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Till Stenungsunds kommunfullmäktige den 17 december 2020
Fråga: Vad kan kommunen göra, för att undvika stenkastning från gångbron vid
vårdcentralen i centrala Stenungsund fortsätter?
Under en längre tid har nu stenkastning skett från gångbron och skadat många bilar. Det är
bara en hårsmån ifrån att en sten går genom en framruta och skadar en förare eller
passagerare, samt kan orsakar en trafikolycka. Detta har pågått sporadiskt under flera år,
utan att kommunen vidtaget åtgärder för att skydda bilisterna. Jag har själv utsatts för
stenkastning. Denna gång hade jag tur att stenen tog i taket. Alla som råkar ut för skador
drabbas med dyra självrisker på 3 000 – 5 000 kronor. Har man inte rätt försäkring kan
kostnaderna för den som utsatts för stenkastning bli väldigt dyrt Kan man sätta upp ett högre
stängsel eller sätta en nätkupol över hela gångbron? Som bilist förväntar jag mig att
Stenungsunds kommun skyndsamt vidtar åtgärder för att skydda bilister som färdas under
kommunens gångbro.
Med vänlig hälsning Anders Ringblom
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22 oktober 2020

ENKEL FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
OM KONTAKTER MED TRAFIKVERKET UTIFRÅN
NOLLVISIONEN
Stenungsund har en trafiksäkerhetsvision att vi ska vara en kommun
där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer. Jag
undrar därför vad kommunstyrelsens ordförande avser att vidta för
åtgärder för att påverka Trafikverket att se till att inte generera
situationer som uppmuntrar till ett negativ trafikbeteende i form av
att korsa spåren när bommarna är fällda.
En mörk vinterkväll när snön låg hög och vit stod jag ensam på perrong 1 i Stora
Höga och väntade på tåget som enligt skyltning skulle komma in på spår 1.
Bommarna fälls och sedan rullar tåget in på spår 2, jag sätter fart mot
bommarna som förblir nedfällda och tåget som stannat utan att ha någon att ta
upp eller lämna av vid spår 2 sätter fart igen mot Göteborg och när bommarna
väl gått upp så jag kan passera över spåren från perrongen vid spår 1 till
perrongen vid spår 2 så var det bara jag och snön kvar. Det var ju inte
uppfostran och trafikvett som i det läget avhöll mig från att springa över spåren
utan kombinationen svarta lågskor och snödrivor.
Detta var många år sedan men det har minskat min tillit till att tåget verkligen
väntar in resenärer när tåget kommer in på det icke utannonserade spåret.
Vanligtvis väntar tågpersonalen in så folk hinner byta perrong men det skapas
onödigt mycket spårspring av att tåget och skyltningen inte är synkad vilket inte
underlättas av att resenärer blir stressade när situationen uppstår.
Det är inte regelmässigt och jag har inte lagt tid på att studera hur ofta det sker
men det förefaller att vara för ofta som det skyltas att tåget ska avgå från fel
perrong. Trots att jag nästan helt undvikit tåget under Coronaperioden har jag
vid ett par tillfällen i höst på helgerna när det inte är ett tågmöte utan enbart ett
tåg som stannar vid stationen noterat att man skyltar ut att tåget ska avgå från
fel perrong. Senaste gången var i söndags (den 18 oktober) då tåget som går till
Göteborg kvart i fem kom in på spår 2 trots att det skyltats ut på spår 1.
För att undvika framtida olyckor och upprätthålla resenärers respekt för de
bommar som finns så vore det önskvärt att kommunen tog kontakt med
Trafikverket för att få dem att undvika att skapa ovan nämnda situationer.
Jakob Hallman (KD)
Kommunfullmäktigeledamot

KRISTDEMOKRATERNA

www.kristdemokraterna.se

Mobil: 0706-00 67 04

jakob.hallman@kristdemokraterna.se
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Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 367

Dnr: KS 2019/550

Svar på motion om kameraövervakning väckt av Johan Jönsson (M)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del att kommunen utreder och
kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska kameraövervakas
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motion.
Reservation
Johan Jönsson (M), Maria Renfors (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M) och
Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 7 juli 2019 med en motion där han yrkar att kommunen utreder
och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska
kameraövervakas. Dessutom yrkar motionären att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att
utföra övervakningen och skyndsamt implementerar övervakningen.
Motionärens vilja att utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds
kommun som skall kameraövervakas är utifrån förvaltningens bedömning möjligt att
genomföra. Viktigt att understryka är dock att Polismyndigheten är ansvarig myndighet för
brottsutredningar och det är fastighetsägaren som ansöker om kameraövervakningen för
aktuellt område. Att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att utföra övervakning och
skyndsamt implementerar övervakningen blir därmed beroende av vilket område som anses
ha behov av övervakning och vem som är fastighetsägare på aktuell plats.
Med vad ovan angetts bedömer förvaltningen att motionen i den del att kommunen utreder
och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som skall
kameraövervakas kan bifallas. Denna utredning bör ske i samverkan och dialog med
Polismyndigheten och fastighetsägare. I övrigt anser förvaltningen att motion bör avslås.
Detta beror på att det är fastighetsägare och Polismyndighet som ofta är de som ansvarar för
ansökan och implementering av övervakningen vilket leder till att kommunen inte har
rådighet över detta.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Motion kameraövervakning Johan Jönsson (M)
Beslut KF 2019-09-12
Riktlinjer för övervakningskameror
Beslut KS 2019-09-23
Anmälningsärende – Motion om kameraövervakning – Johan Jönsson (M)
Kommittédirektiv 2019:94 - Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Medborgarlöfte Stenungsund-Tjörn-Orust 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Jönsson (M) föreslår att motionen bifalles i sin helhet.
Det finns i dag kommunala bostadsbolag/fastighetsägare som kan ansöka och implementera
kameraövervakning direkt. Detta gäller också för allmän platsmark. Att ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för övervakningskameror för Stenungsunds Kommun.
De riktlinjer som är antagna gäller från 2006-05-22 och hänvisar bland annat till att
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt lag 1998:150. Sedan 2008 är det inte längre Länsstyrelsen
utan Datainspektionen som ger tillstånd och då med lag 2018:100 som underlag.
Maria Renfors (M) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag.
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och konstaterarar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Johan Jönssons (M) förslag.
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Melisa Nilsson
(S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Linda-Maria
Hermansson (C) och Emma Ramhult (V).
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M),
Helena Nävergårdh (M), Nedzad Deumic (KD) och Jimmy Lövgren (MP).

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut skickas till
johan.jonsson@stenungsund.se
bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2019/550

Till kommunfullmäktige

Svar på motion om kameraövervakning väckt av Johan Jönsson (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del att kommunen utreder och
kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska kameraövervakas
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motion.
Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 7 juli 2019 med en motion där han yrkar att kommunen utreder
och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som ska
kameraövervakas. Dessutom yrkar motionären att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att
utföra övervakningen och skyndsamt implementerar övervakningen.
Motionärens vilja att utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i Stenungsunds
kommun som skall kameraövervakas är utifrån förvaltningens bedömning möjligt att
genomföra. Viktigt att understryka är dock att Polismyndigheten är ansvarig myndighet för
brottsutredningar och det är fastighetsägaren som ansöker om kameraövervakningen för
aktuellt område. Att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att utföra övervakning och
skyndsamt implementerar övervakningen blir därmed beroende av vilket område som anses
ha behov av övervakning och vem som är fastighetsägare på aktuell plats.
Med vad ovan angetts bedömer förvaltningen att motionen i den del att kommunen utreder
och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som skall
kameraövervakas kan bifallas. Denna utredning bör ske i samverkan och dialog med
Polismyndigheten och fastighetsägare. I övrigt anser förvaltningen att motion bör avslås.
Detta beror på att det är fastighetsägare och Polismyndighet som ofta är de som ansvarar för
ansökan och implementering av övervakningen vilket leder till att kommunen inte har
rådighet över detta.

15

Tjänsteskrivelse
2020-05-19

Dnr KS 2019/550

Beskrivning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 7 juli 2019 med en motion som yrkade att:




Att kommunen utreder och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds
kommun som skall kameraövervakas.
Att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att utföra övervakningen
Att kommunen skyndsamt implementerar övervakningen

Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 2019-09-12, det vill säga första sammanträdet
efter sommaruppehållet. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Den
långa handläggningstiden beror bland annat på ärendets komplexitet.
Kommunens ansvar i det brottsförebyggande arbetet
Kommunen är ej ansvarig myndighet för att utreda brott. Ansvaret för detta ligger hos
Polismyndigheten. Polismyndigheten ska emellertid tillsammans med övriga myndigheter
inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att
minska brottsligheten och öka människors trygghet. Kommunen har också ansvar för
verksamheter som i sig bidrar med viktiga och nödvändiga insatser i det brottsförebyggande
arbetet, exempelvis inom utbildning, socialtjänst och samhällsbyggnad. Det finns dock inget
specifikt eller generellt kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och det
brottsförebyggande arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner varierar.
2019 undertecknade kommunen tillsammans med Orust och Tjörns kommun samt
Polismyndigheten ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde
Södra Fyrbodal och de tre kommunerna under 2020. Detta är en långsiktig satsning att
tillsammans öka samarbetet mellan polisen och kommunernas skolor och socialtjänst kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Det gemensamma målet är att öka den
upplevda tryggheten för kommunernas invånare samt minska brottsligheten med fokus på
ungdomar liksom att stoppa nyrekryteringen av unga in i den kriminella världen.
En viktig part i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är fastighetsägare.
Kommunen har genom sitt kommunala bostadsbolag, Stenungsundshem AB, en möjlighet att
skapa miljöer som minskar risker för brott och stärka tryggheten. Stenungsundshem AB
genomför tillsammans med Hyresgästföreningen och kommunen trygghetshetvandringar i
syfte att öka tryggheten.
Sammanfattningsvis har kommunen en viktig roll i det lokala brottsförebyggande arbetet men
Polismyndigheten är ansvarig. Detta innebär bland annat att samordna trygghetsskapande
åtgärder tillsammans med fastighetsägare och polisen, där kameraövervakningen kan vara en
fråga. Detta är aktuellt i bland annat centrumutvecklingen och hur trygghetsskapande insatser
där ska se ut för området, genom kameraövervakning. Vem som dock ansvarar för ansökan
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om kameraövervakning och uppsättning av kameror beror på vem som är fastighetsägare. På
allmän platsmark är kommunen ansvarig för detta. När kommunen är fastighetsägare blir
också kameraövervakningen en fråga för kommunen. Idag har kommunen tre pilotprojekt på
tre olika skolor där kameraövervakning finns inom- och utomhus, med syfte att bland annat
minska skadegörelse.
Kamerabevakningslagen
2018 antogs en ny kamerabevakningslag (2018:1200). Lagens intention var att förbättra
möjligheterna att använda kamerabevakning men också stärka integritetsskyddet. Den nya
lagen innebär bland annat att det blivit lättare för polis och kommun att få tillstånd till
kamerabevakning på offentliga platser i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syfte.
Allmän plats
I den nya kamerabevakningslagen, såväl som i tidigare lagstiftning, gör lagen skillnad på om
kamerabevakning sker på ”en plats dit allmänheten har tillträde” eller inte. Allmän plats kan
vara exempelvis vara en reception i kommunhuset eller ett bibliotek. Exempel på platser dit
allmänheten inte har tillträde är personalutrymmen och skolkorridorer. Vid kamerabevakning
av allmän plats krävs tillstånd av Datainspektionen. Handläggningstiden för tillstånd
kamerabevakning är just nu sex till nio månader. Vad som bedöms som allmän plats kan
förändras genom att skyltning och uppsättning av exempelvis staket som tydligt påvisar att
platsen inte är för allmänheten. Kamerabevakning i ytor som ej bedöms vara allmän plats är ej
tillståndspliktiga utifrån kamerabevakningslagen. Det finns dock annan lagstiftning som kan
påverka detta, exempelvis i hanteringen av personuppgifter.
Att notera är att kamerabevakning intill husfasader (upp till två meter ut från fasad), eller om
det inte går att identifiera personer på den upptagna filmen genom att det inspelade materialet
har avidentifierat individer, inte behöver tillstånd även om detta sker på allmän plats.
Kamerabevakning får också ske utan att en ansökan om tillstånd har gjorts under högst tre
månader, vid bevakning som bedrivs av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Detta gäller
om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen
är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra
sådana brott.
Behandling av personuppgifter - GDPR
I den nya kamerabevakningslagen har tillståndskravet begränsats till att avse myndigheter och
de som utför liknande uppgifter av allmänt intresse. Den nya kamerabevakningslagen
uppställer med andra ord sällan krav på företag att söka tillstånd för kamerabevakning, vare
sig sådan bevakning sker på inhägnad eller allmän plats. Vad den nya lagen kräver är i stället
att den som vill använda sig av kamerabevakning i sin verksamhet, tillståndspliktig eller inte,
ska följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Kamerabevakning innebär en behandling av
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personuppgifter, och som sådan aktualiseras kravet på att en bedömning av behandlingen sker
enligt GDPR och kravet rättslig grund1.
Berättigat ändamål för kamerabevakning och den enskildes intresse
Förutom rättslig grund krävs att den kamerabevakning som sker är ändamålsenlig.
Kamerabevakning ska ske för ett berättigat ändamål såsom att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en
annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller
trygghet eller på egendom. Andra ändamål är att förebygga, förhindra eller upptäcka
störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
utöva kontrollverksamhet, förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa
verkningarna av inträffade olyckor, eller tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.
Samtidigt ska den enskildes intresse av att inte bli bevakad särskilt beaktas.
Enligt 8 § kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av
sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Det som är
genomgående för rättsfallen som förvaltningen analyserat är att Datainspektionen
inledningsvis funnit att intresset av kamerabevakningen (bevakningsintresset) inte väger
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). Rättsfallen avser
kamerabevakning på gågata och torg, innetorg och sjukhus. I flera fall delar domstolen
Datainspektionens bedömning och avslår överklagandet. När det gäller skolor finns det en rad
omständigheter som innebär att kamerabevakning är extra känsligt utifrån integritetsaspekten.
Utgångspunkten är då att den enskilde har rätt att få vara ifred och att kamerabevakning utgör
ett intrång i integriteten. I skolan är det dessutom fråga om personal som blir bevakad under
sin arbetstid där det finns ett beroendeförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare som
innebär ett högre integritetsintresse. Samma sak gäller med barnen (eleverna), som dessutom
anses vara särskilt skyddsvärda ur integritetssynpunkt.
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas hur
bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga
integritet ska användas, och vilket område som ska bevakas. Exempelvis är praxis att
godkänna bevakning av fasader och skolgårdar två meter från fasaden under kvälls- och
nattetid, utan att den sökande behövt visa något underlag för brottslighet. Dessa platser anses
nämligen generellt vara utsatta för brott och skolor får i regel igenom denna typ av
kamerabevakning. Att bevakningen sker under tider då skolorna är stängda minskar motiven
utifrån integritetsaspekten, vilket kan vara avgörande i dessa fall.

För att hantera personuppgifter måste det finns en så kallad rättslig grund till varför hanteringen sker. Det
finns fem rättsliga grunder; rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse,
intresseavvägning, avtal och samtycke samt grundläggande intresse.
1
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Ovanstående innebär att tillstånd för kamerabevakning förutsätter att kommunen kan visa att
kommunens behov av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Det
innebär att kommunen behöver kunna visa att det finns ett reellt behov av bevakning på
platsen samtidigt som den tekniska lösningen och under vilken tid platsen är övervakad är
avgörande då detta kan påverka integritetsintresset.
Nuvarande riktlinjer
Ansökan om kamerabevakning skall enligt nuvarande kommunala riktlinjer göras då ingen
annan brottsförebyggande åtgärd hjälpt. Exempel på sådana brottsförebyggande åtgärder är
stöldlarm, inbrottslarm eller väktare. Det kan även gälla att flytta stöldbegärliga varor som
ligger framme och som personal inte har direkt uppsikt över.
Förvaltningen arbetar idag med att uppdatera nuvarande riktlinjer för kamerabevakning
utifrån den nya lagstiftningen. Eventuellt kommer riktlinjerna behöva justeras ytterligare
utifrån utredningen om kommunens ansvar gällande det brottsförebyggande arbete
(Kommittédirektiv 2019:94).
Eventuellt nytt kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete kan komma
I regeringens 34-puntksprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten finns ett
utredningsuppdrag där en särskild utredare ska utreda och lämna förslag om hur kommunerna
kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete (Kommittédirektiv 2019:94).
Utredaren ska bland annat beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan
bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett
sådant ansvar. Därtill ska utredaren lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett
effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska
redovisas senast den 15 juni 2021.
Sammanfattning
Med vad ovan angetts bedömer förvaltningen att motionen, i den del att kommunen utreder
och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun som skall
kameraövervakas, kan bifallas. Denna utredning bör ske i samverkan och dialog med
Polismyndigheten och aktuella fastighetsägare.
I övrigt anser förvaltningen att motion bör avslås. Detta beror på att det är fastighetsägare och
Polismyndighet som ofta är de som ansvarar för ansökan och implementering av
övervakningen vilket leder till att kommunen inte har rådighet över detta. Att notera är dock
att förvaltningen redan idag undersöker möjligheten till kamerabevakning på vissa
kommunala fastigheter.
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Barnkonsekvensanalys
Enligt 8 § kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av
sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Barn anses
vara särskilt skyddsvärda ur integritetssynpunkt i frågan om kamerabevakning. Utifrån detta
kommer barnperspektivet och barns starkare skyddsvärde vara en viktig aspekt vid
övervägande om kamerabevakning ska utföras eller inte. Detta blir framförallt aktuellt vid
kamerabevakning vid kommunala skolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Motion kameraövervakning Johan Jönsson (M)
Beslut KF 2019-09-12
Riktlinjer för övervakningskameror
Beslut KS 2019-09-23
Anmälningsärende – Motion om kameraövervakning – Johan Jönsson (M)
Kommittédirektiv 2019:94 - Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Medborgarlöfte Stenungsund-Tjörn-Orust 2020
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
johan.jonsson@stenungsund.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
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Stenungund 2019-07-07

Motion - Kameraövervakning
Bakgrund
Stenungsund är tyvärr inte undantagen den brottslighet och ökning av densamma som
numera finns i landet. Vid flera tillfällen kan vi läsa om Inbrott, butiksstölder men också om
våldtäkter och misshandel. I kommunundersökningar kan vi se att tryggheten är en högt
prioriterad fråga för våra kommuninvånare.
På senare tid har vi också fått se exempel på brottslighet vi tidigare varit förskonade från
som exempelvis kidnappning, bilbränder och skadegörelse mot polisfordon.
Detta är något vi mycket skyndsamt och med krafttag måste förhindra.
Att utreda och införa kameraövervakning är ett steg i detta.
Som proaktivt verktyg att förhindra brott och skadegörelse men också för att säkerställa
bevis och att underlätta utredning.

