Svar på dataskyddsombudets granskning av användning av kakor 
Rapport om granskning avseende användningen av kakor 
Missiv granskning av användningen av kakor 
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Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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§ 79 Dnr: KS 2020/651 
 
Redovisning av uppdrag att identifiera områden där fyrverkerier kan 
begränsas genom lokala ordningsföreskrifter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 (§ 130) om ändringar av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för Stenungsunds kommun i syfte att begränsa användandet av 
fyrverkerier i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att det geografiska 
tillämpningsområdet, offentlig plats, medför en större räckvidd än vad som är påkallat och att 
ändringarna lägger ett onödigt tvång på allmänheten som innebär obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Efter Länsstyrelsens beslut gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att specificera områden där fyrverkerier kan begränsas. 
 
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och har haft dialog med Länsstyrelsen. 
Bedömningen är att det med säkerhet inte går att fastslå specificerade områden där 
fyrverkerier kan begränsas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Beslut KS 2020-11-30 - Information om länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter 
avseende användningen av fyrverkerier  
Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter - Länsstyrelsen 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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§ 80 Dnr: KS 2021/539 
 
Uppdaterat reglemente för intern kontroll 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av 
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når 
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar och regler.  

Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern 
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Reglemente för intern kontroll  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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§ 81 Dnr: KS 2021/542 
 
Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt effektivisera  
fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och 
miljöpåverkan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader 
och miljöpåverkan.  

Stenungsunds kommun har en gemensam central fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och 
Lilla Edets kommuner. Målen med den centrala fordonshanteringen är bland annat att 
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera 
kostnaderna genom samordnade upphandlingar och inköp, säkerställa verksamhetens tillgång 
till välfungerande fordon samt öka antalet miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den 
centraliserade fordonshanteringen arbetar med samordnade upphandlingar och inköp, 
uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder kopplat till denna uppföljning samt central 
anskaffning, administration, underhåll och avyttring av fordon. Dessutom kartlägger den 
centrala fordonshanteringen att nyttjande av fordon och föreslår hur kommunens kan optimera 
sin fordonspark.  

Det finns en möjlighet att minska fordonsflottans miljöpåverkan. Det förutsätter dock en 
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av 
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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§ 82 Dnr: KS 2021/568 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2022 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

10 januari, 7 februari, 24 februari (bokslutsdag), 3 mars (torsdag kl.16.00 enbart beslut om 
ombudsinstruktioner), 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 24 
oktober, 28 november 

Allmänna utskottet tisdagar klockan 08.30 

18 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april (endast ekonomisk uppföljning), 3 maj, 31 maj, 30 
augusti, 27 september, 25 oktober, 6 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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§ 83 Dnr: KS 2021/12 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringschef Lars Lidén informerar om pågående och slutförda digitaliseringsprojekt i 
förvaltningen så som e-arkiv, e-tjänster med mera.  
 
Sektorchef Marcus Starcke informerar om att sommaren varit lugn då det till exempel 
förekommit relativt lite skadegörelse på kommunens fastigheter.  
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§ 84 Dnr: KS 2021/417 
 
Remiss om riskhanteringsplan för Stenungsund enligt 
översvämningsdirektivet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-06-04 som sitt eget svar på Länsstyrelsens 
remiss om Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden som hotas 
av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. I Sverige genomförs 
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av 
översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 
 
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 
översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 
Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena och skickat ut 
dessa på remiss till kommunerna. Yttrande över riskhanteringsplan ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 24 september.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Remissvar - Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet 2021-06-04 
Mål och åtgärdstabell Stenungsund 
Riskhanteringsplan Stenungsund 2022-2027 
 
Beslut skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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§ 85 Dnr: KS 2021/556 
 
Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - 
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Stenungsunds kommun står inte bakom att Västra Götalandsregionen ansöker om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, eftersom detta skulle innebära att regionen får 
ett beslutsmandat som står över den enskilda kommunens rådighet och det kommunala 
självstyret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 reviderades plan- och bygglagen (PBL). I och med att lagrevideringen 
antogs fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional 
fysisk planering. De andra regionerna i Sverige, däribland Västra Götalandsregionen (VGR) 
fick inte ett liknande krav på sig. Efter revideringen är det endast regionutvecklingsansvariga 
som kan omfattas av uppdraget och i Västra Götaland är det därmed VGR som kan vara det. I 
och med revideringen blev Göteborgsregionen av med sitt regionplanemandat de haft fram till 
år 2019. Efter att VGR fått frågan från Finansdepartementet om förutsättningarna finns i 
regionen för att driva en regional fysisk planering enligt PBL, tog regionen upp frågan med 
kommunalförbunden. Regionens fyra kommunalförbund utryckte en önskan om att frågan 
skulle skickas ut till kommunerna och kommunalförbunden som en formell remiss, samt att 
VGR i samband med detta tydliggjorde sin inställning. VGR skickade ut remissen den 15 
mars och remissen består av fem olika frågor som behandlar frågor om regional fysisk 
planering i allmänhet och frågan om VGR ska bli ett regionplaneorgan i synnerhet. I utskicket 
av remissen redovisar VGR sin inställning till remissen, där de är positiva till att bereda och 
utreda frågan om en hemställan till regeringen, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna. Slutdatum för remissvar är den 30 september 2021.  
 
