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Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
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sekreterare 
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§ 31  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs utan några förändringar. 
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§ 32 Dnr: KS 2020/946 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2021 för Stenungsunds Energi AB 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om Stenungsunds Energi AB:s uppföljning av 
internkontrollplan 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen årligen 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är en del 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Kommunstyrelsen får härigenom information om att Stenungsunds Energi AB:s styrelse, den 
16 februari 2022, godkänt uppföljningen av 2021 års internkontrollplan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Internkontroll uppföljning Stenungsunds Energi AB 2021 
Protokoll Stenungsundshem AB:s styrelsemöte 2022-02-16 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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§ 33 Dnr: KS 2022/249 
 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 § 103 att en kompetensanalys skulle 
genomföras. Kompetensgapanalysen kompletterar kommunens kompetensförsörjningsplan för 
2021–2023, genom att ge en kvantitativ bild av bristyrken och tillgången på arbetskraft i de 
olika sektorerna nu och framåt under en femårsperiod.  
 
Att Stenungsunds kommun som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats 
och i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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§ 34 Dnr: KS 2022/305 
 
Rivning av byggnad på Kyrkebyvägen 5, Kyrkeby 3:34 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnad på Kyrkebyvägen 5, Kyrkeby 3:34. Finansiering 
sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnaden på Kyrkebyvägen 5, Kyrkeby 3:34 ägs och förvaltas av Stenungsunds kommun.  
 
Fastigheten Kyrkeby 3:34 köptes av Stenungsunds kommun 1966 och på del av fastigheten 
ligger ett mindre hus som har hyrts av socialtjänsten som boende, i avvaktan på att området 
ska exploateras.  
 
Socialtjänsten kan inte längre använda huset som bostad då det varit många klagomål från 
kringboende. De har inte lyckats åtgärda problemen trots hjälp från polisen. Förvaltningen 
föreslår därför att byggnaden rivs. 
 
Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget att rivningslov söks direkt så att 
huset kan rivas utan dröjsmål. 
 
För området närmast huset pågår arbete med detaljplan för nytt LSS boende (Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Bilaga 1 Karta Kyrkebyvägen 5, Kyrkeby 3:34 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
alexander.antonsson@stenungsund.se 
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Protokoll
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§ 35 Dnr: KS 2022/32 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef Marcus Starcke informerar om nuläget gällande överenskommelse med BECH 
kring ett förlikningsavtal. Ärendet bereds och kommer att lyftas för politisk behandling inom 
snar framtid.  
 
Lokalstrateg Benny Ankargren informerar om kommunens fastigheters energiförbrukning.  
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§ 36 Dnr: KS 2022/107 
 
Reviderade riktlinjer för färdtjänst 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för färdtjänst för Stenungsunds 
kommun. Revideringen innebär att rätten till färdtjänstresor med särskilt tillstånd, till och från 
arbete och studier, kommer att upphöra från och med det datum beslutet träder i kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)” (KF 2009-10-
26, § 136) har personer med varaktiga och väsentliga funktionsnedsättningar möjlighet att 
beviljas ett särskilt tillstånd för färdtjänstresor till och från arbete, gymnasiala studier samt 
högskolestudier. Idag betalar en funktionsnedsatt person som har beviljats ett sådant tillstånd 
en egenavgift för sina resor som motsvarar ett månadskort i kollektivtrafiken. Egenavgiften är 
således låg i förhållande till den verkliga kostnaden för resorna. 

Med anledning av att det beslutades om en besparing avseende kostnaden för särskilda resor i 
budget 2022, behöver fullmäktige ta ställning till hur dessa resor ska hanteras och som en följd 
av detta revidera ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)”.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Riktlinjer för färdtjänst 
 
Beslut skickas till 
kerstin.gunnerod@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 
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2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2022/303 
 
Enkät kommunernas klimatlöften 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svaren i enkäten från KLIMAT-2030 som sina egna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 25 februari 2022 skickade KLIMAT-2030 ut en enkät med åtta frågor för att utvärdera 
satsningen med klimatlöften. Stenungsunds kommun har som undertecknare av KLIMAT-
2030 möjlighet att svara på enkäten som ska vara KLIMAT-2030 tillhanda senast den 31 maj.  
 