Mot bakgrund av detta föreslår därför Moderaterna:
Att kommunen utreder och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun
som skall kameraövervakas.
Att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att utföra övervakningen
Att kommunen skyndsamt implementerar övervakningen

Johan Jönsson
Moderaterna

info@stenungsundmoderaterna.se
www.stenungsundsmoderaterna.se
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-09-12

§ 114

Dnr: KS 2019/550

Anmälningsärende - Motion om kameraövervakning - Johan
Jönsson (M)
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av kameraövervakning inkommit från
Johan Jönsson. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där han vill införa
kameraövervakning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2019-07-08

Justerare

Rätt utdraget intygar
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STENUNGSUNDS
KOMMUN

Riktlinjer för övervakningskameror

Typ av dokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2006-05-22, § 105

Dokumentägare
Anette Oscarsson

Giltighetstid
Tills vidare

Framtagen av
Demokrati- och
visionsberedningen

1
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Reviderad

Den som tänker övervaka en plats med kamera dit allmänheten har fritt tillträde måste ha tillstånd.
Länsstyrelsen är den instans som med stöd av lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) ger
tillstånd till kameraövervakning. Inför beslut inhämtas yttrande från kommunen, i Stenungsunds
kommun är det Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) som avger yttrande. Länsstyrelsen ställer i
samband med tillståndet upp villkor, det kan exempelvis vara vilket upptagningsområde kamerorna
skall ha eller under vilka tider inspelning får ske.
Enligt 6 § i lagen om allmän kameraövervakning skall tillstånd ges om intresset av övervakning
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en sådan bedömning skall
särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott eller förhindra olyckor.
Bedömningen utifrån enskildas personliga integritet görs utifrån hur övervakningen skall utföras och
vilket område som skall övervakas.
Stenungsunds kommun har antagit följande riktlinjer:
-

Beviljandet av kameror skall göras då det kan finnas fara för fysisk eller psykisk ohälsa för
person. Detta kan vara i form av rån, misshandel eller liknande händelser. Områden som kan
vara aktuella är gator och torg.

-

Beviljandet av kameror skall göras då ingen annan brottsförebyggande åtgärd hjälpt. Exempel
på brottsförebyggande åtgärder är stöldlarm, inbrottslarm eller väktare. Det kan även gälla att
flytta stöldbegärliga varor som ligger framme och som personal inte har direkt uppsikt över.
Tillstånd skall även ges till företag som haft många nattliga inbrott eller annan brottslighet.
Kameran får då endast användas efter verksamheten har stängt och riktas på ett sådant sätt att
bara objektsområdet täcks och inga andra allmänna platser.

-

Restriktivitet skall råda när företag vill använda kameror för annat än brottsförebyggande
åtgärder.

-

Alla tillstånd skall ske med hänsyn till enskildas personliga integritet.

2
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-23

§ 221

Dnr: KS 2019/550

Anmälan - Motion om kameraövervakning - Johan Jönsson (M)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan av motion. Motionen har av kommunfullmäktiges
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där han vill införa
kameraövervakning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2019-07-08
Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Brev
2019-09-05

Dnr KS 2019/550

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om kameraövervakning - Johan
Jönsson (M
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av kameraövervakning inkommit från
Johan Jönsson. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där han vill införa
kameraövervakning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2019-07-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Carola Granell (S)
Ordförande i kommunfullmäktige
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Dir. 2019:94

Kommittédirektiv

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2019
Sammanfattning

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag om hur kommunerna kan
få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Brottsligheten
behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder och
ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett och
utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet och för att
förhindra att unga involveras i kriminalitet. Kommunerna har en viktig roll i
detta arbete och flera centrala brottsförebyggande verktyg finns inom den
kommunala verksamheten.
Utredaren ska bl.a.
•
•

•

beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra
till det brottsförebyggande arbetet,
föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett
sådant ansvar,
lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.
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Brottslighetens konsekvenser är allvarliga för både samhället och
enskilda

Brottsligheten medför negativa konsekvenser för såväl enskilda som för
samhället i stort. Att drabbas av ett brott kan vara en traumatisk upplevelse
och att bli utsatt för våld eller bevittna våld kan öka risken för olika former
av fysisk och psykisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Brottsligheten
kan även innebära negativa konsekvenser för personer som begår brott,
exempelvis i form av sämre hälsa och ökad risk för självmord (Unga och
brott i Sverige, Socialstyrelsen 2013). Barn och unga är en särskilt utsatt
grupp, både som brottsoffer och i de fall barn eller unga är gärningspersoner.
Brottsligheten skapar också otrygghet i samhället och kan leda till att vissa
områden blir mindre attraktiva för boende och för näringsidkare. Vidare
visar forskning att brottslighetens ekonomiska konsekvenser för enskilda,
näringsliv och samhälle är omfattande. En ung människa som hamnar i
kriminalitet och utanförskap kan kosta samhället tiotals miljoner kronor.
Kostnaderna för mäns våld mot kvinnor beräknas uppgå till flera miljarder
kronor varje år (se t.ex. Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat förtryck, [SOU 2015:55]).
Brottslighetens konsekvenser är inte jämnt fördelade i samhället, exempelvis
är en mindre andel av befolkningen särskilt utsatt för brott. Brottsligheten
drabbar även kvinnor och män på olika sätt. Exempelvis är kvinnor i högre
grad utsatta för sexualbrott och våld i nära relationer medan män oftare
utsätts för våld i offentliga miljöer. Kvinnor är också tydligt mer otrygga än
män, samtidigt som män och pojkar är kraftigt överrepresenterade bland
individer som begår brott. En del brott är också vanligare på vissa platser i
Sverige. I områden som Polismyndigheten betraktar som särskilt utsatta
förekommer i högre grad öppen narkotikahandel, bilbränder och skjutningar.
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) upplevs även ordningsproblem som
nedskräpning, buskörningar och skadegörelse i högre utsträckning som ett
problem i dessa områden (Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta
områden, 2018:6). Sådana omständigheter kan bidra till att otryggheten är
mer utbredd i vissa områden med socioekonomiska utmaningar.
Brottsligheten anpassar sig till förändringar i omvärlden, utvecklas och antar
nya former. Teknikutveckling och internationalisering möjliggör nya typer av
brott och tillvägagångssätt samtidigt som den organiserade brottsligheten har
gått mot mer avancerade brottsupplägg och en bredare samverkan mellan
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kriminella aktörer (Rapport om allvarlig och organiserad brottslighet,
Polismyndigheten 2017). De senaste åren har det också skett en ökning av
det dödliga skjutvapenvåldet. Sådant våld är ofta relaterat till narkotikabrottslighet och konflikter i kriminella miljöer (Myndighetsgemensam
lägesbild om organiserad brottslighet, 2019). Detta våld har också vid ett
flertal tillfällen drabbat utomstående som varit på fel plats vid fel tidpunkt.
Under senare år har även antalet individer i våldsbejakande extremistiska
miljöer i Sverige ökat (Säkerhetspolisens årsbok 2017). Därutöver finns det
sedan länge omfattande problem med brottslighet som exempelvis avser våld
i nära relationer och sexuellt våld mot kvinnor. Utmaningar relaterade till
brott finns i hela samhället, såväl i glesbygd och mindre orter som i
storstadsområden.
Behovet av en utredning

Brottsligheten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder
och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett och
utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet och för att
förhindra att unga involveras i kriminalitet. Forskning visar även att polisiära
insatser blir mer effektiva när de kombineras med insatser av social karaktär.
Mycket finns därför att vinna på att arbeta brottsförebyggande, såväl när det
gäller lidande och skadeverkningar för brottsutsatta som i fråga om resurser
för samhället.
Det brottsförebyggande arbetet på nationell och regional nivå har stärkts de
senaste åren. Ett nytt nationellt brottsförebyggande program – Tillsammans
mot brott (skr. 2016/17:126) – har presenterats med det övergripande syftet
att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt
brottsförebyggande arbete i hela samhället. Det brottsförebyggande
perspektivet har också betonats i exempelvis regeringens långsiktiga strategi
för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462/D), den nationella
strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146), den nationella strategin för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr 2016/17:10) och
regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika, dopings- och
tobakspolitiken (skr 2015/16:86), den s.k. ANDT-strategin. Vidare har Brås
ansvar för nationellt stöd och samordning förstärkts och länsstyrelserna har
fått i uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av
brottsförebyggande arbete i länen. Vid Brå har även ett center (CVE)
inrättats för att stödja det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
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extremism. Såväl Polismyndigheten som Kriminalvården bedriver också
arbete med att utveckla de brottsförebyggande och återfallsförebyggande
verksamheterna.
Det har emellertid återkommande framhållits att det finns behov av att
fortsätta vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet. Brå bedömer att
detta arbete generellt sett är lågt prioriterat och att det finns ett stort behov
av grundläggande kunskap om brottsförebyggande metoder (Förstärkt stöd
till – och samordning av – det lokala brottsförebyggande arbetet 2015, Det
brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018).
Enligt Brå medför också avsaknaden av en lagstadgad skyldighet för
kommunerna att arbeta brottsförebyggande på vissa håll stora svårigheter att
få gehör för sådant arbete, och i praktiken kan det saknas förutsättningar för
ett effektivt och kunskapsbaserat arbete. Enligt Brå kan en väg framåt vara
att genom lagstiftning göra kommunerna skyldiga att arbeta
brottsförebyggande (Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och
utvecklingsbehov 2018 och 2019).
Kommunerna utgör tillsammans med Polismyndigheten kärnan i det lokala
brottsförebyggande arbetet och det är viktigt att detta arbete bedrivs
långsiktigt, effektivt och kunskapsbaserat. Kommunerna har ett lagstadgat
ansvar för verksamheter som bidrar med viktiga och nödvändiga insatser i
det brottsförebyggande arbetet. Det finns dock inget övergripande
kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och det
brottsförebyggande arbetets omfattning, nivå och organisering i landets
kommuner varierar. Detta förhållande påverkar även förutsättningarna för
andra aktörer som bedriver förebyggande arbete, exempelvis
Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse vars
insatser ofta behöver samordnas med kommunala åtgärder. Detsamma gäller
det civila samhällets organisationer och näringslivet som också är viktiga
samverkansaktörer i det brottsförebyggande arbetet.
Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen ställt sig bakom det som
konstitutionsutskottet anfört om kommunernas roll i det brottsförebyggande
arbetet. Enligt tillkännagivandet bör lagen förtydligas så att kommunerna får
en uttalad uppgift att arbeta brottsförebyggande inom ramen för sina
ansvarsområden (bet. 2017/2018:KU33 punkt 17, rskr. 2017/18:213).
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Enligt regeringen ska det finnas förutsättningar i hela landet att förebygga
brott och bryta en kriminell bana. De satsningar som gjorts på
brottsförebyggande arbete nationellt behöver följas upp med åtgärder på
lokal nivå. Kommunerna bidrar med viktiga och nödvändiga insatser i det
brottsförebyggande arbetet. Mot bakgrund av detta är det angeläget att
utreda hur ett lagstadgat brottsförebyggande ansvar för kommunerna bör
utformas.
Uppdraget
Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete behöver utredas

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet.
Många kommuner bedriver också ett ambitiöst och engagerat arbete utifrån
den lokala lägesbilden och i samverkan med polis och andra aktörer i
lokalsamhället. Inom de kommunala verksamheterna finns ett flertal verktyg
som kan bidra till ett effektivt och kunskapsbaserat lokalt
brottsförebyggande arbete.
En av de viktigaste aktörerna är socialtjänsten som bl.a. ska verka för att
förhindra att barn och unga far illa, verka för att barn och unga växer upp
under trygga och goda förhållanden och ge råd, stöd och annat bistånd till
familjer, enskilda och andra grupper som behöver det. Socialtjänsten har
även i uppdrag att på olika sätt arbeta uppsökande och erbjuda grupper och
enskilda sin hjälp. Att tidigt få kännedom om individer som löper risk för att
utveckla allvarlig kriminalitet är en viktig del i det brottsförebyggande
arbetet. Socialtjänsten ska även verka för att den som utsatts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp, medverka i samhällsplaneringen och
sörja för att personer med missbruk och beroende får den hjälp och vård de
behöver. Socialtjänstens arbete mot missbruk och beroende är en viktig del i
det brottsförebyggande arbetet, bl.a. mot bakgrund av kopplingen mellan
våldsbrott och missbruksproblematik. Andra exempel på insatser som bidrar
till det brottsförebyggande arbetet är föräldraskapsstöd, hembesöksprogram
för förstagångsföräldrar, stöd och hjälp till barn som bevittnar våld eller
andra övergrepp, stöd till personer som utsätts för hedersrelaterat våld samt
insatser till individer för att de ska lämna kriminella grupperingar eller
våldsbejakande extremistiska miljöer.
Skolväsendet bidrar också med viktiga insatser för det brottsförebyggande
arbetet. En trygg skolgång och att gå ut skolan med goda kunskaper är en
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stark skyddsfaktor och kan indirekt minska risken för kriminalitet och
utanförskap. Att dras in i eller utsättas för kriminalitet kan vara tecken på att
barn far illa. Skolpersonal har en skyldighet att anmäla misstankar om oro till
socialnämnden. Detta kan bidra till att tidigt upptäcka barn och unga som far
illa. Skolväsendets arbete att motverka kränkande behandling, arbetet med
normer kring våld och maskulinitet och undervisning om brottslighet och
dess konsekvenser kan också verka brottsförebyggande.
Även inom flera andra kommunala verksamheter kan insatser få
brottsförebyggande effekter. Kommunerna ansvarar t.ex. för
samhällsplanering och att med riktlinjer planera för bostadsförsörjning i
kommunen. Risken för brott kan minska genom att ett brottsförebyggande
perspektiv beaktas vid planering, utformning och underhåll av exempelvis
bostadsområden, parker och torg. Kommunerna kan också förebygga och
upptäcka ekonomisk brottslighet och andra missförhållanden genom
tillsynen av alkohol, tobak och livsmedel och genom väl utarbetade rutiner
och kontroller vid inköp av varor och tjänster. Därutöver kan kommunerna
inom ramen för sin verksamhet även bidra med insatser för jämlika
livsvillkor, social hållbarhet och integration samt inom ANDT-området,
vilket på längre sikt kan ha betydelse för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet.
Polismyndigheten utgör tillsammans med kommunerna grunden i det lokala
brottsförebyggande arbetet och har bl.a. i uppgift att förebygga, förhindra
och upptäcka brottslighet. Polismyndigheten har i flera år utvecklat sitt
brottsförebyggande arbete, bl.a. i syfte att i högre utsträckning anpassa
verksamheten till den lokala lägesbilden och göra polisarbetet mer
problemorienterat. Enligt regeringen är det viktigt att Polismyndigheten
fortsätter detta utvecklingsarbete. Avsikten med att utreda kommunernas
ansvar för brottsförebyggande arbete är inte att förändra Polismyndighetens
brottsförebyggande uppdrag.
Samarbetet mellan kommun och polis i det brottsförebyggande arbetet är i
regel formaliserat genom samverkansöverenskommelser och s.k.
medborgarlöften. Denna samverkan är central för det lokala arbetet. Sedan
2015 finns också särskilda kommunpoliser och områdespoliser med uppdrag
att samverka med kommunen och andra aktörer i lokalsamhället. För
kommunerna har kommunpoliserna kommit att bli en tydlig kontaktyta mot
Polismyndigheten. Kommunerna och Polismyndigheten samarbetar även
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inom ramen för andra samverkansformer, exempelvis sociala insatsgrupper
och SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid.
Utöver kommun och polis bidrar ett flertal andra aktörer till det lokala
brottsförebyggande arbetet, bl.a. Kriminalvården och Statens
institutionsstyrelse genom olika typer av behandlingsprogram och andra
återfallsförebyggande insatser. Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och
Tullverket är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot ekonomisk
brottslighet och landstingen bidrar genom verksamheter inom hälso- och
sjukvården, bl.a. med insatser mot psykisk ohälsa, och i förekommande fall
som huvudman för kollektivtrafiken. Det civila samhällets organisationer
kan också bidra med viktiga insatser inom ramen för exempelvis
idrottsföreningar, kulturföreningar och trossamfund. Näringslivet kan bidra
både genom platsspecifika åtgärder mot brott och med jobb eller
praktikplatser för unga. Enskilda individer kan delta i arbetet genom
medverkan i exempelvis nattvandringar och grannsamverkan.
Ordningsvakter och trygghetsvärdar kan också på olika sätt bidra till det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
För samtliga dessa aktörer är kommunen en viktig samverkanspartner, och
kommunerna behöver därför vara en tydlig motpart i det lokala
brottsförebyggande arbetet. I vissa kommuner finns funktioner som särskilt
avser brottsförebyggande arbete medan sådana befattningar helt saknas i
andra. Ofta ingår det brottsförebyggande arbetet i ett bredare ansvar för
säkerhet, krisberedskap eller folkhälsa. Enligt Brå (Det brottsförebyggande
arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018) ansvarar drygt nio av
tio lokala samordnare för i genomsnitt tre andra arbetsområden utöver de
brottsförebyggande frågorna. Detta kan försvåra för kommunerna att
uppträda som samarbetspart i det brottsförebyggande arbetet.
Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete och vilka verksamheter
som ett sådant ansvar bör omfatta behöver därför utredas. Det är angeläget
att utredaren analyserar kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete på
såväl strategisk nivå som för enskilda insatser som kan bidra till detta arbete.
Ett kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete kan utformas på olika
sätt, exempelvis genom en särskild lag eller genom förändringar i befintlig
lagstiftning. Det behöver analyseras vilka konsekvenser som valet av
reglering kan få för såväl kommunernas brottsförebyggande arbete som det
lokala brottsförebyggande arbetet i stort.
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Det finns också skäl att överväga om viss verksamhet bör bedrivas i alla
kommuner för att det brottsförebyggande arbetet i hela landet ska uppnå en
viss nivå. Samtidigt måste kommunernas arbete även fortsättningsvis kunna
vara flexibelt och anpassas till lokala förhållanden.
Utredaren ska därför
•
•

•
•

beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra
till det brottsförebyggande arbetet,
föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett
sådant ansvar,
analysera vilka konsekvenser ett kommunalt brottsförebyggande ansvar
skulle innebära för kommunerna och för deras respektive verksamheter,
lämna nödvändiga författningsförslag.