Förvaltningen bedömer att VGR behöver bereda frågan ytterligare och förtydliga sin 
inriktning, ambition och avgränsning av uppdraget för att kommunen ska kunna ta beslut om 
en hemställan till regeringen är aktuell eller inte. Det saknas ett aktivt ställningstagande från 
VGR som svarar på frågan om de själva är positiva eller negativa till att bli ett 
regionplaneorgan, i dagsläget har de endast ställt sig positiva till att utreda frågan ytterligare. 
Utöver ett ställningstagande saknas även förslag på hur den regionala fysiska planeringen  

16



 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
hade kunnat se ut, enligt PBL och utanför PBL. Först när en mer omfattande beredning gjorts 
av VGR kan vi bedöma vilka fördelar och nackdelar en regional fysisk planering enligt PBL 
kan få för kommunen. En beredningsprocess kan med fördel inkludera oss som kommun. Om 
en hemställan skickas in till regeringen behöver VGR förtydliga hur de går vidare med 
ovannämnda punkter.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att yttrandet till Västra Götalandsregionen ska lyda enligt följande: 
 
Stenungsunds kommun står inte bakom att Västra Götalandsregionen ansöker om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, eftersom detta skulle innebära att regionen får 
ett beslutsmandat som står över den enskilda kommunens rådighet och det kommunala 
självstyret. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan 2021-06-28 
Faktaunderlag VGR – remiss om regional planering enligt PBL 
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – VGR som 
regionplaneorgan 2021-03-15 
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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§ 86 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av VA-taxa - bordlagt ärende 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning på 12 % år 2022 och 
ytterligare 12 % år 2023, taxan ska inte indexregleras enligt KPI. VA-taxan börjar gälla den 1 
januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Olof Lundberg (S) föreslår enligt följande:  
 
Höjningen för år 2022 och 2023 är bra, dock ska den inte räknas upp med KPI samtidigt, 
yrkar avslag för 2024 och 2025 för att vi inte vet vad anslutningen mot Kungälv kommer att 
kosta och då ska vi inte binda taxan. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
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§ 87 Dnr: KS 2021/649 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Norums-Torp 1:36 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i 
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och 
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna 
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.  
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten 
upprättas från befintliga ledningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
 
Beslut skickas till 
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se
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§ 88 Dnr: KS 2018/321 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ram med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet av 
gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning av 
medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söderut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medförde ökade kostnader. Den budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fattade den 10 juni 2020 (§104) beslut att följa det förslag som 
Trafikverket tagit fram. 
 
Trafikverket har under vår 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
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Protokoll
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2021-08-31

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår avslag på förvaltningens förslag om att utöka ramen för utbyggnad 
och färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 
 
Olof Lundberg (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut om att utöka ramen för 
utbyggnad och färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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§ 89 Dnr: KS 2021/253 
 
Gatunamn Munkeröd 1:12 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att namnet Hammarvägen ska gälla som gatunamn för den 
kommande vägen inom detaljplan 323 för Munkeröd 1:12 med flera - industri och 
småindustri. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom detaljplanen för ”Munkeröd 1:12 med flera – industri och småindustri” (Detaljplan 323) 
ska vägen namnsättas, förslag på gatunamn är Hammarvägen. 

Namnet Hammarvägen syftar till trakten Hammar i närområdet, men också till verktyget 
hammare. Vägar för småindustri har tidigare namngivits efter ett namntema med 
verktygsnamn och därför bör även denna väg följa det temat. Stenungsunds 
hembygdsförening har tillfrågats och inkommit med namnförslag. De har inget att anmärka på 
namnet Hammarvägen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
 
Beslut skickas till 
asa.wahlstrom@stenungsund.se 
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§ 90 Dnr: KS 2018/163 
 
Försäljning av Höga 1:226, Stora Höga södra Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Compact Living Nordic ABs begäran om att teckna nytt 
köpekontrakt med samma villkor som tidigare för industrifastigheten Höga 1:226. Fastigheten 
ska läggas ut till försäljning igen då priset på marken inte är relevant idag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att fastställa markpriset för den 
kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. Fastigheten Höga 1:226 var 
en av fastigheterna på industrimarken som därefter såldes, köpekontrakt tecknades den 14 
december 2017. 

I köpekontraktet finns krav på byggnadsskyldighet vilket innebär att byggnation på marken 
ska påbörjas inom en utsatt tid, om inte detta utförs går köpet åter. Med ”påbörjas” avses i 
kontraktet att bottenplatta eller grundmurar ska vara färdigställda. Syftet med 
byggnadsskyldigheten är att mark som säljs av kommunen ska bebyggas och inte köpas i 
spekulationssyfte. 
 