Enkäten är en utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften som pågått i två år. Den 
ska ge ett underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt hur KLIMAT 2030:s stöd 
till kommunerna ska utformas framöver. Utvärderingen innebär att KLIMAT-2030 inte 
kommer att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni som föregående år. Mer 
information kring satsningen och resultatet från enkäten kommer att kommuniceras under 
hösten.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Enkät kommunernas klimatlöften 
 
Beslut skickas till 
karin.martinsson@stenungsund.se 
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§ 38 Dnr: KS 2021/725 
 
Svar på utredning hur Stenungsunds kommun kan erbjuda fler 
ställplatser för husbilar 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar utredningen slutförd.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2021 § 239 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda var och hur Stenungsunds kommun kan erbjuda fler ställplatser för husbilar. 

Förvaltningen har därför granskat de fastighetsmässiga, juridiska och praktiska 
förutsättningarna inom kommunens fastigheter för att möjliggöra fler ställplatser. I 
utredningen redovisas befintliga ställplatser och i dagsläget har kommunen 8 anordnade 
ställplatser med full service vid Norra hamnplan. Vid Kolhättan och Getskärs badplats nyttjas 
ej anordnade ställplatser spontant genom möjligheten till 24-timmars parkering. I kommunen 
finns även privata aktörer som erbjuder ställplatser. 

Utredningen har inte lämnat några förslag till nya ställplatser utan redovisar endast vilka 
möjligheter som kan finnas på de föreslagna platserna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Bilaga 1, lokaliseringsutredning 
Ärende om ställplatser för husbil, Lisbeth Svensson 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se  
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§ 39 Dnr: KS 2021/1107 
 
Förstudie Strandpromenad Hogia - Getskär 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021 § 57 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag på en sammanhängande strandpromenad som förbinder Stora Höga 
med Stenungsund. Uppdraget föranleddes av en skrivelse som inkom till kommunstyrelsen 
från en medborgare. 

Förvaltningen har utrett möjligheterna till en promenadsträcka i form av en 
vandringsled/naturstig och en möjlig sammanhållande sträcka har identifierats. Föreslagen 
sträcka redovisas i bilaga 1 som är en karta över befintlig sträckning mellan Getskär och 
Hogia. För att ge möjlighet till en mer strandnära promenad har förslag på avstickare från den 
befintliga sträckningen redovisats i tre olika förslag. Dessa redovisas i bilagorna A, B och C.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 31 mars 2022 
Bilaga 1, Karta över befintlig sträckning Getskär till Hogia 
Bilaga A, Förstudie alternativ A 
Bilaga B, Förstudie alternativ B 
Bilaga C, Förstudie alternativ C 
Beslut KS 2021-02-08, Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
Inkommen skrivelse till kommunstyrelsen Strandpromenad Stora Höga 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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§ 40 Dnr: KS 2022/46 
 
Ansökan om planbesked för Jordhammar 3:12 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för ansökan om ny detaljplan 
för del av fastigheten Jordhammar 3:12. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för del av fastighet Jordhammar 3:12 inkom i januari 2022. 
Fastigheten är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
enfamiljshus och parhus, totalt cirka 10–15 bostäder. 
 
Området är utpekat som möjligt utbyggnadsområdet i gällande översiktsplan (laga kraft 2021-
01-15) men det finns i dagsläget inte förutsättningar för att ge positivt planbesked. Fastigheten 
ligger på jordbruksmark som brukas och kommunen saknar planeringsunderlag för hur 
jordbruksmarken ska hanteras. Enligt 3 kap 4 § Miljöbalken krävs särskilda skäl för att 
exploatera jordbruksmark. Lagen innebär att kommunen måste kunna påvisa att den planerade 
markanvändningen är av väsentligt allmänt intresse, och motivera varför den föreslagna 
lokaliseringen av planområdet är den mest lämpliga. Fastigheten angränsar också till den 
befintliga skyddszonen till industrin och nya skyddslinjer kommer att beslutas vilket kan 
påverka förutsättningarna att exploatera fastigheten. Ansökan om planbesked föreslås avslås 
eftersom planeringsunderlag för jordbruksmark i dagsläget saknas och den befintliga 
skyddszonen till industrin är under utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Ansökan om planbesked Jordhammar 3:12, 2022-01-17 
Ansökan om planbesked Jordhammar 3:12 bilaga 1, 2022-01-17 
Ansökan om planbesked Jordhammar 3:12 bilaga 2, 2022-01-17 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), med stöd av Jan Rudén (S), Wouter Fortgens (M) och Göder Bergermo 
(L), föreslår att begäran om planbesked för ansökan om ny detaljplan för del av fastigheten 
Jordhammar 3:12 ska beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet beslutar enligt Olof Lundberg (S) förslag. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Allmänna utskottet
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§ 41 Dnr: KS 2022/130 
 