Kommunernas ansvar i relation till andra aktörer i det brottsförebyggande
arbetet

Mot bakgrund av att ett flertal aktörer bidrar i det lokala brottsförebyggande
arbetet är det också angeläget att analysera vilken roll kommunerna bör ha i
förhållande till andra offentliga och privata aktörer. Det handlar exempelvis
om hur ett kommunalt brottsförebyggande ansvar förhåller sig till privata
aktörer på välfärdsområdet, till exempel skolverksamheter som drivs av
enskilda huvudmän. I detta sammanhang bör även samverkan i det lokala
brottsförebyggande arbetet analyseras, inte minst samverkan mellan
socialtjänsten, skolverksamheten och Polismyndigheten.
Utredaren ska därför
•

•

utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande
arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande
arbetet,
utreda och analysera kommunernas roll vad gäller samordning av det
lokala brottsförebyggande arbetet i sin helhet.
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Andra förslag som kan bidra till utvecklingen av det lokala
brottsförebyggande arbetet

Det är angeläget att ett reglerat kommunalt ansvar för brottsförebyggande
arbete får genomslag i hela landet. Utredaren ska därför lämna förslag som
bedöms bidra till att lagstiftningen kan tillämpas på ett effektivt sätt. Sådana
förslag kan handla om utbildning och vägledning eller andra insatser som
bidrar till kommunernas kompetens inom det brottsförebyggande området,
ökar användningen av bästa tillgängliga kunskap eller bidrar till att
erfarenheter och ny kunskap tillgodogörs i metod- och verksamhetsutveckling. Andra områden kan vara utvecklat informationsutbyte,
uppföljning av det brottsförebyggande arbetet, utvecklad lokal samverkan
eller samarbete mellan kommuner vid kommunöverskridande
seriebrottslighet eller placeringar av individer med skyddsbehov.
Utredaren ska därför
•
•

lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet,
vid behov lämna andra förslag som kan stimulera utvecklingen av ett
långsiktigt, effektivt och kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande
arbete.

Konsekvensbeskrivningar

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med
bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474). I detta ingår bl.a. att
redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
samhällsekonomiska konsekvenser, konsekvenser för jämställdheten mellan
män och kvinnor och eventuella konsekvenser för det kommunala
självstyret. Om något av förslagen i betänkandet påverkar det kommunala
självstyret, ska också de avvägningar som lett fram till förslagen särskilt
redovisas. De förslag som lämnas ska därutöver analyseras utifrån individens
intresse av skydd för den personliga integriteten.
Samhällsekonomiska konsekvenser ska beaktas löpande under utredningstiden. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det
allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. I redovisningen av
ekonomiska konsekvenser ska beaktas att kommunerna redan genomför
vissa brottsförebyggande insatser inom befintlig verksamhet. Åtgärder som
inte genomförs till följd av nuvarande lagstiftning utgör dock en
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ambitionshöjning, vilket måste beaktas enligt finansieringsprincipen.
Utredaren ska också beakta de positiva samhällsekonomiska effekter som ett
brottsförebyggande arbete kan medföra.
Kontakter och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Brå,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Skolverket,
länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Kunskap och
synpunkter ska också inhämtas från Boverket, Ekobrottsmyndigheten,
Skatteverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Barnombudsmannen och representanter för det civila samhällets
organisationer. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med kommunerna,
och för att få ett fördjupat kunskapsunderlag ska utredaren särskilt inhämta
synpunkter och erfarenheter från företrädare för ett antal kommuner.
Synpunkter och kunskap ska även inhämtas från andra aktörer som bedöms
vara relevanta för uppdragets genomförande.
Utredaren ska ta del av och beakta kunskap på området samt göra de
internationella jämförelser som bedöms vara relevanta. Utredaren ska även
vid behov föreslå hur förslag som lämnas i betänkandet kan utvärderas.
Det är av stor vikt att ett samhällsekonomiskt perspektiv anläggs redan vid
utformningen av förslagen. Viktiga ställningstaganden ska beskrivas liksom
eventuella alternativa lösningar som övervägts samt motiveringar till varför
dessa inte tagits vidare.
Brottsligheten påverkar kvinnor och män och flickor och pojkar på olika
sätt. Utredaren ska därför genomgående ha ett barnrätts-, ungdoms- och
jämställdhetsperspektiv i de förslag som utformas och de analyser som
genomförs. Statistik som utredaren redovisar ska vara köns- och
åldersuppdelad. Om förslag som lämnas i betänkandet inte bedöms ha
betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män, ska detta redovisas
och motiveras.
Inom ramen för uppdraget ska utredaren verka för ökad medvetenhet och
kunskap om brottsförebyggande arbete hos kommuner och andra aktörer.
Detta ska ske i nära samverkan med Brå och länsstyrelserna. Utredaren ska
utgå ifrån regeringens brottsförebyggande program – Tillsammans mot
brott.
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Utredaren ska beakta vad som framkommit av tidigare utredningar på
området, exempelvis Tillsammans mot brott – prioriterade områden (Ju
2017:L) och Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37). Utredaren ska
också förhålla sig till och samverka med pågående utredningar och uppdrag
av betydelse för uppdraget, exempelvis utredningen Framtidens socialtjänst
(S 2017:03), uppdraget till Brå om informationsdelning i arbetet för att
förebygga brott (Ju2019/03304/KRIM) och Kommunutredningen (Fi
2017:02).
Utredaren är oförhindrad att ta upp närliggande frågor som har samband
med de frågeställningar som ska utredas, under förutsättning att uppdraget
ändå bedöms kunna redovisas i tid.
Utredaren ska regelbundet informera Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) om sitt arbete.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.
(Justitiedepartementet)
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 368

Dnr: KS 2019/974

Svar på motion om att införa könsneutrala enskilda
omklädningsrum i Stenungsunds kommun väckt av Alexandra Ward
Slotte (M)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls genom att ”kommunala skolors idrotts- och
sportanläggning ska ha god tillgång tillgänglighetsanpassade omklädningsrum i form av
exempelvis enskilda könsneutrala omklädningsrum” kompletteras befintligt måldokument
gällande kommunala lokaler.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Alexandra Ward-Slotte (M) på att Stenungsunds kommun vid nybyggnation
och renovering av kommunala idrotts- och sportanläggningar se till att enskilda
omklädningsrum byggs och finns tillgängligt för de som nyttjar lokalerna.
Förvaltningen föreslår att motionen bifalls genom att tillgång till enskilda könsneutrala
omklädningsrum kompletteras befintligt måldokument gällande kommunala lokaler
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-07
Motion - Inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra
Ward-Slotte (M)
Beslut KS 2020-01-13 Anmälningsärende
Beslut KF 2019-12-12 Anmälningsärende
Beslut skickas till
Alexandra.Slotte@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-09-07

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2019/974

Till kommunfullmäktige

Svar på motion om att införa könsneutrala enskilda
omklädningsrum i Stenungsunds kommun väckt av Alexandra
Ward-Slotte (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls genom att ”kommunala skolors idrotts- och
sportanläggning ska ha god tillgång tillgänglighetsanpassade omklädningsrum i form av
exempelvis enskilda könsneutrala omklädningsrum” kompletteras befintligt måldokument
gällande kommunala lokaler.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Alexandra Ward-Slotte (M) på att Stenungsunds kommun vid nybyggnation
och renovering av kommunala idrotts- och sportanläggningar se till att enskilda
omklädningsrum byggs och finns tillgängligt för de som nyttjar lokalerna.
Förvaltningen föreslår att motionen bifalls genom att tillgång till enskilda könsneutrala
omklädningsrum kompletteras befintligt måldokument gällande kommunala lokaler
Beskrivning av ärendet
I en motion yrkar Alexandra Ward-Slotte (M) på att Stenungsunds kommun vid nybyggnation
och renovering av kommunala idrotts- och sportanläggningar se till att enskilda
omklädningsrum byggs och finns tillgängligt för de som nyttjar lokalerna. Motionen inkom
den 30 november 2019. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen
Motionären påpekar att det idag finns begränsade möjligheter för unga som inte passar in i
könsnormerna att kunna byta om enskilt. Berörda personer avviker i dessa fall från
skolidrotten i större utsträckning och deltar i mindre omfattning i sport- och
idrottssammanhang, menar motionären. Därtill framhåller motionären att
Folkhälsomyndigheten i en rapport från 2017 konstaterar sämre hälsa bland homosexuella,
bisexuella och transpersoner. RFSL har tillsammans med riksidrottsförbundet därför
uppmanat till införande av fler enskilda omklädningsrum.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-07

Dnr KS 2019/974

Förvaltningen bedömning
I SOU 2017:92 - Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor har kartläggning gjorts av bland annat problematiken för målgruppen gällande
omklädningsrum. I utredningen pekas möjliga lösningar ut för att minska den problematik
som finns kopplat till bristen på enskilda könsneutrala omklädningsrum. Utredningen pekar
på att till individuella omklädningsrum kan möjliggöras genom tillgång till idrottslärarrum
med dusch, domarrum med dusch eller RWC1 med dusch. Denna hantering för att möjliggöra
enskilda könsneutrala omklädningsrum sker exempelvis i Luleå och Norrköpings kommun.
Utifrån utredningens ställningstaganden har kommunens skolors idrotts- och
sportanläggningar därmed redan idag möjlighet till individuella omklädningsrum i stor
utsträckning. I 10 av 13 skolornas idrotts- och sportanläggningar finns idag tillgång till
individuella omklädningsrum som upplåts till elever vid behov. På Stenungsund Arena kan
också rehab-omklädningsrummet bokas för att få tillgång till ett enskilt könsneutralt
omklädningsrum. I nedan tabell förtydligas hur möjligheten till enskilda könsneutrala
omklädningsrum ser ut idag på de kommunala skolornas idrotts- och sportanläggningar.
Kommunala
skolors idrottsoch
sportanläggning
Ekenässkolan
Hallerna skola
Jörlandaskolan
Kopperskolan
Kristinedalskolan
(två idrottslokaler)
Kyrkenorumskolan
Spekerödskolan
Stenungskolan
(två idrottslokaler)
Stora Högaskolan
Ucklumskolan
Nösnäsgymnasiet

1

Tillgång till
Tillgång till
idrottslärarrum domarrum
med dusch
med dusch

Tillgång till
RWC med
dusch

Ja
Ja
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
Nej
Nej

Ja, i en

Nej

Nej

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja, i en

Nej

Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Ja

Rullstols-WC

43

Enskilt könsneutralt
omklädningsrum
saknas
Nej
Nej
Nej
Ja
Saknas i en av två
idrottslokaler
Nej
Nej
Saknas i en av två
idrottslokaler
Nej
Nej
Nej

Tjänsteskrivelse
2020-09-07

Dnr KS 2019/974

Utifrån vad som ovan angetts anser förvaltningen att det redan idag finns tillgång till enskilda
könsneutrala omklädningsrum i hög grad. Vid nyproduktion finns det dock idag inga riktlinjer
kring hur enskilda könsneutrala omklädningsrum ska möjliggöras. Förvaltningen ser att
antingen nyttjas rum som finns med i form av idrottslärarrum, RWC eller domarrum
alternativt att specifika enskilda könsneutrala omklädningsrum byggs vid nyproduktion. Ska
en ny standard antas vid nyproduktion bör detta tilläggas i befintligt måldokument gällande
kommunala lokaler. Vad gäller de tre kommunala skolornas idrotts- och sportanläggning som
idag saknar tillgång till enskilda könsneutrala omklädningsrum finns idag inga planerade
ombyggnationer som möjliggör detta. Att detta inte prioriterats beror på enskilda könsneutrala
omklädningsrum inte finns i befintligt måldokument gällande kommunala lokaler. En
revidering av nuvarande måldokument skulle därmed möta motionärens intentioner.
En mer komplex bild?
Det går att ifrågasätta om tillgången på könsneutrala omklädningsrum möter det behov finns,
exempelvis då lektioner är igång samtidigt. Lärare påtalar idag också att omklädningsrummen
kan vara en otrygg miljö generellt. I elevenkäter anger elever att de saknar möjlighet till
enskildhet i samband med omklädning och dusch och i samtal med elever så uttrycks att
elever avstår på grund av att man inte har tillgång till enskilt omklädningsrum och/eller att
inte kunna duscha enskilt. Omklädningsrum kan också upplevas som svåra då det ibland finns
kulturkrockar gällande till exempel att visa sig naken bland andra och hur mycket naken hud
man bör visa andra. Kristinedalskolan inrymmer idag grundskola för årkurs F–6, årkurs 7–9
och grundsärskola. Renovering och anpassningar av omklädningsrum har inte skett i samband
med att grundsärskolan flyttade till Kristinedalskolan.
Elevers upplevelser utifrån ett generellt trygghetsperspektiv och tillgänglighetsanpassningar
utifrån fler perspektiv än könsneutrala bör därmed tas med i vidare analys för att möjliggöra
för fler att delta i idrottsundervisningen. Denna hantering sker genom skolans ordinarie arbete
med trygg och trivsel i skolan.
Ekonomiska konsekvenser
Vid framtida nybyggnation av idrottshallar kan man ta hänsyn till att det ska ges möjlighet att
byta om och duscha enskilt och inkluderar detta i kostnadskalkylen. Nackdelen med de nya
standard-RWC med dusch är att de tar större plats, vilket kan minska storleken på andra ytor
såsom andra omklädningsrum alternativt öka kostnaden för projektet totalt. Avvägning om
bästa tillvägagångssätt får göras på varje enskild skola och idrottshall.
Kostnaden för att möjliggöra tillgänglighetsanpassade omklädningsrum i form av exempelvis
enskilda könsneutrala omklädningsrum vid ombyggnation skulle kunna finansieras inom ram
om detta sker vid planerat underhåll. Ett annat alternativ är genom förändringar i
verksamheten som möjliggör tillgång till enskilda könsneutrala omklädningsrum utan
ombyggnation. Avvägning om bästa tillvägagångssätt får göras på varje enskild skola och

44

Tjänsteskrivelse
2020-09-07
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idrottshall. Vid oförändrad budget för underhåll innebär en prioritering av att möjliggöra fler
enskilda könsneutrala omklädningsrum att eventuellt andra underhållsåtgärder kan behöva
prioriteras ned alternativ skjutas längre fram i underhållsplanen.
Barnkonsekvensanalys
Det är problematiskt om barn hämmas av att delta i exempelvis idrottsundervisning på grund
av bristande tillgänglighetanpassade omklädningsrum. Förutom att detta kan innebära att barn
avviker från att delta i undervisning och därmed bryter skolplikten innebär det också risk för
utanförskap och minskat deltagande i aktiviteter på fritiden såsom föreningslivets
idrottsaktiviteter. Genom att sätta en standard för alla kommunala skolors idrotts- och
sportanläggnings omklädningsrum gällande tillgänglighetsanpassningar kan detta förebygga
att denna risk minskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-07
Motion - Inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra
Ward-Slotte (M)
Beslut KS 2020-01-13 Anmälningsärende
Beslut KF 2019-12-12 Anmälningsärende
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Alexandra.Slotte@stenungsund.se
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 38

Dnr: KS 2019/974

Anmälningsärende - Motion om införande av könsneutrala enskilda
omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte
(M)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar att motionen remitterats till kommunstyrelsen av
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Alexandra Ward Slotte inkom 2019-12-18 med en motion om införande av könsneutrala
enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Motion 2019-12-18
Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 198

Dnr: KS 2019/974

Anmälningsärende - Motion om införande av könsneutrala enskilda
omklädningsrum i Stenungsunds kommun - Alexandra Ward Slotte
(M)
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av könsneutrala enskilda
omklädningsrum i Stenungsunds kommun har inkommit från Alexandra Ward Slotte (M).
Motionen har av kommunfullmäktiges presidium remitterats direkt till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Alexandra Ward Slotte (M) inkom den 30 november med en motion där hon vill att
kommunen inför könsneutrala enskilda omklädningsrum i Stenungsunds kommun.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges presidium remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-12-05
Motion 2019-11-30

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 369

Dnr: KS 2019/168

Svar på återremiss om arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars (§ 96) att återremittera svar på motion om
arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. Detta för inventering av behov av arbetsskor
och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har arbetskläder med tillhörande ekonomisk
bedömning.
Förvaltningen bedömer att de medarbetare som idag har arbetskläder men som saknar
arbetsskor skulle ha ett behov av arbetsskor i olika utsträckning utifrån bland annat vilka
arbetsuppgifter medarbetaren har. Detta är dock i grunden en fråga i vilken grad arbetsgivaren
ska tillhandahålla utrustning som inte är lagstadgad och en fråga som kan kopplas till
möjligheten att höja kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Utifrån tidigare svar på motion kvarstår förvaltningens förslag till beslut. Detta baseras bland
annat på att i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte framkommer att av arbetsgivaren
tillhandhållna arbetsskor är ett utvecklingsområde eller en prioriterad fråga bland personalen.
Såväl skyddsrond som medarbetarenkät lyfter fram andra utvecklingsområden. Sjukfrånvaron
i dagsläget bedöms inte heller vara relaterad till att arbetsgivaren inte tillhandahåller
arbetsskor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-28
Beslut KS 2020-03-23
Tjänsteskrivelse 2020-03-13
Motion - Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

