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Beslutande 
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Thomas Danielsson (C) 
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Övriga närvarande 
Linda-Maria Hermansson (C), kommunalråd 
Maria Renfors (M), oppositionsråd  
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef  
Daniel Jerling, sektorchef 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Benny Ankargren, lokalresursstrateg §§ 21–23 
Jessica Waller, näringslivschef § 23 
Camilla Svensson, verksamhetschef § 24 
Michael Kööhler, enhetschef § 24 
Karin Martinsson, miljöstrateg § 25 
Anna Andersson, hållbarhetsstrateg § 25 
Malin Henriksson, verksamhetschef § 25 
Stefan Svedhem, strategisk projektledare § 26 
Veronica Götzinger, verksamhetschef § 27 
Lisa Bertilsson, mark- och exploateringsingenjör § 27 
 
Justeringsdag: 2022-03-28  
Justerare: Göder Bergermo (L) 
 
Mia Skytt Olof Lundberg (S) Göder Bergermo (L)    
sekreterare ordförande justerare  
 
Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer. 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum: 2022-03-28  
Paragrafer: 21–27  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-28 
Datum då anslaget tas ned: 2022-04-20 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Mia Skytt  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

§ 21 Fastställande av föredragningslistan   

§ 22 Svar på uppdrag att utreda införande av 

beloppsgränser 

KS 2022/216  

§ 23 Information från sektor stödfunktioner KS 2022/32  

§ 24 Revidering av avfallstaxa KS 2022/171  

§ 25 Klimatanpassningsplan Stenungsunds kommun KS 2018/481  

§ 26 Stationsplacering Skagerraksbanan, 

inriktningsbeslut 

KS 2021/186  

§ 27 Information från sektor samhällsbyggnad KS 2022/31  
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§ 21  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs utan några förändringar. 
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§ 22 Dnr: KS 2022/216 
 
Svar på uppdrag att utreda införande av beloppsgränser 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat 
attestreglemente innehållande beloppsgränser.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av beloppsgränser för 
attest. Förvaltningen har utrett frågan och bedömer att beloppsgränser kan införas genom 
revidering av attestreglementet.  

De olika nivåerna på beloppsgränser bör sättas utifrån tjänst och verksamhet. 
Ekonomifunktionen kommer svara för att kontinuerligt göra stickprov för att säkerställa att 
attest sker utifrån beslutade beloppsgränser. De sakkunniga revisorerna har under de senaste 
åren granskat attestflödet tre gånger, i delårsgranskningen, i den löpande granskningen och i 
bokslutsgranskningen. Granskningen har inte gett upphov till några noteringar.    

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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§ 23 Dnr: KS 2022/32 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalresursstrateg Benny Ankargren informerar om statusen för pågående lokalprojekt. 
Ekonomichef Erica Bjärsved informerar om att förvaltningen förväntar sig högre priser för 
framtida projekt på grund av de rådande omständigheterna i omvärlden.   
 
Näringslivschef Jessica Waller informerar om aktuella näringslivsfrågor däribland att det går 
bra för Stenungsunds torg, Citycon i jämförelse med liknande shoppingcenter och att det 
näringslivsstrategiska programmet enligt uppdrag av kommunfullmäktige ska uppdateras, 
tidplanen för framtagandet av denna uppdatering redovisas.  
 
Sektorchef Marcus Starcke informerar om de aktuella frågor som diskuteras på SOLTAK 
ABs fyra kundråd:  

- IT-säkerhet 
- Leveransstörningar på IT-utrustning och nätprodukter 
- Sammankoppling av kommunens e-tjänstplattform och SOLTAKs 

ärendehanteringssystem 
- Införande av anställningsguiden, digitalt anställningsförfarande 
- Samarbete kring en väg in och en väg ut när anställda börjar och slutar en tjänst i en av 

Soltakskommunerna 
- Synkronisering av budgetprocessen  
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§ 24 Dnr: KS 2022/171 
 
Revidering av avfallstaxa 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa, taxan börjar gälla från och med 
den 1 september 2022.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om ny avfallstaxa i november 2021 och beslutade då att ta bort 
möjligheten att köpa tjänsten för blandat mat- och restavfall. Tjänsten ska vara borttagen 
senast den 31 augusti 2022. 
 