Förfrågan om att arrendera mark, Kyrkenorum 4:210 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett fyraårigt arrendeavtal 
med möjlighet till förlängning ett år i taget, med Matboden AB, del av Kyrkenorum 4:210.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Matboden AB inkom den 8 februari 2022 med en förfrågan om att arrendera del av 
Kyrkenorum 4:210, för att bedriva försäljning av livsmedel och kioskvaror i obemannad 
butik.  

Gällande detaljplan (ändring i stadsplan för del av Stenungsund, Kyrkenorum etapp II, 
Kyrkenorum Övergård 4:123), medger handelsändamål för Kyrkenorum 4:210. Fastigheten 
nyttjas inte för närvarande men den kan i framtiden användas för kommunala behov eller 
markanvisas, vid annat ändamål än handel behövs en ny detaljplan. För att fastigheten inte ska 
stå oanvänd tills dess att beslut fattas om eventuell annan markanvändning gör förvaltningen 
bedömningen att del av fastigheten (ca 250 kvm) kan arrenderas ut till Matboden AB enligt 
inkommen förfrågan. Förvaltningens förslag är att arrendera ut del av fastigheten på kortare 
tid för att inte förhindra framtida markanvändning. 
 
Förvaltningen har delegation på att teckna arrendeavtal på upp till fyra år. Då det finns många 
intressenter som vill förvärva marken lyfter förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen för ett 
inriktningsbeslut innan ett delegationsbeslut tas vid undertecknande av arrendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Förfrågan om arrende 2022-02-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att upprätta ett fyraårigt 
arrendeavtal med möjlighet till förlängning ett år i taget, med Matboden AB, del av 
Kyrkenorum 4:210. 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet beslutar enligt Olof Lundbergs (S) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Matboden AB 
Camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 42 Dnr: KS 2015/72 
 
Direktanvisning, del av Stenung 4:109 Kristinedals grusplan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att direktanvisa del av Stenung 4:109 (Kristinedals grusplan) till 
Stenungsundshem AB. Områdets utbredning framgår till cirka 75% av den befintliga 
grusplanen. Marken ska säljas till ett marknadsmässigt pris enligt värdering vid tillfälle för 
försäljning. Andelen hyresrätter ska vara 100 %. Beslut om direktanvisning gäller i två år från 
laga kraft av kommunstyrelsens beslut.   

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler sig jävig och deltar inte under behandlingen av detta ärende.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundshem AB lämnade den 21 januari 2015 in en intresseanmälan om direktanvisning 
av kommunal mark inom del av Stenung 4:109 (Kristinedals grusplan), för att skapa upp till 
120 lägenheter i form av hyresrätter.  

Vid en direktanvisning ges en byggherre ensamrätt att under en begränsad period (2 år) 
förhandla med kommunen om marköverlåtelse för byggnation. Under de 2 åren kan parterna 
komma överens om genomförandefrågor, kostnader och intäkter med mera. Detta regleras i 
ett avtal som beslutas politiskt innan detaljplanen antas. I Stenungsunds kommun nu gällande 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248), står 
att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell om en byggherre presenterar ett 
intressant koncept/uttryck. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 augusti 2015 § 158, att ge förvaltningen i uppdrag att 
anvisa aktuellt område till Stenungsundshem AB samt att i planarbetet tillse att de krav som 
ställs på utrymmen för elevers och barns aktiviteter utomhus tillgodoses. Beslutet var i 
enlighet med då gällande riktlinjer för markanvisning. Det finns ett positivt planbesked för del 
av Stenung 4:109 (2017-03-28, § 33). 