Beslut skickas till
bjorn.wikman@stenungsund.se
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-10-01

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2019/168

Till kommunfullmäktige

Svar på återremiss om arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars (§ 96) att återremittera svar på motion om
arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. Detta för inventering av behov av arbetsskor
och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har arbetskläder med tillhörande ekonomisk
bedömning.
Förvaltningen bedömer att de medarbetare som idag har arbetskläder men som saknar
arbetsskor skulle ha ett behov av arbetsskor i olika utsträckning utifrån bland annat vilka
arbetsuppgifter medarbetaren har. Detta är dock i grunden en fråga i vilken grad arbetsgivaren
ska tillhandahålla utrustning som inte är lagstadgad och en fråga som kan kopplas till
möjligheten att höja kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Utifrån tidigare svar på motion kvarstår förvaltningens förslag till beslut. Detta baseras bland
annat på att i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte framkommer att av arbetsgivaren
tillhandhållna arbetsskor är ett utvecklingsområde eller en prioriterad fråga bland personalen.
Såväl skyddsrond som medarbetarenkät lyfter fram andra utvecklingsområden. Sjukfrånvaron
i dagsläget bedöms inte heller vara relaterad till att arbetsgivaren inte tillhandahåller
arbetsskor.
Beskrivning av ärendet
I en motion yrkade Alexandra Odelsheim (SD) att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa
kostnadsfria arbetsskor till all personal inom Vård Omsorg i Stenungsunds kommun och
samtidigt utreda vad införandet skulle kosta. Förvaltningen har föreslagit att motionen ska
avslås med hänvisning till lagstiftning, likvärdig arbetsmiljö och ekonomi. Kommunstyrelsen
beslutade den 23 mars (§ 96) att återremittera ärendet för inventering av behov av arbetsskor
och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har arbetskläder med tillhörande ekonomisk
bedömning.
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Dnr KS 2019/168

Ett förtydligande utifrån motionen är skillnaden på arbetsskor och skyddsskor. Skyddsskor,
som är ett lagkrav, tillhandhålls i flertalet av kommunens verksamheter och beror på de
arbetsuppgifter samt risker som finns inom dessa yrkesgrupper. Exempel på detta är
måltidspersonalen där det finns risk för att halka eller medarbetarna inom VA-verksamheten
som arbetar i en ohygienisk miljö. Det är arbetsgivaren som enligt lag ansvarar för att
tillhandahålla skyddsskor. Arbetsgivaren ska därmed också bekosta den personliga
skyddsutrustning, skyddsskor i detta, som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsskor är
skor som tillhandahålls medarbetare som inte, enligt lagkrav, ska tillhandahållas av
arbetsgivaren.
Cirka 1 100 medarbetare i kommunen har idag arbetskläder (inklusive skyddskläder) som
tillhandahålls av arbetsgivaren. Av dessa har 270 även arbetsskor och 230 skyddsskor. Detta
innebär att cirka 600 medarbetare som har tillgång till arbetskläder inte har tillgång till
arbetsskor.

Medarbetare med arbetskläder som

24%
Har arbetsskor
Har skyddsskor
55%

Har ej skor
21%

Utifrån ett lagstadgat arbetsmiljöperspektiv finns inget behov av arbetsskor till de
medarbetare som idag har arbetskläder. Förvaltningen bedömer att de medarbetare som idag
har arbetskläder men som saknar arbetsskor skulle ha ett behov av arbetsskor i olika
utsträckning, exempelvis utifrån om medarbetaren står och går under stora delar av dagen.
Detta är i grunden en fråga i vilken grad arbetsgivaren ska tillhandahålla utrustning som inte
är lagstadgad och en fråga som kan kopplas till möjligheten att höja kommunens attraktivitet
som arbetsgivare. Noterbart är samtidigt att det idag inte finns någon kommunövergripande
policy gällande arbetsskor vilket lett till olika hantering mellan sektor utbildning och sektor
socialtjänst. Detta blir tydligt exempelvis vid jämförelse mellan förskolan och vård- och
omsorgsverksamheterna (se tabell).
Utifrån tidigare svar på motion, kvarstår förvaltningens förslag till beslut. Detta baseras bland
annat på att i det systematiska arbetsmiljöarbetet framkommer inte att av arbetsgivaren
tillhandhållna arbetsskor är ett utvecklingsområde eller en prioriterad fråga bland personalen.
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Såväl skyddsrond som medarbetarenkät lyfter fram andra utvecklingsområden. Sjukfrånvaron
i dagsläget bedöms inte heller vara relaterad till att arbetsgivaren inte tillhandahåller
arbetsskor.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att alla medarbetare som idag har arbetskläder även skulle få tillgång till
arbetsskor skulle innebära en kostnad om cirka 300 tkr. Detta baserat på en kostnad om 500 kr
per par skor för de cirka 600 medarbetare som idag saknar arbetsskor men som har
arbetskläder. Kostnader tillkommer när skor behöver bytas ut. Kostnaden för detta beräknas
till cirka 150 tkr per år baserat på att skorna behöver bytas ut vartannat år.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att varken avslag eller bifall till motionen får några
verksamhetsmässiga konsekvenser.
Juridiska bedömningar
Det är arbetsgivaren som enligt lag ansvarar för och ska bekosta den personliga
skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Stenungsunds kommun följer lagen
och erbjuder personlig skyddsutrustning, däribland skyddsskor till de yrkesgrupper som är
berättigade till det. Arbetskläder och arbetsskor räknas inte som personlig skyddsutrustning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-28
Beslut KS 2020-03-23
Tjänsteskrivelse 2020-03-13
Motion - Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner
Marcus Starcke
Sektorchef
Beslut skickas till
bjorn.wikman@stenungsund.se
alexandra.odelsheim2@stenungsund.se
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Verksamheter med arbetskläder

Dnr KS 2019/168

Antal medarbetare som har
arbetskläder

varav antal medarbetare
som har arbetsskor

som har skyddsskor

som har inte arbetsskor

Sektor stödfunktioner
-lokalvård
-vaktmästeri
-park
-måltid
-medborgarservice
Sektor utbildning
-förskola
-kultur och fritid
-kompetens & utveckling
-grundskola
-gymnasiet
Sektor samhällsbyggnad

139
43
17
9
62
8
309
241
28
20
0
20
58

0
0
0
0
0
0
255
241
10
4
0
0
9

131
43
17
9
62
0
54
0
18
16
0
20
49

8
0
0
0
0
8
10
0
10
0
0
0
0

-exploatering
-bygg & miljö
-infrastruktur
-strategi & samordning
Sektor socialtjänst
-funktionshinder
-särskilt boende & hemsjukvård
-hemtjänst & personlig assistans
Totalt

10
15
29
4
615
205
210
200
1 110

9
0
0
0
7
7
0
0
271

1
15
29
4
0
0
0
0
234

0
0
0
0
608
198
210
200
626
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-03-23

§ 96

Dnr: KS 2019/168

Svar på motion om arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg - Alexandra Odelsheim (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för inventering av behov av arbetsskor
och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har arbetskläder med tillhörande ekonomisk
bedömning.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Alexandra Odelsheim (SD) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa
kostnadsfria arbetsskor till all personal inom Vård Omsorg Stenungsunds kommun och
samtidigt utreda vad införandet skulle kosta.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till lagstiftning, likvärdig arbetsmiljö och ekonomi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-01
Kommunfullmäktige 2019-03-07 § 36
Motion 2019-02-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) och Jan Rudén (S) föreslår att ärendet återremitteras för
inventering av behov av arbetsskor och arbetskläder inom de yrkesgrupper som har
arbetskläder med tillhörande ekonomisk bedömning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells
(ST) och Jan Rudéns (S) förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-02-05

Agneta Dejenfelt
Planeringsledare

Dnr KS 2019/168

Till kommunfullmäktige

Svar på motion om arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg, väckt av Alexandra Odelsheim (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria arbetsskor till personalen inom vård
och omsorg.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Alexandra Odelsheim (SD) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa
kostnadsfria arbetsskor till all personal inom Vård Omsorg Stenungsunds kommun och
samtidigt utreda vad införandet skulle kosta.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till lagstiftning, likvärdig arbetsmiljö och ekonomi.
Beskrivning av ärendet
I motion av 2019-02-18 vill Alexandra Odelsheim (SD) att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad införande av arbetsskor till all personal inom Vård
Omsorg i Stenungsunds kommun skulle kosta. Odelsheim vill dessutom att kommunstyrelsen
får i uppdrag att införa kostnadsfria arbetsskor till personal inom Vård Omsorg.
Motionären hänvisar till att Stenungsunds kommun redan tillhandahåller arbetskläder till
personalen inom vård och omsorg och att man bör tillhandahålla även arbetsskor. Motionären
menar att felaktiga skor kan leda till belastningsskador och halkolyckor med högre
sjukfrånvaro och kostnadsdrivande rehabilitering som följd.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-07 överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Lagkrav
Det är arbetsgivaren som ansvarar för och ska bekosta den personliga skyddsutrustning som
arbetstagaren behöver för arbetet och att Stenungsunds kommun följer lagen och erbjuder
personlig skyddsutrustning1, däribland skyddsskor till de yrkesgrupper som är berättigade till
det. Vanliga arbetskläder och arbetsskor räknas inte som personlig skyddsutrustning.

1

Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd.
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Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi och där
konstateras att hala underlag (som motionären nämner) bara delvis kan motverkas med t.ex.
bra arbetsskor. Andra faktorer som påverkar är exempelvis organisatoriska och psykologiska
faktorer eller arbetstagarnas fysiska förutsättningar.
Sammanfattningsvis finns det inga lagkrav på att tillhandahålla arbetsskor till all personal
inom Vård Omsorg.
Kostnader
Priserna på en ergonomisk arbetssko varierar. Det är många faktorer som avgör priset på en
sko. I detta exempel är kostnaden för skon relativt låg; 500 kr (exkl. moms). Vård Omsorg har
cirka 500 tillsvidareanställda. Det skulle innebära en initial kostnad om 250 000 kr för att ge
all tillsvidareanställd personal arbetsskor. Därefter en årlig kostnad för komplettering och
successivt utbyte.
För en likvärdig arbetsmiljö konstateras att det finns det andra stora yrkesgrupper inom
kommunen som på motsvarande sätt som personal inom Vård Omsorg går och står mycket i
sitt arbete. Exempelvis stora arbetsgrupper inom förskola och skola, cirka 1 000 personer
vilket skulle innebära en initial kostnad om 500 000 kronor för inköp av arbetsskor.
Arbetsskador
Stenungsunds kommun jobbar aktivt med att sänka sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.
Sjukfrånvaron analyseras regelbundet men det finns i dagsläget inget i dessa analyser som
tyder på att kvalitén på arbetsskor haft betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och indirekt
haft en effekt på sjukfrånvaron. Exempelvis har psykosociala faktorer haft större påverkan på
sjukfrånvaron än skador på grund av fel skor.
I kommunens systematiska arbetsmiljöarbete genomförs skyddsronder på enhetsnivå.
Resultatet sammanfattas, analyseras och redovisas på verksamhetsnivå och därefter på
sektornivå. Förutom skyddsronderna genomför arbetsgivaren, som en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, var tredje år en kommunövergripande medarbetarenkät till samtliga
medarbetare.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet framkommer inte att av arbetsgivaren tillhandhållna
arbetsskor är ett utvecklingsområde eller en prioriterad fråga bland personalen. Såväl
skyddsrond som medarbetarenkät lyfter fram andra utvecklingsområden.
Nämnas bör att det under 2020 har anställts en personalresurs som särskilt ska arbeta med att
minska sjukfrånvaro i kommunen, inriktad mot framförallt sektor socialtjänst.
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Föreslås att motionen avslås med hänvisning till att sjukfrånvaron i dagsläget inte bedöms
vara relaterad till att arbetsgivaren inte tillhandahåller arbetsskor. Inte heller prioriteras frågan
av medarbetarna vid skyddsrond och i medarbetarenkät.
Ekonomiska konsekvenser
Ett bifall till motionen skulle innebära en initial kostnad om cirka 250 000 kronor. I
perspektiv likvärdig arbetsmiljö och andra personalgrupper med liknande belastning blir
initial kostnad betydligt högre.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att varken avslag eller bifall till motionen får några
verksamhetsmässiga konsekvenser.
Juridiska bedömningar
Det är arbetsgivaren som enligt lag ansvarar för och ska bekosta den personliga
skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet.
Stenungsunds kommun följer lagen och erbjuder personlig skyddsutrustning2, däribland
skyddsskor till de yrkesgrupper som är berättigade till det.
Vanliga arbetskläder och arbetsskor räknas inte som personlig skyddsutrustning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-01
Kommunfullmäktige 2019-03-07 § 36
Motion 2019-02-18
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

2

Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

§4

Dnr: KS 2019/82

Antagande av detaljplan för Kopper 2:16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Kopper 2:16 i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Kopper 2:16. Detaljplanens syfte är
att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta
våningar (cirka 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Detaljplanen bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 29 november och 20 december 2019. Totalt 19
yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende skuggverkan, geoteknik, dagvatten
och förorenade områden genomfördes och arbetades in i det planförslag som ställdes ut på
granskning mellan den 4 och 25 september 2020. Totalt 14 yttranden inkom i granskningen.
Efter granskningen har redaktionella ändringar utförts i planhandlingarna, planområdet har
ökats marginellt och byggrätten har minskats marginellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse. 2020-07-01
Granskningsutlåtande 2020-11-30
Utredningar
Beslut skickas till
jonas@sjogren-bygg.se
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Rätt utdraget intygar
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Anders Dahlgren
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Till kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Kopper 2:16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Kopper 2:16 i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Kopper 2:16. Detaljplanens syfte är
att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta
våningar (cirka 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Detaljplanen bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 29 november och 20 december 2019. Totalt 19
yttranden inkom. Kompletterande utredningar avseende skuggverkan, geoteknik, dagvatten
och förorenade områden genomfördes och arbetades in i det planförslag som ställdes ut på
granskning mellan den 4 och 25 september 2020. Totalt 14 yttranden inkom i granskningen.
Efter granskningen har redaktionella ändringar utförts i planhandlingarna, planområdet har
ökats marginellt och byggrätten har minskats marginellt.
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger inom bostadsområdet Kopper, cirka 1,3 km öster om Stenungsunds
centrum, se Figur 1. Gångavstånd till centrum är cirka 1,5 km och körsträckan med bil är
cirka 2,5 km. Planområdet utgörs av fastigheten Kopper 2:16 samt en del av fastigheten
Kopper 2:1. Planområdets areal är ca 0,6 ha.
I maj 2017 inkom ägaren till fastigheten Kopper 2:16 med en ansökan om planbesked.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade den 29 september 2017 beslut om positivt planbesked för
ny detaljplan inom del av Kopper 2:16. Planarbetet, som syftar till att genom förtätning av
befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till åtta våningar (cirka 30
lägenheter) på befintlig parkeringsyta, påbörjades i maj 2019.
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Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP06:s intentioner samt i linje med
Stenungsunds kommuns vision och målsättning för bostadsförsörjning. Detaljplanen bedöms
av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen inte innebära betydande miljöpåverkan.
Undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av miljöpåverkan genomfördes
den 9 juli 2019.

Figur 1. Orienteringskarta över tätorten med planområdet rödmarkerat.

Fastigheten Kopper 2:16 är idag bebyggd med två lamellhus i tre våningar med sammanlagt
36 lägenheter. I gällande detaljplan (161) medger byggrätten för dessa lamellhus, bebyggelse i
fyra våningar. Övrig yta på fastigheten används som friytor för utevistelse och parkering.
I syfte att i planförslaget skapa förutsättningar för en god utemiljö i närheten av byggnaderna
på fastigheten samtidigt som parkeringsbehovet tillgodoses föreslås att fastigheten utökas
österut genom direktanvisning.
För detaljplanen föreslås ett parkeringstal på 0,7 inklusive besöksparkeringar, förutsatt att
adekvata mobilitetsåtgärder vidtas i samband med genomförandet av planen. I enlighet med
målen i Stenungsunds kommuns mobilitetsstrategi har följande mobilitetsåtgärder på
fastigheten Kopper 2:16 föreslagits: bilpool, cykelparkeringar av god standard,
kollektivtrafikkort till nyinflyttade samt åtgärder för gående inom planområdet.
Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 november och 20 december 2019. 19 yttranden
inkom från myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med synpunkter.
Dessa besvaras i samrådsredogörelsen. Med anledning av synpunkter som framfördes i
samrådet fördjupades planförslaget med avseende på solstudie, förorenade områden,
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skyfallshantering, dagvatten och geoteknik. Detaljplanen var ute på granskning mellan 4 och
25 september 2020. 14 yttranden inkom från myndigheter, privatpersoner och andra
intressenter, varav flera med synpunkter. Dessa besvaras i granskningsyttrandet. Efter
granskningen har mindre ändringar i planförslaget genomförts, däribland en marginell ökning
av planområdet och en marginell minskning av byggrätten för punkthuset.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal. Kostnader för genomförandet av
detaljplanen regleras i exploateringsavtal inför antagandet av detaljplanen.
Barnkonsekvensanalys
Den mark som i planförslaget tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte
påverka möjligheterna för idrott eller lek för barn i skola, föreningsliv eller i närområdet. Det
föreslagna parkeringstalet och förslaget att genom direktanvisning utöka fastigheten åt öster
skapar förutsättningar för att skapa god utemiljö i närheten av bostadsbyggnaderna i samband
med genomförandet av planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse. 2020-07-01
Granskningsutlåtande 2020-11-30
Utredningar
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
jonas@sjogren-bygg.se
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Plankarta, Skala 1:500 (A1)

Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 meter över marknivå i
förbindelsepunkten om avledning av spillvatten- och dagvatten med
självfall ska tillåtas
Dagvatten skall fördröjas och renas inom kvartersmark innan utsläpp till befintlig kommunala
dagvattenledningar.
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Instans

FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING DETALJPLAN INOM DEL AV KOPPER 2:16 FÖR FLERBOSTADSHUS

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

Fastigheter inom planområdet
Fastighetsbeteckning
KOPPER 2:16

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

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

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:1

Fastigheter närmast angränsande planområdet
Fastighetsbeteckning
KOPPER 2:6

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

Trivsellägenheter i Stenungsund AB
Koppersvägen 26
444 42 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Fejen Bostäder AB
Box 301
441 26 Alingsås

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:12

KOPPER 2:13

SÖBACKEN 3:1

1 (5)
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Samfälligheter inom planområdet
Förekommer ej

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

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

Fejen Bostäder Ab
Box 301
441 26 Alingsås

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsunds Missionsförsamling
Vaviksbacken 9/g Arvidsson/
471 42 Rönnäng

Lagfaren ägare

KOPPER 2:9

KOPPER 2:10

KOPPER 2:12

KOPPER 2:13

KOPPER 2:16

SÖBACKEN 3:1

SÖBACKEN 3:5

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

Ägare/Innehavare, adress:

Akt, ändamål, övrigt:

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

Lagfaren ägare

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

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

Rättigheter närmast angränsande planområdet
Fastighetsbeteckning:

Ägare/Innehavare, adress:

KOPPER 2:6
Till förmån för

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

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

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

Lagfaren ägare

Till förmån för

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

STENUNG 3:244
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Till förmån för

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

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

Lagfaren ägare

KOPPER 2:4

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

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

KOPPER 2:7
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:8
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:9
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KOPPER 2:10
Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

KOPPER 2:12
Belastas av

4 (5)
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Till förmån för

Ledningsrätt, VATTEN OCH AVLOPP,
STARKSTRÖM
1415-326.2
Ledningshavare

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
Till förmån för

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

Lagfaren ägare

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

Lagfaren ägare

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

STENUNG 3:244
Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

SÖBACKEN 3:1
Till förmån för

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

Lagfaren ägare

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

5 (5)
72

Antagandehandling 2020-11-30
Dnr: 2019/82

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

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

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

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

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

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

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

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

•

Mellankommunal samordning blir olämplig.