För att beslutet ska gälla juridiskt så krävs dels att en reviderad avfallstaxa godkänns av 
kommunfullmäktige, dels att nya föreskrifter också godkänns av kommunfullmäktige. 
 
I den reviderade avfallstaxan är tjänsten för osorterat avfall borttagen. Från och med den  
1 september kommer alla tjänster innebära att matavfall och restavfall måste sorteras var för 
sig. I dagsläget har cirka 1 500 villaabonnenter köpt tjänsten för osorterat avfall. Utöver 
villaabonnemangen tillkommer flerfamiljsbostäder som bedöms behöva utrustas med ungefär 
150 nya matavfallskärl. 
 
Förutom borttagande av den osorterade tjänsten innehåller den nya taxan korrigeringar av pris 
för några tjänster. Tillagt i taxan är även straffavgifter om matavfallet inte sorteras ut från 
restavfallet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Styrdokument reviderad avfallstaxa 
Kommunfullmäktige §177 2021-11-11 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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§ 25 Dnr: KS 2018/481 
 
Klimatanpassningsplan Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta klimatanpassningsplanen med tillhörande åtgärdsbilaga. 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att planen ska vara ett planeringsunderlag till gällande 
översiktsplan. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Klimatanpassningsplanen är ett övergripande dokument vars syfte är att beskriva hur 
Stenungsunds kommun påverkas av klimatförändringarna genom att identifiera risk- och 
sårbarheter, belysa olika frågeställningar och effekter så som vad det innebär med bland annat 
en höjd havsnivå, ökad nederbörd och varmare temperaturer. Kopplat till klimatanpassnings-
planen finns en åtgärdsbilaga med åtgärder som kommunen kan vidta för att minska effekten 
av klimatförändringarna. Klimatanpassningsplanen är ett kunskapsunderlag och vägledande 
dokument för planeringsfrågor i kommunen som visar på möjligheter för ett hållbart samhälle 
och lokal utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
Klimatanpassningsplan 
Åtgärdsbilaga klimatanpassningsplanen 
 
Beslut skickas till 
karin.martinsson@stenungsund.se 
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§ 26 Dnr: KS 2021/186 
 
Stationsplacering Skagerraksbanan, inriktningsbeslut 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsundsmotet utmed E6 väljs som placering för ett 
eventuellt framtida stationsläge för en höghastighetsjärnväg genom kommunen, mellan 
Göteborg och Oslo. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför ett kommande arbete om miljögodkännande av transportkorridor för en höghastighets-
järnväg genom kommunen behöver ett val av stationsläge tas inom Stenungsunds kommun. 
Två lägen har tidigare kommunicerats som möjliga, Stenungsundsmotet i norr och Stora 
Högamotet i söder. De större utbyggnadsplanerna kring dessa potentiella platser kan nämnas 
då Södra och centrala Hallerna har planer för utbyggnad av cirka 1000 nya bostäder, och 
Spekeröds by cirka 500 nya bostäder. Totalt nås 7900 invånare inom 3km radie från det norra 
stationsläget och 5300 invånare från det södra stationsläget. Genom det norra stationsläget nås 
även kemiindustrin på ett enklare sätt även om avståndet överstiger 3km. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet enigt föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att välja placering av stationen för Skagerraksbanan vid Stenungsundsmotet utmed E6. 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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§ 27 Dnr: KS 2022/31 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör Lisa Bertilsson, verksamhetschef Veronica Götzinger och 
sektorchef Daniel Jerling informerar om identifierade avvikelser på projektet kring nytt 
resecentrum i Stenungsunds centrum. 

Strategisk projektledare Stefan Svedhem informerar om att ÅVS för bro till Orust har 
upphandlat konsult och projektet kommer att startas upp under hösten. 
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