Det har ännu inte upprättats något avtal och då det gått för lång tid behövs ett nytt beslut om 
direktanvisning för att gå vidare med ärendet.  

18



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
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Stenungsundshem AB har gjort vissa justeringar och inkom den 17 december 2021 med en ny 
intresseanmälan för att skapa upp till 120 lägenheter, och om det finns önskemål från 
kommunen finns även möjlighet att upplåta lägenheter för särskilda grupper. 
Stenungsundshem AB vill nyttja hela grusplanen för byggnation. En aktivitetsyta för 
utomhusaktiviteter för elever och ungdomar, ska tillgodoses i anslutning till skolan. 
Aktivitetsytan upptar en yta om cirka 25 % av grusplanen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-05 
Intresseanmälan 2015-01-21 
Intresseanmälan 2021-12-17 
 
Beslut skickas till 
Stenungsundshem AB 
camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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§ 43 Dnr: KS 2021/1194 
 
Svar på återremiss - Planstarter 2022/2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar plan för start av nya detaljplaner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 23 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 21 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbete är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2021 har det 
beslutats om 8 planstarter. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att planarbete påbörjas tidigare än 
kommunen haft möjlighet till och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar avvakta. Förvaltningen har inte 
möjlighet att arbeta med alla beslutade positiva planbesked i efterfrågad omfattning och det 
föreslås beslutas en plan för vilka planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 att återremittera ärendet för att planstarterna 
och prioriteringsordningen skulle ses över, speciellt planstarterna som är planerade 2023. 
Förvaltningen har sett över bilagan och justerat utifrån de nya förutsättningarna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Startplan för detaljplaner 2022 och 2023 (inklusive kartbilaga 1 och 2) 
Kommunstyrelsen beslut 2022-03-21 § 92 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 44 Dnr: KS 2022/290 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Timavgiften ska 
årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
taxan angående tidsåtgång utifrån tidmätningar.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ansvaret att utföra livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar 
för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 
maten ska vara säker att äta och det ska vara rätt information konsumenten får om livsmedlet. 
 
Livsmedelskontroll är inte en skattefinansierad verksamhet utan ska enligt 1§ i förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
avgiftsfinansieras. Detta innebär att det är livsmedelsföretaget som betalar kostnaden för 
kontrollen. Regelverket förordnar i dagsläget obligatorisk förhandsdebitering av årliga 
kontrollavgifter men då svensk lagstiftning nu har anpassats till EU:s nya kontrollförordning 
2017/625 ska kommunerna senast den 1 januari 2024 i stället ha infört debitering i efterhand. 
Efterhandsdebitering ger en tydligare koppling till utförd livsmedelskontroll och debitering 
kommer att ske utifrån nerlagd tid i ärendet.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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§ 45 Dnr: KS 2022/291 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun ansvarar för kontrollen av animaliska biprodukter vilket innebär 
förhindra spridning av smittämnen, så inte människor och djur kommer till skada. Kontrollen 
kan till exempel innefatta hantering och förvaring av slaktavfall på anläggning. Idag saknas 
taxa för kontroll av animaliska biprodukter i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt 28§ i lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en 
kommun ta ut avgift för den kontroll som utförs gällande animaliska biprodukter samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen.  
 
Då taxa saknas för kontroll av animaliska biprodukter har taxebestämmelser upprättats och för 
att beräkna kostnadstäckningen inom kontrollområdet har beräkningsunderlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att 
uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 

Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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§ 46 Dnr: KS 2022/292 
 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 23 § i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt att 
ta ut avgift för den tillsyn som bedrivs för att kontrollera efterlevnaden av handel med 
receptfria läkemedel, som sker i detaljhandeln. Kontrollen innefattar den hantering och 
försäljning som sker.  
 
Nuvarande taxa trädde i kraft 2011 och därefter har timavgiften endast blivit indexreglerad. 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 
1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från kommunens faktiska 
kostnader. Nuvarande timavgift är 851 kronor.  
 
Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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§ 47 Dnr: KS 2022/294 
 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt strålskyddslagen. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt strålskyddslagen (2018:396) och tillhörande bestämmelser är en verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmälningspliktig. Kommunen utför tillsynen 
över att gällande regler följs. Kommunen utför även tillsyn enligt strålskyddslagen och 
tillhörande bestämmelser i avseende fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten 
har tillträde till i avseende strålskyddet gällande radon. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunen ta ut avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen och tillhörande bestämmelser. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
saknas idag i Stenungsunds kommun. En översyn har därmed utförts av avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen med tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen 
enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt strålskyddslagen behöver antas för att 
kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsynen.  

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen 
med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  
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§ 48 Dnr: KS 2022/295 
 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt miljöbalken. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
tidsåtgång utifrån tidmätningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs 16 april 2018 (KF 0115/18) 
och trädde i kraft 1 januari 2019. En översyn av taxan enligt miljöbalken (1998:808) för 
prövning och tillsyn har utförts samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. Anledningen till översynen är förändringar i lagstiftningen samt att 
vissa revideringar behövts för att kommunen fullt ut ska kunna ta betalt för tillsyn och 
prövning inom området. För att förbättra kostnadstäckningen och kunna bedriva en tillsyn av 
hög kvalitet är det därmed nödvändigt att införa en ny taxa. 
 
Förslaget till taxa enligt miljöbalken är huvudsakligen uppbyggd enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) taxeunderlag och grundar sig på en behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område. I den behovsstyrda taxan är det tillsynsbehovet som styr taxan och det finns tydliga 
kopplingar till behovsutredningen. Statlig och kommunal taxekonstruktion kopplas samman. 

Under översynen har jämförelser gjorts med andra kommuner, däribland Kungälvs kommun. 

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 
Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 
1 januari 2023.   
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Kommunen får besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande 
föreskrifter samt EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde enligt 27 kap. 1 § 
miljöbalken. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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§ 49 Dnr: KS 2022/297 
 
Taxa enligt lag om internationella hot för människors hälsa 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal 
verksamhet) med basår 2022. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en skyldighet för befälhavare på fartyg vid ankomst till första svenska hamn att visa 
upp ett intyg om att inga smittämnen som utgör en hälsorisk för människor finns ombord. 
Stenungsunds kommun ansvarar för att utfärda saneringsintyg efter inspektion på fartyg.  
Kommunen kan ta ut avgifter för åtgärder enligt 25 § lag (2006:1570) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. Avgiften riktar sig mot befälhavare på fartyg för 
undersökning och åtgärder för saneringsintygen när fartyg anlöper hamn.  
 
I nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns en bristande laghänvisning 
till taxa för lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. En översyn har 
därmed utförts för avgifter enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
och tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. En separat taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa bedöms skapa tydlighet och underlätta administrativt arbete vid 
förändringar i lagstiftningen.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår 
från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av 
PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
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Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  
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§ 50 Dnr: KS 2022/298 
 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2014 gäller lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lagstiftningen 
upprättades för att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna 
tillverka sprängämnen. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som förekommer på 
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
sprängämnen på olaglig väg. Kommunen ansvarar för tillsynen att bestämmelserna om 
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, 
professionella användare och enskilda.   
 
Enligt 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen ta ut avgift för tillsyn. 
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer saknas idag i Stenungsunds kommun. 
En översyn har därför utförts av avgifter för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
samt beräkning av kostnadstäckningen enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt lag om 
sprängämnesprekursorer behöver antas för att kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsyn.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska 
kostnader. Timavgiften ska årligen indexuppräknas utifrån PKV med utgångspunkt 2022 
innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  
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§ 51 Dnr: KS 2022/31 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 § 88 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma snarast till allmänna utskottet med information om vilka lärdomar man dragit i 
projektet Svenshögen, Svartehallen och Sågen. Bakgrunden är att kommunstyrelsen noterat 
att projektet blivit betydligt dyrare än budgeterat. Utifrån detta uppdrag informerar Camilla 
Svensson, verksamhetschef infrastruktur, om projektet och bakgrunden till kostnadsökningen. 
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