•

Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

•

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

parkeringsplatser för Kopperskyrkan byggs i anslutning till Bergsvägens slut.

•

det är full framkomlighet till Kopperskyrkan under byggtiden.

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

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

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

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

Medverkande tjänstemän

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Exploatering
Anders Dahlgren
Planarkitekt
Therese Brattfors
Mark- och exploateringsingenjör
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Bilaga 1 – Utställningsyttrande av privatpersoner 1
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RÄDDA BERGSVÄGEN I STENUNGSUND
Till politiker, kommunen och Stenungsundshem
plan@stenungsund.se
Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Plan
444 82 Stenungsund

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

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

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

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

Från Detaljplanen:
”Motiv till bedömning
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen,
bilaga
4, vilket i princip innebär att planförslaget:
• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål.
• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter.”
- Detta stämmer ej. Hur gjordes den här bedömningen?
Vem som hittade på den här vedervärdiga texten har absolut ingen aning
om någonting och har varken varit i området eller pratat med någon som
bor på Bergsvägen.
Att påstå att höghuset inte påverkar oss boende negativt är en
lögn!

89

Att kalla vår natur och kultur för ”inte särskilt värdefull” är ett
hån mot oss boende! Ett hån mot människor som värdesätter sin
miljö!
Skogpark-marken utanför vårt hus är fantastiskt och betyder allt
för oss! Det är som vår trädgård, vår tomt.
Höghuset och parkeringarna kommer givetvis påverka alla boende på
Bergsvägen extremt negativt.
Stenungsundshem och kommunen spenderar mycket pengar på att sköta
om skog-parkområdet på Bergsvägen.

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

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

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

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

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

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

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

Ju fler hus desto större belastning på vattenledningar och
stamnätet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stenungsundshem skriver:

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

96

Rödstreckat område = Vår vackra trädgård / skogpark-område

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

Därför motsätter vi hyresgäster byggandet av höghus i vårt område.
Vi vill att kommunen och Stenungsundshem följer sina egna ord och
skyddar den vackra naturen och lyssnar på oss boende.
Bygg gärna! Men inte i på vår tomt!
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Stenungsunds kommun ska bygga bostäder åt folk.
Förtätning av redan befintligt bostadsområde kan med fördel ske på
Kvarnberget - Nösnäs. Bor knappt några människor här (några lyxvillor)
Mycket vacker natur som kommunen äger. Fantastisk utsikt. Nära till
kollektivtrafik och all infrastruktur. Här får det lätt plats 300-400 nya
lägenheter.
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Foton planarkiteketen glömde ta med i sin detaljplan
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Solnedgång i september. Solen går ner mitt framför oss.
Då alla balkonger är mot väster kommer solen och den vackra naturen
försvinna. Som ni kan se är det många stora träd (det planarkitekten missade)

101

Våra fina uteplatserna kommer hamna i skugga. Byggnadskaos, trafikbuller,
höghus och parkeringar kommer förstöra lugna fridfulla sommarkvällar.
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Vi har ett rikt naturliv, harar har bott här under många år, de kommer
tillbaka hela tiden. Vi har rådjur och ekorrar som springer i skogparkområdet året runt. Att kunna uppleva djur och natur från sin balkong
är oerhört värdefullt, speciellt om man är gammal och inte kan ta sig ut.
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Skog-parkområdet på Bergsvägen
Fantastisk natur som Stenungsundshem bovärdar sköter perfekt. Här kan barn
leka. Många går här med sina hundar och för personer som har svårt att gå i
riktig skog, (äldre, rörelsehindrade) är detta område väldigt fint att vara i.
Oerhört viktig natur som betyder mycket. Den får helt enkelt inte förstöras och
sprängas bort.
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Vackra stora träd.
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Tomtgränsen mellan kommunens mark och Sjögus/Sjögrens Fastigheter är
markerad med staketet.
Vårt hus syns i bakgrunden, bakom träden.
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Här ser ni alla träd i vår park-skog och hur parkeringen ser ut
idag.
Solen går ner bakom fotografen på fotot ovan vilket innebär att
höghuset kommer skymma hela Bergsvägen 23, 25, 27.
Boende på bägge sidor av Bergsvägen kommer hamna i
skugga av höghuset.
De boende på andra sidan kommer inte få någon morgonsol
alls.
Boende på Bergsvägen 17, 19 och 21 kommer få höghuset hur
många meter från sina ingångar? Dom är säkerligen inte glada.
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Galenskap.
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Endast 2 foton fanns med i Detaljplanen.
Visar bara parkeringen och en innegård bakom husen hos den privata
fastighetsägaren Sjögus/ Sjögrens Fastigheter.

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

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

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

112

En bild säger mer än tusen ord.
Höghuset kommer förstöra livsmiljön för oss.
Stenungsunds Kommun skriver:

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

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

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

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

Vänligen,
Vi - Boende på Bergsvägen 23, 25, 27
Namninsamling gjord och följande personer är emot höghuset 2:16.
Ansvarig : Richard Kohlström
nrichardk@gmail.com
Carina Berggren
Daniel Berggren
Gun Andreasen
Emma Andersson
Birgitta Holmén
Anita Kinnskog
Elisabeth Natt o Dag
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Monica Gustavsson
Zaida Jansson
Yvonne Grolander
Santhat Johansson
Lars Poulonen
Yutthana Siwilai
Kajsa Stenberg
Liv Åberg
Lovis Larsson
Amir Ardalan Farzadnia
Karin Gunnarsson
Benny Olsson
...med släkt, vänner, sympatisörer, boende i hela området m.f.
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Antagandehandling 2020-11-30

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för
Kopper 2:16 m.fl.
Stenungsunds kommun
Västra Götalands län
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HANDLINGAR
Till detaljplanen tillhör följande handlingar:
•
•
•

•
•
•

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

Övriga handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vy över befintlig bebyggelse och utemiljön mellan lamellhusen.

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

Figur 3. Bullerberäkning avseende trafikbuller

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

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

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

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse i planområdets närhet
Planområdet ingår i området Kopper som var det första större bostadsområdet som byggdes
i Stenungsund under början av 1960-talet i samband med att de kemiska industrierna
etablerades. Kopperområdet består till största delen av lamellhus i tre våningar med grönytor
runt husen. Totalt uppfördes 365 lägenheter av varierande storlek, från 1 rum och kokvrå till
4 rum och kök. Drygt hälften av dessa lägenheter (cirka 200) ägs idag av det kommunala
bostadsbolaget Stenungsundshem. Bebyggelsen i Kopperområdet är glest utspridd med väl
tilltagna friytor mellan bostadshusen som bildar sammanhängande bebyggelsegrupper. Runt
bebyggelsen finns områden med delvis bevarad naturmark i sluttningar och på kullar.
Nordöst om planområdet ligger Kopperskolan. Skolan består av envåningsbyggnader i gult
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tegel och är uppförd år 1965. Kopperskolan i sin tur gränsar i öster till ett radhus-, kedjehusoch villaområde vid Rödklövervägen, Blåklintsvägen och Timotejvägen.
Området Kopper har på senare tid förtätats med två punkthus i åtta våningar. Ett uppfördes
på Bergsvägen (sydöst om planområdet) år 2015 och ett har år 2020 uppförts vid
Koppersvägen (nordöst om planområdet).
Befintlig bebyggelse inom planområdet
Planområdet, fastigheten Kopper 2:16, är idag bebyggd med två lamellhus i tre våningar med
totalt 36 lägenheter. Byggrätten för dessa två lamellhus medger byggnad i fyra våningar
samt hisstorn vid befintliga entréer. Marken runt befintliga byggnader används för
sophantering, parkering, uteplatser och vistelseytor.
Föreslagen bebyggelse inom planområdet

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

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

Figur 6. Plankarta tillhörande planförslaget.

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

Figur 7. Sektion som visar befintlig och föreslagen bebyggelse.
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Solstudie
En solstudie har tagits fram för detaljplaneförslaget (se Figur 8a och 8b). Denna visar att det
befintliga lamellhuset direkt väster om föreslagen byggrätt kommer att skuggas av det
föreslagna punkthuset under förmiddagen. Solförhållandena för berörda lägenheter bedöms
dock fortsatt vara goda, även med föreslaget punkthus, inte minst eftersom flertalet av dessa
lägenheter är så kallade genomgångslägenheter med fönster mot öst och väst. Lamellhuset
beläget öster om planområdet kommer att påverkas under sen eftermiddag och kväll under
delar av året, vilket bedöms vara en acceptabel förändring av denna byggnads
solförhållanden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansvarsfrågor
Åtgärder inom fastighet bekostas av fastighetsägaren.

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

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

Exploatör

Åtgärd/Anläggning
•

•

•

•

Stenungsunds kommun

•
•

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

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

•
•

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

Stenungsunds energi

•
•

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

Vattenfall Eldistribution
AB

•

Eventuellt utbyggnad av elnät

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

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fastighetsrättslig konsekvens

Kopper 2:1

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

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

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

•

Det tecknade plankostnadsavtalet ska täcka kommunens kostnad för detaljplanen.

•

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

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

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

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

•

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

•

Kostnader för fastighetsbildning som behövs för genomförande av planen.

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

Samhällsbyggnad Exploatering

Anders Dahlgren
Planarkitekt

Therese Brattfors
Mark- och exploateringsingenjör
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Dnr: KS 2009/695

Antagande av detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsutlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Munkeröd 1:12 m.fl. i enlighet med plan- och
bygglagen (PBL 1987:10).
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Munkeröd 1:12 med flera syftar till att omvandla en del av ett skogsområde som
till största delen är obebyggd, beläget fyra kilometer öster om Stenungsunds centrum, till
industrimark. Planområdet är cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort. Majoriteten av fastigheterna
inom planområdet är privatägda. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet
föreslås enskilt huvudmannaskap. Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny
kvartersmark för industri kan tillkomma.
Söder om planområdet ligger friluftsområdet Furufjäll. I gällande översiktsplan ÖP06 är den
södra delen av planområdet utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds tätort.
Slutsatsen, i det för detaljplanen framtagna planprogrammet (2011), är att friluftsvärdena inte
i någon större utsträckning riskerar att påverkas negativt av de planerade
industriverksamheterna. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda om
detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i denna är att
den byggnation som detaljplanen tillåter inte leder till betydande miljöpåverkan, förutsatt att
föreskrivna åtgärder följs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Planbestämmelser (karta 1:2000), Antagandehandling 2020-12-01
Illustrationskarta 1:2000, Antagandehandling 2020-12-01
Planbeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Genomförandebeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29
Samrådsredogörelse, Utställningshandling 2020-04-29
Utställningsutlåtande, Antagandehandling 2020-12-01
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Asa.Norberg@privatbostader.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
145

Tjänsteskrivelse
2020-12-03

Anders Dahlgren
Planarkitekt

Dnr KS 2009/695

Till Kommunfullmäktige

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

Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för industri kan
tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig
trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från detta ligger
friluftsområdet Furufjäll. Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av cirka
5–10 år. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, kommer
omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett överskott på massor, som ska
hanteras inom området eller fraktas bort för deponi eller användas i närområdet. Området är i
första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. I
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begreppet industri ingår att den industri som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I
begreppet partihandel ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda.
I ett tidigt skede i planarbetet konstaterades att detaljplanens genomförande kan innebära risk
för betydande miljöpåverkan. För att utreda detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
tagits fram. I samråd med Länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att innehålla följande:
schakt av berg och mjuka massor, grundvattenbildning, djurliv och naturmiljö, friluftsliv,
risker med farligt gods, miljömål, luftkvalitet, vattenkvalitet, buller samt trafik. Slutsatserna i
MKB:n är att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet
av planen (vid markarbeten och byggnation) eller då planen är genomförd och området
används som verksamhetsområde, förutsatt att dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande
sätt. Under byggtiden kan störningar för den närmsta omgivningen uppkomma. För att minska
antalet transporter av berg- och schaktmassor bort från området ska så mycket som möjligt att
tas om hand inom planområdet. Den bulleravskärmande skyddsvall som idag finns mellan
motorbanan och friluftsområdet ska förstärkas och byggas ut för att minska planområdets
påverkan på friluftsområdet under byggtid och efter att planområdet byggts ut.
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget motverkar
därmed en uppfyllelse av det statliga nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskridas. Planförslaget bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt utan kan medverka till att föreslagna
miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. Bedömningen är vidare att det inte finns risk för
betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är
genomförd och området används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet
tas om hand på ett tillfredsställande sätt.
Samråd om detaljplanen hölls under hösten 2016. Tolv yttranden inkom. Dessa finns
redogjorda och kommenterade i den samrådsredogörelse som åtföljer planhandlingarna. I
gällande översiktsplan ÖP06 är den södra delen av planområdet utpekat som
närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. I det planprogram (2011) som tagits fram i
planarbetet konstaterades att friluftsvärdena inte i någon större utsträckning riskerar att
påverkas av de planerade industriverksamheterna, då friluftsområdets värdekärna med stugor
och anlagt stigsystem ligger söder om det föreslagna industriområdet. I förslaget till ny
översiktsplan (utställnings-handling 2020-01-13) föreslås hela den västra delen av
planområdet som utbyggnadsområde för verksamheter. I den västra delen finns dock risker
med farligt gods vid väg E6, svåra geotekniska förhållanden samt ett område med höga
naturvärden. Därför bedöms den föreslagna planutformningen, med en tillfartsväg i östra
delen av planområdet, vara ett lämpligare alternativ.
Detaljplaneförslaget var ute på utställning mellan 2020-06-04 och 2020-07-03. Inkomna
synpunkter från utställningen har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Efter utställningen
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har de geotekniska utredningarna kompletterats, dock utan påverkan på byggrätternas
omfattning.
Ekonomiska konsekvenser
Planarbetets kostnader regleras i ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. De
ekonomiska konsekvenserna av genomförandet av planen regleras i ett exploateringsavtal
mellan kommun och exploatör, som tecknas före antagandet av detaljplanen.
VA-kollektivet kommer att få kostnader för utbyggnad av VA-nätet och få intäkter vid
anslutning, enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet att anta detaljplanen möjliggör byggandet av ett verksamhetsområde för småindustri.
Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för planförslaget kommer
värdekärnan för Furufjälls friluftsområde inte att påverkas negativt. Förvaltningen bedömer
därför inte att ärendet har någon negativ påverkan för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Planbestämmelser (karta 1:2000), Antagandehandling 2020-12-01
Illustrationskarta 1:2000, Antagandehandling 2020-12-01
Planbeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Genomförandebeskrivning, Antagandehandling 2020-12-01
Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29
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Antagandehandling 2020-12-01
Dnr: 2009/695

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

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

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

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
SGI
Trafikverket

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

-

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

-

Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till
planbestämmelserna.

Ersättning för upphävande av GA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

162

13

Sammanfattning
Samråd bör ske med Länsstyrelsen om konflikt uppstår med kända fornlämningar inom
planområdet.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

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

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

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

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

•

Planbestämmelser gällande belastningsrestriktioner omformuleras.

•

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

•

Formuleringen i planbeskrivningen om utredningar om markens infiltrationskapacitet
ändras.

•

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

Medverkande tjänstemän
Anders Dahlgren
Planarkitekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

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

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

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

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

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

Utdrag från översiktsplanens markanvändningskarta med planområdet inlagt.

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

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

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

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

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Det
aktuella planförslaget berör miljökvalitetsnormer för ytvatten och utomhusluft.
Ytvatten
Uppgifter om miljökvalitetsnormer och statusklassning för vattenförekomster finns att hämta i VISS – Vatteninformationssystem Sverige.
Vattenförekomsten Norumsån omfattar hela loppet från källan i Svartedalen
till kustområdet Hakefjorden. Biflödena ingår inte. Den ekologiska statusen
är i dagsläget bedömd som måttlig på grund av övergödning. Enligt fastlagd
miljökvalitetsnorm ska ån uppnå kvalitetskravet god ekologisk status år 2021.
Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god med avseende på kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s
gränsvärden. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk
status.

Planbeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.
Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

Antagandehandling 2020-12-01

8

180

14 (45)

Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen genomförs. Utformning av dagvattenanläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras vidare och ett kontrollprogram ska upprättas. Vidare information om detta finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Utomhusluft
Byggnader och verksamheter ligger på sådant avstånd från väg E6 att det lokala bidraget för NO2 (kvävedioxid) och PM10 (partiklar) blir så pass låga
(cirka 5 och 8 mikrogram/m3 för NO2 respektive PM10 med dagens trafik
vid skattning med Nomogram) att någon risk att MKN-värdena överstigs
inte föreligger. De aktuella gränsvärdena för både NO2 och PM10 är 40
mikrogram/m3 (avser medelvärde under ett år).
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsområde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp cirka +100 meter över havet. Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till
+90 meter över havet.
Den lägsta punkten i planområdet ligger i nordväst, där ett dike med anslutning till Norumsån via ett biflöde är kulverterat under väg E6.
Topografi i området maj 2016 med meter över
havet

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

Planförslaget
Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås bli förlagd dels på en befintlig platå nedanför norrsluttningen av det höga berget, dels på platån söder om den högsta punkten av berget.
På de ytor som ska iordningställas som industrikvarter, kommer marken att
omformas till plana ytor. I norrsluttningen skapas en platå på cirka +51 till
+52 meter över havet. Söder om berget skapas två platåer, en på cirka +70
till +72 meter över havet, och en på cirka +82 till +83 meter över havet. På
de anlagda och bearbetade ytorna kommer ingen naturmark att kunna sparas. Gröna ytor inom kvarteren kan återskapas på slänterna mellan terrasserna och inom de enskilda tomterna. Delar av det högsta berget undantas
från planområdet.

Planbeskrivning

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

Antagandehandling 2020-12-01

Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

183

17 (45)

Naturmiljö
Förutsättningar
En naturvärdesinventering har utförts inför samrådet. I planområdet finns
en hassellund (objekt nr 1) som bedöms ha höga naturvärden. Den höga
klassningen innebär att det förekommer en eller flera rödlistade arter i området och att miljön ofta är svår eller omöjlig att återskapa, om den påverkas
eller förstörs.
Planområdet inlagt på karta tillhörande naturvärdesinventeringen.

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

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

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

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

Delområde B
Delområde A

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

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

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

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

Illustration över planförslaget.

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

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

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

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

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

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

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

Trafik
Vägar och gator
Norconsult AB har inför samrådet gjort flera trafikutredningar för hur anslutningen av planområdet ska utformas. Syftet med utredningarna har bl.a.
varit att klarlägga hur stora trafikmängder som det nya industriområdet
kommer att alstra, och hur utfarten mot Ucklumvägen kan utformas utifrån
den totala trafikbelastningen och kraven från Trafikverket om vägars och
gators utformning (VGU). Inför utställningen har ett PM gällande ett trafikförslag tagits fram där nuvarande förhållanden och val av trafiklösningar beskrivs. Detta PM utgör underlag för följande beskrivning:
Förutsättningar
Väg E6 med Stenungsundsmotet gränsar till planområdet i väster. Väg E6 är
av riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken, vilket medför att inga
åtgärder får vidtas som kan skada vägens funktion eller försvåra drift, underhåll och utveckling av vägen. Vägområdet omfattar själva vägen, dess slänter
och ett område cirka 2 meter från släntkrönet. Vägen är en primär led för
farligt gods, se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet.
De aktuella planområdena är lokaliserade i östra utkanten av Stenungsunds
tätort just öster om E6:an. Norr om planområdet passerar

Planbeskrivning

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

Antagandehandling 2020-12-01

Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

201

35 (45)

Ucklumsvägen/väg 649 till vilken området skall anslutas, se illustration nedan. Trafik från E6 når området genom att svänga av i Stenungsundsmotet
och sedan följa Ucklumsvägen åt nordost. Trafik från Stenungsund når områdena via antingen Ucklumsvägen eller väg 170.
Ucklumsvägen förbi planområdet är en cirka 8-9 meter bred tvåfältsväg med
en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Trafikverkets senaste trafikflödesmätning på sträckan förbi programområdet är från 2016 och visade då på en
årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 180 fordon/dygn varav cirka 7 % utgjordes av
tung trafik.
Utdrag från PM Trafikförslag som visar på
vägarna i närområdet och principiell lösning.

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

3 320

Ucklumsvägen

1 260

Trafikflöden efter att utbyggnaden och planområdet är genomförd.

140

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

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

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

Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av tomtmark.

.

Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av naturmark.

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

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

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

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

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

MILJÖMÅL

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

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

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

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

Anders Dahlgren
Planarkitekt
Stenungsunds kommun

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

JUSTERINGAR

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

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

Antagandehandling
2020-12-01

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

Planprocessen
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande enligt äldre plan- och
bygglagen, ÄPBL (1987:10).
Det innebär bland annat att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut på utställning innan planen kan tas upp för antagande.
Planarbetet inleddes med ett programarbete hösten 2011.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

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

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

Genomförandebeskrivning
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Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

Allmän platsmark:
INDUSTRIVÄG

Exploatör

Ny samfällighetsförening

LOKALVÄG

Exploatör

Ny samfällighetsförening

NATUR

Exploatör

Ny samfällighetsförening

SKYDD

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Vatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar
inom planområdet

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Vatten- och spillvattenledningar fram till planområdet

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Gatuvägsbelysning

Exploatör

Ny samfällighetsförening

El och tele

Eldistributör respektive teleoperatör

Eldistributör respektive
teleoperatör

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

Anläggning
Kvartersmark:
JKU (industri, kontor,
lager)

Exploatör/Fastighetsägare

Fastighetsägare

E1 (transformator)

Vattenfall

Vattenfall

E2 (tryckstegringsstation)

Exploatör

Ny samfällighetsförening

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

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

E3 (pumpstation), i
södra delen av området

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Genomförandebeskrivning
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E4 (dagvattendamm)

Exploatör

Ny samfällighetsförening

Allmän platsmark
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna INDUSTRIVÄG, LOKALVÄG, NATUR och SKYDD. Inom NATUR finns även
dagvattenanläggningar.
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmän plats. För skötseln av allmän plats föreslås att en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas, som
kan förvaltas genom samfällighetsföreningar.
INDUSTRIVÄG byggs ut i samband med att de olika verksamhetsområdena färdigställs. Trolig utbyggnadsordning är först område D, därefter område A och sedan område B enligt den tillhörande illustrationen. På så vis
iordningställs en lämplig väg för den byggtrafik som blir nödvändig för att
anlägga planområdets kvartersmark.
LOKALVÄG utgörs av ny tillfartsväg till föreslagna verksamhetsområden
samt till befintlig sopsorteringsanläggning och motorbana.
NATUR-områdena i planområdet utgörs av mark som till större delen inte
kommer få någon förändrad markanvändning, samt mark som föreslås för
dagvattenhantering (dammar och diken).
Tillfart och åtkomst till dagvattendammen i nordväst och dikena i anslutning
till denna damm kan ske norrifrån via Ucklumsvägen på samma vägsträckning som idag utgör Kärr ga:1. Den befintliga gemensamhetsanläggningen
Kärr ga:1 föreslås upphävas. Tillfart till övriga två dagvattendammar kan ske
via LOKALVÄG och INDUSTRIVÄG. En av dammarna föreslås inom
kvartersmark, se nästa avsnitt.
Dammar och diken ska anläggas för respektive områdes behov innan bygglov kan ges, vilket villkoras genom planbestämmelser. Vilken fördröjningsvolym som krävs för respektive dagvattendamm har beräknats, se planbeskrivningen och bilaga till denna.
Området benämnt SKYDD är ett område där en redan uppförd bullervall är
belägen. Bullervallen avskärmar tätorten och Furufjälls friluftsområde från
buller från motorbanan och från eventuellt buller från verksamheter inom
planområdet.
På allmän plats kan det bli aktuellt med bergskärningar. Ny samfällighetsförening för den allmänna platsen är ansvarig för att bergskärningar hålls säkra.
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Kvartersmark
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna JKU (industri,
kontor, lager), E1 (transformatorstation), E2 (tryckstegringsstation för vatten), E3 (pumpstation för spillvatten) samt E4 (dagvattendamm). E4-området
är placerat i ett område som även omfattar JKU, för att möjliggöra en flexibel placering av denna dagvattendamm.
Inom planområdet finns ett område för transformatorstation och pumpstation (E1E3) som kan delas mellan de två funktionerna på lämpligt sätt. För
transformatorstationen ansvarar Vattenfall, både för genomförande och
drift. För denna pumpstation föreslås Stenungsunds kommun ansvara eftersom den ska pumpa spillvatten i Ucklumsvägen västerut.
Det finns också en yta avsatt för tryckstegringsstation (E2) längs LOKALvägen upp i området, samt ytterligare en pumpstation (E3). Exploatören ansvarar för genomförandet av dessa två tekniska anläggningar. För driften föreslås att en gemensamhetsanläggning bildas, som kan förvaltas av en samfällighetsförening.
Den dagvattendamm som föreslås inom E4 behöver vara relativt liten och
för att skapa en flexibilitet i placering och utförande föreslås marken planläggas som både E4 (dagvattendamm) och JKU (kvartersmark för industri,
kontor och lager). Dammen föreslås därför på kvartersmark.
Inom respektive fastighet på kvartersmark för industri, kontor och lager
(JKU) ansvarar respektive fastighets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, VA- och dagvattenanläggningar med mera genomförs/uppförs
liksom underhåll av dessa.

Genomförandebeskrivning

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

Antagandehandling 2020-12-01

Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

219

7 (14)

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

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

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

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

Övriga avtal
Inga övriga avtal bedöms nödvändiga för planens genomförande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslut om samråd

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

Fortsatt utredningsarbete inför utställning

Maj 2020

Beslut om utställning

Juni 2020

Utställning av förslag till detaljplan.

Nov. 2020

Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen

Dec. 2020

Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige

Jan. 2020

Laga kraft

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

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

Anders Dahlgren
Planarkitekt
Stenungsunds kommun

Genomförandebeskrivning
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Utställningshandling 2020-04-29
Dnr: 2009/695

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

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

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

Länsstyrelsen
Statens Geotekniska Institut (SGI)
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB

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

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

230

3

SGI tar även upp frågan om blocknedfall och bedömning av bergskärningarnas stabilitet. SGI
anser att rekommendationer som ges i Teknisk PM Geoteknik behöver på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas.
Länsstyrelsen instämmer med SGI och anser att nödvändiga restriktioner ska säkerställas på ett
plantekniskt godtagbart sätt på plankartan. Även kompletterande geotekniska undersökningar i
detta sammanhang ska utföras under planeringsarbete innan antagande av planförslaget.
Kommentar:
Se kommentar på SGI:s yttrande.

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

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

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

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

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön och därmed skulle en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och har
lämnat ett yttrande över behovsbedömningen daterat 2016-03-03.
Kommentar:
Noteras.

237

10

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

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

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

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

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

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

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

Säkerställa placering av befintliga ljudvallar (arrendeavtal saknas)

•

Anpassad höjd av ljuddämpande vallar

•

Anpassning av byggnation närmast motorbanan ex: friskluftsintag rätt placerade

•

Ta hänsyn till motorbanan vid val av verksamhet i närliggande lokaler

•

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

•

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

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

Furufjällsområdet utvecklas som rekreationsområde, utan industri.

•

Utveckling av spårområdet på Furufjäll söderut.

•

Klubblokal och tillgång till omklädningsrum på nya Arenan på Nösnäs.

•

Utveckling av Toröd.

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

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

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

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

•

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

•

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

•

En vägprojektering med massbalansberäkning har tagits fram.

•

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

•

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

•

Informationen i planbeskrivningen om närmaste anslutningspunkt för VA har
uppdaterats.

•

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

•

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

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

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

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

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

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

Behandlade miljöaspekter
Det är i första hand de aspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan som är relevanta att upp i miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen har också tagit upp andra aspekter i avgränsningssamrådet
som handlar om buller, fornlämningar, geoteknik och tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter, som behandlas i
planbeskrivningen bedöms inte – om planen genomförs – medföra risk för
betydande miljöpåverkan och behandlas därför inte i denna MKB.
De miljöaspekter där det bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan är
följande:
Schakt av berg och mjuka massor
Iordningställandet av planområdet genererar ett överskott av massor, varav
en del kan behöva fraktas bort för användning utanför själva planområdet.
Länsstyrelsen har efter samrådet bedömt att eftersom det primära syftet med
planen är att etablera industrimark så kan planarbetet fortsätta utan krav på
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tillstånd till täkt. Eftersom uttaget av material kommer att vara av jämförbar
omfattning med de mängder som bryts i en täkt, behöver dock sådana miljöaspekter som normalt tas upp i en täktansökan behandlas i detaljplanens
MKB menar Länsstyrelsen vidare.
Planbeskrivningen och denna MKB har därför kompletterats med en utförligare redovisning av hur stora mängder massor som ska hanteras, i vilken
ordning som området ska byggas ut, under vilken tid arbetena ska pågå och
vilka konsekvenser för omgivningen detta kan ge. Se vidare under Tillkommande aspekter att behandla.
Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse
för grundvattenbildningen
Naturgrus är en ändlig resurs och planens genomförande kan begränsa möjligheten att utnyttja resursen i framtiden. Om isälvssedimenten och eventuell
naturgrusförekomst berörs av planen skulle även den grundvattenbildande
funktionen kunna påverkas. Detta ska belysas i MKB:n.
Djurlivet och naturmiljön
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde omvandlas till industriområde och det finns risk för att naturvärden berörs.
Planens genomförande kan dessutom innebära risk för påverkan på livsmiljöerna för öring och ål i Norumsån med biflöden, eftersom vattendragen har
kontakt med de diken och bäckar som avvattnar planområdet.
Friluftslivet
Planområdet ligger i anslutning till Furufjällsområdet som har betydelse för
det rörliga friluftslivet. Det finns risk för att verksamheten inom planområdet kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt
sätt.
Risker med farligt gods
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods medför att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet
kan skadas vid en olycka med farligt gods.
Jämförelse med miljömålen
Planförslaget ska stämmas av mot relevanta nationella och lokala miljömål.
De miljömål som i första hand bör belysas är Begränsad klimatpåverkan, God
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.
Luftkvalitet MKN för utomhusluft
Förväntade förändringar av trafiken kring planområdet gör att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bör belysas.
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Vattenkvalitet – Norumsån och Hakefjorden
Eventuell påverkan på vattenkvaliteten i Norumsån ska belysas, eftersom
Norumsån är en preliminär vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten MKN, och att ån är ett viktigt uppväxtområde för öring
och ål.
Norumsån mynnar i Hakefjorden som är en vattenförekomst som omfattas
av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Eventuell påverkan på Hakefjordens
vattenkvalitet ska belysas.

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

Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl

Utställningshandling 2020-04-29

Stenungsunds kommun

263

13 (39)

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

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

NY INDUSTRI
VID KÄRR

Det föreslagna industriområdet i Munkeröd
ligger i anslutning till trafikplats och till befintlig industri väster och öster om väg E6
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär att ca 158 000 m2 (ca 15,8 ha) ny industrimark kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från
detta ligger friluftsområdet Furufjäll.
Området är stort och kommer att bli utbyggt i etapper under en relativt lång
tid. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt,
kommer omfattande markarbeten att behöva genomföras i den kuperade
terrängen. Det kommer i sin tur att generera ett visst överskott av schaktmassor. En överslagsmässig beräkning av massornas storlek och beskaffenhet har gjorts.
Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel.

Miljöbedömningen och planförslaget
Planförslaget enligt samrådet

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

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

•

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

Naturvärden
•

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

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

Planområdets topografi med höjder över havet

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

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

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

Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinningsområde som avvattnas åt nordöst genom ett dike som via ett biflöde mynnar
i Norumsån. Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekomster. Avrinningsområdets storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och
det område som påverkas av detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär
att ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivåmätningar tyder på ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande
områdena.
Konsekvenser
Bedömningen som görs i den hydrogeologiska utredningen är att isälvssedimenten i området fortsatt kan utgöra en betydande grundvattenresurs,
även om marknivåerna inom område A ändras enligt planförslaget. Med antagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets hårdgjorda
Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl

Miljökonsekvensbeskrivning

Stenungsunds kommun

Utställningshandling 2020-04-29

274

24 (39)

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

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

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

Inventerade områden i Norumsån 1987

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

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

Utdrag ut kommunens översiktsplan 2006 med närrekreationsområdet markerat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl

Miljökonsekvensbeskrivning

Stenungsunds kommun

Utställningshandling 2020-04-29
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§7

Dnr: KS 2019/30

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder, äldreboende och
centrum, del av Kopper 2:1 m fl
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för
bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. tecknat mellan Stenungsunds
kommun och Stenungsundshem AB.
Jäv
Jan Rudén (S) och Helena Nävergårdh (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. ska möjliggöra
förtätning i Hasselhöjden med cirka 400 nya bostäder inkluderat äldreboende samt
centrumverksamhet. Exploateringsavtalet upprättas i syfte att få till ett effektivt och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. I avtalet regleras villkor, nödvändiga
marköverföringar och ersättningar, parternas ansvar för utförande samt fördelning av
kostnader i och med genomförandet av detaljplanen.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Allmän plats belägen på
Stenungsundshems fastighet överförs utan ersättning till Stenungsunds kommun. Kostnaderna
för anläggande och upprustning av allmän plats fördelas så att Stenungsunds kommun betalar
69 % och Stenungsundshem AB 31 %. Fördelningstalet baseras på parternas nytta av
detaljplanen.
Stenungsunds kommun kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga ett äldreboende och
sälja mark för nya bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Bilaga 1 Exploateringsavtal för Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av
Kopper 2:1 m.fl.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

Beslut skickas till
Jessica.andersson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2018-11-15