För Höga 1:226 har byggnadsskyldigheten inte uppfyllts och köparen har fått kontraktet 
förnyat två gånger tidigare på grund av anledningar som förvaltningen bedömt rimliga. Nu har 
tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten gått ut igen och fastigheten har därför återgått till 
kommunen. Köparen önskar att få ett förnyat köpekontrakt, anledningen är att bygglov för 
marken har överklagats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt följande: Avslag då det är 
en helt annan köpare för tomten än den som står på avtalet, tomten ska gå ut på försäljning 
igen då priset på marken inte är relevant idag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
Köpekontrakt 
E-post från Compact Living Nordic AB 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungund.se
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§ 91 Dnr: KS 2021/653 
 
Ansökan om direktanvisning, Kopper 2:1 m.fl. Hasselhöjden 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på del av fastigheten, 
Kopper 2:1 m.fl., Hasselhöjden. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller 
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Sökanden ges då 
möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.   

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan om direktanvisning (2021-05-09) av del av fastigheten, 
Kopper 2:1, Hasselhöjden, för ca 48 lägenheter (trygghets - alternativt seniorboende). 
Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag en stor mängd inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för 
Hasselhöjden specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Direktanvisningen avser området för Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del 
av Kopper 2:1 m.fl. som antogs av Kommunfullmäktige den 4 mars 2021, men som ännu inte 
vunnit laga kraft (är överklagad hos mark- och miljödomstolen). När detaljplanen vunnit laga 
kraft föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
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Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se
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§ 92 Dnr: KS 2021/616 
 
Ansökan om direktanvisning för Kyrkenorum 4:210, tidigare Torpet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på fastigheten Kyrkenorum 
4:210, tidigare Torpet. När det är fastställt att fastigheten kan försäljas, föreslås detta ske 
offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. Sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan den 26 april 2021 om direktanvisning av fastigheten, 
Kyrkenorum 4:210, tidigare livsmedelsaffären Torpet. Direktanvisningen avser ca 27 
lägenheter (trygghetsboende med sociala mötesplatser). Gällande detaljplan medger 
handelsändamål.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248).  

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten specifikt men 
även mer generella som kan matcha aktuellt område. Om en försäljning av denna fastighet ska 
ske föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

Gällande detaljplan (ändring i stadsplan för del av Stenungsund, Kyrkenorum etapp II, 
Kyrkenorum Övergård 4:123), medger handelsändamål för Kyrkenorum 4:210. För att 
fastigheten ska ges möjlighet att bebyggas med bostäder behövs en ändring av detaljplanen. 
Det finns i dagsläget cirka 20 pågående planarbeten och cirka 20 beslutade positiva 
planbesked.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
 
Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 

camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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§ 93 Dnr: KS 2021/652 
 
Ansökan om direktanvisning, Kännestorp 2:25, Spekeröd 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning för fastigheten Kännestorp 
2:25, Spekeröd. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. 
Sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.  

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB inkom den 9 maj 2021 med en ansökan om direktanvisning av fastigheten, 
Kännestorp 2:25, Spekeröd, för ca 72 lägenheter (flerbostadshus med inriktning för 
barnfamiljer). Fastigheten ligger utom detaljplan men ett planarbete pågår för området där 
fastigheten ingår. I översiktsplanen är marken utpekad som mark för bostäder.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 vi hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag ett flertal inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten 
specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Det pågår ett detaljplanearbete för området, Spekeröd södra, Kännestorp 2:25 m. fl, där 
fastigheten Kännestorp 2:25 ingår. Detaljplanearbetet är ännu i ett tidigt skede. Det finns 
fortfarande många frågor att utreda såsom jordbruksmarkens värde i förhållande till ny 
bostadsbebyggelse och om skolan har eventuella framtida utrymmesbehov åt öster. När 
detaljplanearbetet kommit längre eller vunnit laga kraft föreslås fastigheten säljas offentligt 
via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
 
Beslut skickas till 
magnus@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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§ 94 Dnr: KS 2019/29 
 
Information gällande Mark och Miljööverdomstolens beslut att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör Jessica Andersson informerar om Mark- och 
miljööverdomstolens dom om att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 
för Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2. 
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§ 95 Dnr: KS 2021/13 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strategisk projektledare Stefan Svedhem informerar om projekt GC-väg Solgårdsdalen. 
 
Utvecklingsledare Helena Franzén informerar om Bostadsmarknadsanalys från Länsstyrelsen. 

Sektorchef Daniel Jerling och verksamhetschef Veronica Götzinger ger fördjupad information 
om pågående detaljplaner. 
 
Verksamhetschef Camilla Svensson informerar om projektet Hållbar vattenanvändning. 

Sektorchef Daniel Jerling informerar kring vad som hänt under sommaren samt aktuell 
information.  
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