Jessica Andersson
Mark- och Exploateringsingenjör

Dnr KS 2019/30

Till kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum,
del av Kopper 2:1 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal till Detaljplan för
bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. tecknat mellan Stenungsunds
kommun och Stenungsundshem AB.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. ska möjliggöra
förtätning i Hasselhöjden med cirka 400 nya bostäder inkluderat äldreboende samt
centrumverksamhet. Exploateringsavtalet upprättas i syfte att få till ett effektivt och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. I avtalet regleras villkor, nödvändiga
marköverföringar och ersättningar, parternas ansvar för utförande samt fördelning av
kostnader i och med genomförandet av detaljplanen.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Allmän plats belägen på
Stenungsundshems fastighet överförs utan ersättning till Stenungsunds kommun. Kostnaderna
för anläggande och upprustning av allmän plats fördelas så att Stenungsunds kommun betalar
69 % och Stenungsundshem AB 31 %. Fördelningstalet baseras på parternas nytta av
detaljplanen.
Stenungsunds kommun kommer efter antagen detaljplan att kunna bygga ett äldreboende och
sälja mark för nya bostäder.
Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl. ska möjliggöra
förtätning i Hasselhöjden med möjlighet till cirka 400 nya bostäder inkluderat äldreboende
samt centrumverksamhet.
Stenungsundshems AB äger flera bebyggda fastigheter inom detaljplaneområdet där flertalet
ges utökad byggrätt i och med detaljplanen.
Stenungsundshem AB lämnade 2017-06-26 in en intresseanmälan om direktanvisning inom
del av Stenungsund kommuns fastighet Kopper 2:1, i den norra delen av Detaljplan för
bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 m.fl.
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Dnr KS 2019/30

Figur 2 Område, tidigare begärd direktanvisning

Figur 1 Detaljplaneområdet

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

Daniel Jerling
Sektorchef Samhällsbyggnad

Veronica Götzinger
Verksamhetschef Exploatering

Beslut skickas till
Jessica.andersson@stenungsund.se
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§ 379

Dnr: KS 2020/462

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Gymnasiets framtida
storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att utreda gymnasiets
framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision
2035 är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan
2020–2022 Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag avseende
gymnasieskolans framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning av
kapaciteten i Göteborgsregionens (GR) kommuner idag.
Den 8:e juni 2020 presenterade Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola sitt betänkande till regeringen. En strategisk planering av gymnasieskolans
framtida storlek i Stenungsund skulle kunna påverkas av eventuella lagändringar, varför
betänkandet beaktats i utredningen.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-11-04
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning: Gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att ”utreda hinder för en effektiv planering av
Nösnäsgymnasiets verksamhet”.
Jan Rudén (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker välfärdsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, Nedzad Deumic (KD) förslag och
välfärdsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets förslag.
Beslut skickas till
rebecka.hellman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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§ 83

Dnr: KS 2020/462

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Gymnasiets framtida
storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att utreda gymnasiets
framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision
2035 är slutfört.
Reservation
Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan
2020–2022 Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag avseende
gymnasieskolans framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning av
kapaciteten i Göteborgsregionens (GR) kommuner idag.
Den 8:e juni 2020 presenterade Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola sitt betänkande till regeringen. En strategisk planering av gymnasieskolans
framtida storlek i Stenungsund skulle kunna påverkas av eventuella lagändringar, varför
betänkandet beaktats i utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning: Gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Nedzad Deumic (KD) föreslår att välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda externa hinder för en mer effektiv planering av
Nösnäsgymnasiets verksamhet.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Välfärdsutskottet
2020-11-04

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och konstaterar att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut skickas till
rebecka.hellman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Rebecka Hellman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/462

Till kommunfullmäktige

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Gymnasiets framtida
storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att utreda gymnasiets
framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision
2035 är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan
2020–2022 Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag avseende
gymnasieskolans framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning av
kapaciteten i Göteborgsregionens (GR) kommuner idag.
Den 8:e juni 2020 presenterade Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola sitt betänkande till regeringen. En strategisk planering av gymnasieskolans
framtida storlek i Stenungsund skulle kunna påverkas av eventuella lagändringar, varför
betänkandet beaktats i utredningen.
Beskrivning av ärendet
Genomförs planerade ombyggnationer kommer elevplatserna att vara tillräckliga de
nästkommande fyra läsåren utifrån befintlig andel elever som väljer Nösnäsgymnasiet från
Stenungsund, Tjörn och Orust och utifrån antal elever som för närvarande läser i gymnasiets
lokaler från vuxenutbildningen. Därefter överskrids lokalkapaciteten och ett ställningstagande
kring vuxenutbildningens framtid på Nösnäsgymnasiet blir nödvändigt. Genomförs inte
planerade ombyggnationer kommer Nösnäsgymnasiets lokalkapacitet att överskridas redan
nästa läsår.
Skulle andelen gymnasieelever som väljer Nösnäsgymnasiet öka med fem procentenheter
skulle lokalerna inte att räcka till för samtliga gymnasieelever trots ombyggnationer, och
lokalkapaciteten skulle överskridas redan läsåret 22/23 även om vuxenutbildningens elever
exkluderas. Vidare ombyggnationer skulle således krävas, alternativt att andelen elever som
får plats begränsas. Ett sådant ställningstagande ställer större krav på ett aktivt deltagande i
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GR-samarbetet och en god samverkan med grannkommuner för att säkerställa tillgången på
gymnasieplatser i GR. Samtliga ovanstående resonemang förutsätter att befintliga
befolkningsprognoser realiseras.
Antalet 16-18 åringar har under de senaste åren ökat inom kommunerna i GR. Trots detta syns
inga radikala förändringar i antalet disponibla gymnasieplatser efter genomförda antagningar.
GR har anpassat sin planering och sitt utbud så att det i stort matchar antalet sökande elever,
även om enskilda kommuner i varierande grad lyckats. Samtidigt visar befolkningsprognoser
på en fortsatt stadig ökning av antalet 16-18 åringar inom GR och kraven på den regionala
samverkan kring utbud och dimensionering kommer att öka.
Få Stenungsundselever läser i dagsläget på gymnasiesärskolan på Nösnäsgymnasiet och
antalet elever har de senaste åren varierat mellan fem och sju. De flesta
gymnasiesärskolelever hemmahörande i Stenungsund väljer att läsa i Kungälvs kommun.
Gymnasiesärskolans verksamhet på Nösnäsgymnasiet är i dagsläget inte kostnadseffektiv.
Nösnäsgymnasiets upplägg med integrerade gymnasiesärskolelever mot nationella program är
relativt unikt då integreringen sker på individbasis, inte gruppbasis. Verksamheten bedömer
att gymnasiesärskolans upplägg är av stort värde för den enskilde individen och att det är ett
värdefullt komplement till den utbildningsverksamhet som bedrivs i Kungälv. En process med
att kostnadseffektivisera, samt säkerställa en fortsatt hög kvalitet är påbörjad.
En rad reformförslag läggs fram i den nationella Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola. Framlagda förslag skulle komma att påverka
Stenungsunds kommun och Nösnäsgymnasiet genom bland annat en eventuell statlig styrning
av det gymnasiala utbudet genom regionala ramar. Det är emellertid oklart huruvida
eventuella reformer kommer att vinna lagakraft. Oavsett reformernas framtid skickar
utredningen tydliga signaler om att arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning
behöver ta en större plats vid planeringen av det gymnasiala utbudet i landet.
Utredningen presenteras i sin helhet i bilaga 2020-10-05, Gymnasieskolans framtida storlek.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen i sig medför inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella framtida beslut kring
dimensioneringen av Nösnäsgymnasiet skulle emellertid kunna medföra ekonomiska
konsekvenser i form av exempelvis investeringar.
Barnkonsekvensanalys
Eventuella framtida beslut kring dimensioneringen av Nösnäsgymnasiet skulle kunna få
konsekvenser. Exempelvis skulle ett beslut att inte bygga ut Nösnäsgymnasiet kunna innebära
att ett antal elever inte kommer in på Nösnäsgymnasiet och att de istället hänvisas någon
annanstans. Eventuella beslut kring gymnasiesärskolans framtid skulle även de kunna påverka
barn och medföra att barnen inte har tillgång till en gymnasiesärskoleplats i den egna
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hemkommunen om så önskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning: Gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Niclas Brattefors
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Rebecka.hellman@stenungsund.se
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Rebecka Hellman

Gymnasieskolans framtida storlek
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Inledning
I strategisk plan 2020-2022 uppdras förvaltningen ta fram ett faktaunderlag avseende
gymnasieskolans framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på
befolkningsökningen i Vision 2035. I uppdraget innefattas en omvärldsbevakning av
kapaciteten i Göteborgsregionens (GR) kommuner idag.
Den 8:e juni 2020 presenterade Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola sitt betänkande till regeringen. En strategisk planering av gymnasieskolans
framtida storlek i Stenungsund skulle påverkas av eventuella lagändringar, varvid betänkandet
innefattas i presenterat underlag.
Utöver den nationella utredningen finns det flera faktorer som kan påverka gymnasieskolans
framtida storlek. Exempelvis frågor kopplade till attraktiv gymnasieskola och andel elever
som väljer att läsa på Nösnäs kan ha en påverkan. Följande text försöker införliva sådana
perspektiv och ge en något bredare bild av gymnasieskolans framtida storlek. En delrapport
över planerat innehåll utifrån givet uppdrag presenterades för Välfärdsutskottet den 25:e mars
2020.

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola presenterade
den 8:e juni 2020 sitt betänkande Gemensamt ansvar – en modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).
Utredningens uppdrag var att vid behov föreslå en regionalt baserad modell för planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskolan. Som en del i detta ingick att se över
ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och andra aktörer. Vidare ingick att föreslå
en finansieringsmodell för gymnasieskolan som i högre grad tar hänsyn till skolors varierade
förutsättningar att bedriva likvärdig utbildning och som adresserar den ökande
skolsegregationen. Det övergripande syftet med utredningen var att trygga den regionala och
nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången
till ett allsidigt och brett utbud av hög kvalitet.
Den här sammanfattningen av utredningens betänkande fokuserar på de delar som berör
gymnasieskolan.

Problembild
SOU 2020:33 grundar sig i en problembild innefattande en rad faktorer. Utbudet av gymnasial
utbildning matchar inte efterfrågan på arbetskraft i tillräckligt hög utsträckning. En orsak till
detta är att utbudet präglas av huvudmännens konkurrens om elever. När konkurrensen tillåts
styra utbudet uppstår brister i matchningen mellan skolornas utbud och efterfrågan av
kompetens på arbetsmarknaden. Elevernas intresse för gymnasial yrkesutbildning minskar
samtidigt som flera branscher har svårt att rekrytera individer med specifik yrkeskompetens
på gymnasial nivå. Detta får konsekvenser för kompetensförsörjningen i landet och inte minst
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för individens möjligheter till försörjning och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Framförallt
elever med lägre meritvärde från grundskolan får en svår övergång från skola till arbetsliv.
SOU 2020:33 poängterar att prognoser pekar på att behovet av yrkeskompetens från
gymnasieskolan kommer att öka ytterligare i ett flertal branscher, samtidigt som konkurrensen
om arbeten utan specifika krav på yrkeskompetens eller högre utbildning spås hårdna och
vidare spä på problematiken för samhället och den enskilde individen. SOU 2020:33 slår även
fast att elever som inte är behöriga till ett nationellt program alltför ofta begränsas av ett snävt
utbud i hemkommunen och bristande tillgång till introduktionsprogram. En god tillgång till
introduktionsprogram som kan leda till nationella program eller till en yrkesutbildning som
ger goda chanser på arbetsmarknaden är av stor vikt för individer som tidigare har haft
svårigheter under sin skolgång.
Skolsegregationen ökar och elever med liknande bakgrund och studieförutsättningar samlas i
högre utsträckning på vissa skolor. Likvärdigheten i fråga om kvalitet kan ifrågasättas och det
konstateras att det är stora och över tid stabila socioekonomiska skillnader i
gymnasieelevernas måluppfyllelse.

Reform i två steg
Betänkandet lägger fram en rad förslag på reform i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
och poängterar att den demografiska utvecklingen medför att gymnasieskolan de närmaste
åren står inför en expansion som kräver en omfattande utbyggnad av antalet platser. Enligt
SOU 2020:33 bör utbyggnaden ta hänsyn till både elevernas efterfrågan och behov, samt
arbetsmarknadens behov. Lokaliseringen av utbildning behöver även ta hänsyn till effektivt
utnyttjande av samhällets resurser. Den konkurrens som idag råder mellan skolor medför att
samma utbildning ibland ges på flera skolor inom samma pendlingsområde, vilket i somliga
fall leder till små elevgrupper och ökade kostnader per elev över tid.
Steg 1
Reformen rekommenderas genomföras i två steg. Det första steget föreslås börja tillämpas på
utbildning hösten 2024 och innefattar följande punkter:
-

Utbudet av utbildning i gymnasieskolan ska beslutas med hänsyn till elevernas
efterfrågan och behov och behoven på arbetsmarknaden.
Skolverket ska utarbeta regionala underlag till stöd för huvudmännens planering av
utbudet.
Kommuner ska samverka om planering och dimensionering på regional nivå.
Huvudmän i gymnasieskolan ska ingå i gemensamma antagningsorganisationer, men
även fortsättningsvis ska varje huvudman själv besluta om antagningen.
Regionala branschråd införs i syfte att stärka arbetsmarknadsanknytningen.
Huvudmän ska ge saklig information till blivande elever om arbetsmarknadsutfall och
övergång till högre utbildning efter de program som erbjuds i gymnasieskolan.
Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår ifrån elevernas meritvärde i
grundskolan ska läggas till eller dras bort från den interkommunala ersättningen
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respektive grundbeloppet till enskilda huvudmän i syfte att stärka förutsättningarna
för kompensatoriska åtgärder i gymnasieskolan.
För att minska segregationen i gymnasieskolan ska huvudmän arbeta aktivt för en
allsidig social elevsammansättning vid sina skolenheter.
När det gäller enskilda huvudmän ska Skolinspektionen vid prövning av ansökningar
om nya godkännanden ta hänsyn till elevers efterfrågan och behov och
arbetsmarknadens behov. Skolinspektionen ska även beakta resursutnyttjandet i
området som godkännandet avser.
För att lika villkor, så långt möjligt, ska gälla mellan enskilda och kommunala
huvudmän behöver interkommunal ersättning och bidrag till enskilda huvudmän för
gymnasieskolan i högre grad bestämmas på samma grunder. Därför föreslås att även
interkommunal ersättning ska baseras på budget. Kommunerna ska inom
samverkansområden fortfarande kunna komma överens om gemensamma prislistor.
CSN ska ha det samlade ansvaret för ekonomiskt stöd till inackordering för elever.
Stödet bör benämnas Studiebidrag till eget boende.
Skolverket ska få i uppdrag att regelbundet följa upp elevernas sysselsättning efter
gymnasiesärskolan. Skolverket ska stödja huvudmän för gymnasiesärskolan genom att
utarbeta underlag för planering och dimensionering av utbudet av utbildning.
SOU 2020:33 s. 25f

Steg 2
Reformens andra steg föreslås börja tillämpas på utbildning hösten 2026.
-

-

-

Statens inflytande över utbudet ska öka genom att Skolverket föreslås få i uppdrag att,
efter dialog med huvudmännen, besluta om regionala ramar för utbudet. Ramarna ska
beslutas utifrån en bedömning av elevernas efterfrågan och behov och
arbetsmarknadens behov, regionalt och nationellt. Skolverket ska ges i uppdrag att
utforma ramarnas detaljer och hur de ska följas upp.
I gymnasieskolan ska ramarna ange antalet platser som ska erbjudas inom varje
samverkansområde av de nationella programmen och av introduktionsprogrammen
programinriktat val och yrkesintroduktion, som är utformade för en grupp elever.
De regionala ramar för utbudet som Skolverket beslutar ska i gymnasieskolan gälla
för både offentliga och enskilda huvudmän.
Om ramarna förändras, t.ex. på grund av demografiska förändringar eller att på
grund av att behoven på arbetsmarknaden förändras, ska sådana förändringar gälla
för samtliga huvudmän. Förändringar i ramarna ska fördelas proportionellt mellan
huvudmän i förhållande till det befintliga antalet utbildningsplatser om det inte finns
särskilda skäl.
SOU 2020:33 s. 26f
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Göteborgsregionen
Göteborgsregionens samverkansavtal
ÅR 2000 beslutade GR:s medlemskommuner att öppna upp de kommunala gymnasieskolorna
för ansökningar inom regionen. Grundtanken bakom samverkansavtalet är att en regional
optimering av avsatta resurser för gymnasieutbildning genererar ett större utbud av
gymnasieutbildningar för samtliga elever inom regionen.
I enlighet med avtalet enas parterna1 om att avtalskommunerna utgör samverkansområde
avseende antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar. Även
särskilda varianter som erbjuds inom gymnasieskolan inom regionen omfattas, oavsett om
utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Ungdomar inom GR kan idag välja
utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor. Detta medför att få elever behöver söka sig utanför
regionen för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.2
Samverkansavtalet innefattar samtliga nationella program och inriktningar, samt särskilda
varianter som erbjuds inom gymnasieskolan i GR. Här ingår lärlingsutbildningar,
specialklasser och sökbara utbildningar utformade för grupp inom programinriktat val och
inom yrkesintroduktion. Introduktionsprogram som inte gjorts sökbara och därmed inte
omfattas av avtalet kräver separata avtal mellan berörda kommuner för att tillgängliggöras för
elever hemmahörande i andra kommuner. GR har ett separat samverkansavtal för
gymnasiesärskolan där parterna enas om att varje kommun som anordnar gymnasiesärskola
ska ta emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program och
specialutformade program, oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller
inte.3 Avtalet innefattar inte gymnasiesärskolans individuella program. 4
Det regionala samarbetet inom GR innefattar regionala samrådet om kommande års utbud.
Utifrån av GR framtagen statistik och annat underlag samråder medlemskommunerna om det
kommande utbudet. Varje huvudman besitter beslutanderätt, men kan fatta informerade beslut
utifrån hur andra GR-kommuner planerar agera. Fristående huvudmän erbjuds att bidra med
underlag inför det regionala samrådet. Samverkan med fristående huvudmän kring utbudet i
gymnasieskolan sker via två möten per år mellan gymnasienätverket och gruppen för

Parterna i GR:s samverkansavtal utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, vilka ingår i GR:s antagnings- och
samverkansområde.
2 Samverkansavtal Gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 (2018) Bilaga 1. Göteborgsregionens
Kommunalförbund
3 Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023 (2018). Göteborgsregionens kommunalförbund
4 ”Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de
egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.” Skolverket (2020)
Gymnasiesärskoleprogrammen.
1
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fristående gymnasieskolor. De fristående skolorna använder också antagningssystemet och
har möjlighet att välja om de vill köpa andra tjänster av GR.5

Samverkansavtalet och den nationella utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskolan
GR:s samverkansavtal tangerar många av de förslag som den nationella utredningen om
planering och dimensionering av komvux och gymnasieskolan förordar och GR lyftes som ett
positivt exempel av huvudutredare Lars Stjernkvist vid överlämningen av SOU 2020:33 till
utbildningsminister Anna Ekström.
I och med samverkansavtalet ingår Stenungsund redan i en gemensam antagningsorganisation
som föreslås av SOU 2020:33. Vidare samverkar GR i frågor kring utbud av utbildning
genom det regionala samrådet. Vid en eventuell reform skulle dessa punkter inte medföra
någon radikal förändring för Stenungsunds kommun.
Vissa punkter trycker emellertid på ett djupare samarbete inom respektive
samverkansområden. SOU 2020:33 föreslår att Skolverket ska ansvara för att ta fram
regionala underlag till stöd för planeringen av utbudet. Huvudmännen och GR skulle således
ha tillgång till relevant underlag för att stärka samverkan kring arbetsmarknadens
kompetensförsörjning. Vidare föreslår SOU 2020:33 införandet av regionala branschråd för
att stärka arbetsmarknadsanknytningen. Rimligen skulle GR vid en eventuell reform kunna
anta en samordnande roll i detta arbete.
Steg två i en eventuell reform går ytterligare ett steg längre genom att föreslå statligt
inflytande genom regionalt satta ramar för utbud. Ramarna ska ange antalet platser som ska
erbjudas inom varje samverkansområde och innefattar både offentliga och enskilda
huvudmän. En sådan reform skulle medföra att huvudmännen är styrda i sin samverkan
utifrån ett givet antal platser och program. Processen skulle följa ett bestämt antal steg där
Skolverket börjar med att föreslå en preliminär regional ram. De enskilda huvudmännen och
de kommunala huvudmännen i samverkansområdet återkopplar sedan eventuella synpunkter
på den regionala ramen till Skolverket, som därefter presenterar den beslutade regionala
ramen. De kommunala huvudmännen fördelar platser genom gemensamma rutiner enligt
samverkansavtal och lägger in sina preliminära platser i antagningssystemet. Även de
enskilda huvudmännen lägger in preliminära platser. Därefter jämför Skolinspektionen
samtliga huvudmäns planerade platser mot den beslutade ramen och justerar eventuellt
platsantal i de fristående skolornas tillstånd. Eventuella justeringar av de fristående skolornas
platstillstånd har en direkt påverkan även på de kommunala huvudmännens platser då de efter
fördelningen till de fristående skolorna vet hur många platser som det finns kvar för dem att
fördela inom den regionala ramen. Om justeringar krävs sker detta återigen i samverkan inom
samverkansområdet. Huvudmännen lägger därefter in sina beslutade platser i

5

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020). Göteborgsregionens kommunalförbund
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antagningssystemet och arbetet med information och vägledning inför kommande antagning
tar vid.
Reformsteg två skulle således kunna innebära fördjupad statlig styrning om Skolverket anser
att samverkan inte har fungerat i den utsträckning eller riktning som de nationella analyserna
bedömer tillräckliga och om Skolverket därmed beslutar om regionala ramar som skiljer sig
från huvudmännens återkoppling och egna planering. SOU 2020:33 poängterar samtidigt att
alltför stor detaljstyrning kan bli onödigt kostsam och komplicerad och konstaterar att om
Skolverket finner; ”(…) att utbudet kommer att utvecklas i önskvärd riktning finns det heller
inga skäl att sätta ramar med detaljerade begränsningar.”6
Poängteras bör att framlagda förslag inte förutsätter en samverkan inom GR. GR är emellertid
en rimlig aktör att utgå ifrån då samarbete redan är väletablerat, ligger i linje med
utredningens förslag och då välfärdsberedningens förslag på reviderad gymnasieplan
understryker att Stenungsund ska vara en aktiv part i utbildningssamarbetet inom GR.7
SOU 2020:33 lyfter även förslag som inte berör utbud och dimensionering men som skulle
komma att påverka GR-samarbetet. Förslag på reformer kopplade till kompensatoriska
schablonbelopp utifrån elevers meritvärden och förslag på att basera den interkommunala
ersättningen på budget skulle medföra förändringar i hur GR samarbetet är organiserat. Det
skulle även kunna ha vissa ekonomiska konsekvenser för Stenungsunds kommun. Andra
lagförslag lägger fokus mer på huvudmännens arbetssätt. Exempelvis ska huvudmännen vara
ålagda att verka för en allsidig social elevsammansättning och på ett korrekt sätt informera om
utbudet och vilka möjligheter olika program ger.

Göteborgsregionen idag – utbud och efterfrågan
Befolkningsprognos antal 16-18 åringar i Göteborgsregionen
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Källa: Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020), s. 13
6
7

SOU 2020:33 s. 959
Välfärdsberedningens förslag på reviderad gymnasieplan för Stenungsunds kommun 2020-2022
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Antalet ungdomar i åldrarna 16-18 år har ökat sedan 2016 inom GR och prognoser pekar på
att gruppen kommer att fortsätta att öka de kommande åren.8
Uppgången i elevantal kan mötas genom regional samverkan om utbud och dimensionering.
Sett till antalet lediga platser till gymnasieskolan efter genomförda antagningar ses inga
radikala förändringar under de senaste sex åren inom GR. GR har i stort anpassat sin
planering och sitt utbud så att det matchar antalet sökande elever, även om enskilda
kommuner i varierande grad lyckats. Tittar vi enbart på Stenungsund har antalet lediga platser
succesivt minskat sedan 2015. Tabellen för antal lediga platser inkluderar fristående
gymnasieskolor vilket innebär att även Munkerödsgymnasiet finns representerade i siffrorna
för Stenungsund.
Att säkerställa en tillgång på platser samtidigt som få platser står tomma kräver en god
planering. För få platser riskerar att elever inte får plats, för många lediga platser är inte
resurseffektivt.
Antal lediga platser inom GR efter reservantagningen
Kommun
Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Öckerö
Totalt

2015
58
93
553
15
201
60
54
39
15
65
115
6
1274

2016
37
48
403
5
166
48
25
46
2
32
100
7
919

2017
32
23
583
4
202
101
46

72
106
1169

2018
31
11
306
15
227
51
19
3
28
95
1
787

2019 2020
22
15
39
24
576 212
16
39
221 392
98
20
40
14
31
58
35
1136

41
37
7
1
802

Källa: Indra Analys.9 Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.

Nedan sammanfattas det totala antalet tillgängliga platser inom GR.
Antal tillgängliga platser inom GR vid reservtagningen 2020
Ale

91

Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Partille Stenungsund Öckerö Totalt

444

7288

703

1512

555

416

184

134

446

100

11 873

Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.

8
9

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020), s. 13
Indra Analys är Göteborgsregionens statistiska analysverktyg för Gymnasieantagningen.
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Söktryck och strömningar inom Göteborgsregionen
Söktrycket till en gymnasieskola mäts genom att dela antalet förstahandssökande med antalet
tillgängliga platser och därmed få fram en procentsats. Söker sig 90 elever till en skola med
hundra platser blir söktrycket 90% för den skolan.
Söktrycket vid slutantagningen inom GR i stort har legat mellan 87% och 91% de senaste sex
åren. Detta vittnar om att antalet lediga platser sett till antalet ungdomar som söker inte heller
har visat radikala skiftningar de senaste åren trots ett ökat demografiskt underlag.
Söktryck inom GR vid slutantagningen10
92%

91%

91%

90%

90%

90%
89%
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87%

87%

87%

87%
86%
85%
2015

2016

2017
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Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.11

Vid slutantagningen 2020 hade Öckerö högst söktryck inom GR. Partille hade det lägsta
söktrycket. I och med att söktryck är tätt sammankopplat med antal tillgängliga platser är det
inte enbart en indikator på popularitet, utan även tillgång på platser. En skola som reducerar
antalet platser höjer sitt söktryck och en skola som utökar antalet platser sänker sitt söktryck.
Kungälv hade ett något lägre söktryck än Stenungsund, på 88% jämfört med Stenungsunds
95%.

Valet att titta på slutantagningen och inte reservantagningen grundas i att slutantagningen ger en mer rättvis
bild över ungdomarnas förstahandsval. Vid reservantagningen sjunker söktrycket något.
11 Valet att exkludera introduktionsprogrammen grundas i att stora temporära strömningar till
introduktionsprogrammen, exempelvis vid flyktingvågen 2015, kan påverka statistiken.
10
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Söktryck per lägeskommun vid slutantagningen 2020

Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.

Vid slutantagningen 2020 stack vissa program ut med ett högt söktryck. Ekonomiprogrammet,
El- och energiprogrammet, Humanistiska programmet, International Baccalureate och
Sjöfartsutbildningen hade 100% eller högre i söktryck. Humanistiska programmet,
International Baccalureate och Sjöfartsutbildningen erbjuder förhållandevis få platser vilket
bidrar till det höga söktrycket. Flera yrkesprogram som exempelvis hotell- och
turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet sticker ut i negativ bemärkelse med ett
lågt söktryck.
Söktryck per program inom GR vid slutantagningen 2020
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Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor.
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Antal platser och antal antagna på de nationella gymnasieprogrammen inom GR år 2019
Nationella gymnasieprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordon- och transportprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet

Antal platser
312 (+21%)
423 (+6%)
2001 (+29%)
449 (-9%)
816 (-3%)
333 (+-0)
432 (+14%)
272 (-6%)

Antal antagna
213 (+14)
346 (+15%)
1946 (+32%)
377 (-10%)
753 (+7%)
262 (3%)
392 (+24%)
195 (+9%)

Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
International Baccalaureate
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Sjöfartsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

149 (+6%)
43 (-39%)
157 (-35%)
106 (-29%)
163 (-2%)
1841 (+9%)
205 (-10%)
2198 (+7%)
56 (-5%)
1345 (+27%)
98 (-18%)
321 (+26%)

75 (-40%)
43 (-38%)
121 (-37%)
96 (-32%)
138 (+7%)
1767 (+9%)
145 (-13%)
2149 (+9%)
55 (+31%)
1247 (+32%)
68 (+17%)
188 (-6%)

Källa: Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020). Procentsatserna visar procentuell ökning eller
minskning under åren 2015-2019.

Vissa program sticker ut sett till procentuell ökning eller minskning av antal platser och antal
antagna åren 2015-2019. Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet har hög procentuell
ökning sett till båda parametrarna. Även Handel- och administrationsprogrammet har en
procentuell hög ökning, även om programmet har färre elever. Humanistiska programmet,
Industritekniska programmet och International Baccalaureate sticker ut i negativ bemärkelse
med ett sjunkande antal platser och antagna.
Det regionala kompetensrådet Teknikcollege konstaterar att söktrycket till Industritekniska
programmet inte motsvarar branschbehovet. Teknikcollege menar vidare att det samma gäller
för Teknikprogrammet, trots en procentuell ökning av antagna och ett relativt stort antal
elever. Sett till samtliga program kan det konstateras att flertalet yrkesutbildningar inte når
upp till branschens uttalade behov av arbetskraft. Flera yrkesprogram har få platser och i vissa
fall ett sjunkande antal sökande. Vård- och omsorgsprogrammet där branschen ser ett stort
behov av arbetskraft de kommande 10-15 åren tog endast in 188 elever under 2019. Barn- och
fritidsprogrammet tog endast in 213 elever trots en procentuell ökning. 2019 minskade
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andelen antagna på yrkesprogram i förhållande till högskoleförberedande program med 2,2
procentenheter inom GR.12
Den nationella utredningen föreslår att både arbetsmarknadens behov och elevens efterfrågan
och behov ska tas i beaktande, även om det i viss mån är oklart hur det ska gå till i praktiken.
GR genomför omvärldsbevakning av arbetsmarknadens efterfrågan och
arbetsmarknadsperspektivet är inkluderat vid samråden inför planeringen av utbudet. Men
trots detta kan GR:s gymnasieutbud i vissa delar hävdas stämma överens med den
problembild som den nationella utredningen beskriver. Utbudet av gymnasieprogram inom
GR matchar inte arbetsmarknadens efterfrågan. Detta är en konsekvens av att få söker sig till
yrkesprogrammen och en nuvarande lagstiftning som lägger fokus på att tillgodose elevens
förstahandsval. 13 GR har lyckats väl med att effektivisera utbudet utifrån elevernas önskemål
och att säkerställa att eleverna får sina förstahandsval tillgodosedda. En eventuell reform
skulle emellertid innebära ett skifte i fokus och en ändring i Skollagen som uttrycker att
kommunerna ska ta hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och behov, samt
arbetsmarknadens behov. Principen om att tillgodose elevens förstahandsval skulle tappa i
vikt och en eventuell statlig styrning av utbudet skulle innebära att platser på vissa program
utökas och att platserna på andra program begränsas.
Samtidigt lyfts GR som ett positivt exempel av huvudutredare Lars Stjernkvist och
utredningen poängterar att onödig detaljstyrning inte är att förorda. Utredningen nämner att
det finns regioner där utbudet är relativt väl balanserat och att det i dessa fall mer handlar om
att sätta gränser för enstaka program som riskerar över eller underskott.14 En ändring i
Skollagen skulle öppna upp för huvudmännen att vid sin planering väga in
kompetensförsörjningsperspektivet i högre utsträckning. En möjlighet är således att GR:s
samverkan vid en eventuell reform fortlöper i en riktning som Skolverket bedömer vara
tillräcklig, varvid Skolverket väljer att inte gå in och göra justeringar. Oavsett kommer kraven
på samverkan att höjas vid ett införande av regionala ramar. Inte minst då de enskilda
huvudmännens dimensionering och utbud kan ha en direkt påverkan på de kommunala
skolornas dimensionering och utbud.

Nösnäsgymnasiet – nuläge
Elevsammansättning
Nösnäsgymnasiet (Nösnäs) består av fem enheter, ledda av varsin rektor. Nedan följer en
sammanställning över de olika enheternas program och antal elever.

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020)
”Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn
till ungdomarnas önskemål”, Skollag (2010:800) 15 kapitlet §30
14 SOU 2020:33, Bilaga 4 s. 960
12
13
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Skolenhet 1
Program/klass
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Lärling
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt
Skolenhet 2
Program/klass
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Totalt
Skolenhet 3
Program/klass
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Totalt
Skolenhet 4
Program/klass
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet
Totalt
Skolenhet 5
Program/klass
Gymnasiesärskolans nationella program
Introduktionsprogrammen
Totalt
Totalt antal elever Nösnäsgymnasiet
Nösnäsgymnasiet
Totalt

Dnr KS 2020/462

Antal elever
73
60
77
30
240
Antal elever
42
6
40
141
229
Antal elever
207
56
4
85
352
Antal elever
93
285
378
Antal elever
7
112
119
Antal elever
1318
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Söktryck och elevströmningar
Söktrycket till Nösnäs har succesivt ökat de senaste åren. Vid slutantagningen 2020 hade
söktrycket till Nösnäs ökat med sju procentenheter jämfört med 2019.
Söktryck vid slutantagningen, Nösnäsgymnasiet15
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Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.

El- och energiprogrammet hade det högsta söktrycket på 138%, följt av ekonomiprogrammet,
industritekniska programmet och teknikprogrammet. Hotell- och turismprogrammet hade i
särklass lägst söktryck på 33%. Återigen beräknas söktryck på förstahandsval. Söktrycket
speglar således inte antal antagna efter reservantagningen. Industritekniska programmet på
Nösnäs utgör en relativt stor andel av antagna på programmet inom GR. Knappa 28% av
antagna elever på programmet år 2020 läser på Nösnäs.16 Industritekniska programmet på
Nösnäs följer inte heller trenden i GR med ett sjunkande söktryck.
Söktryck per program vid slutantagningen, Nösnäsgymnasiet

Valet att titta på slutantagningen och inte reservantagningen grundas i att slutantagningen ger en mer rättvis
bild över ungdomarnas förstahandsval. Vid årets (2020) antagning syns inga skillnader i söktryck till Nösnäs i
stort vid slutantagningen och reservantagningen.
16 Indra Analys
15
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De olika introduktionsprogrammen är de program som ökat mest på Nösnäs de senaste åren.
Antagningen 2020 påvisade emellertid en nedgång i antalet antagna på något
introduktionsprogram, från 62 elever år 2019, till 41 elever år 2020. Likt nationella program
är hemkommunen skyldig att erbjuda gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram fram
till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.17
Antal antagna på introduktionsprogrammen, Nösnäsgymnasiet
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Källa: Indra Analys.

Elever som tidigare läst på språkintroduktion efter flyktingvågen 2015 är en av förklaringarna
till det ökade antalet elever på introduktionsprogrammen föregående år. Detta då de gick från
att läsa språkintroduktion till att istället läsa på en annan av introduktionsprogrammens tre
inriktningar. Nyanlända elever som kom till Sverige under 2015, och då läste på grundskolan,
bidrog även de till ökningen. Ytterligare en potentiell förklaring till varför
introduktionsprogrammen ökat är förändringar i grundskolans styrdokument som
genomfördes 2011. Högre krav på analys- och reflektionsförmåga innebär att fler inom
autismspektrumet inte längre klarar grundskolan. 18
Gymnasieelever hemmahörande i Stenungsund läser främst i tre kommuner; Stenungsund,
Göteborg och Kungälv. Andelen Stenungsundselever som läser i Stenungsund har efter en
uppgång 2018 legat stadigt runt 66–67%. Inkluderas elever som läser på
introduktionsprogrammen går procentsatsen upp något. Utav de elever som läser på annan ort
väljer cirka 50% fristående gymnasieskolor och 50% annan kommunal gymnasieskola.19

Skollag (2010:800), kapitel 17 §16
Ida Lindblad et al. (2018) Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?
Läkartidningen. 2018;115:EY3L
19 Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020), s. 16
17
18
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Fördelning av elever hemmahörande i Stenungsund efter reservantagningen 2020
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Källa: Indra Analys. Statistiken inkluderar kommunala och fristående gymnasieskolor men exkluderar
introduktionsprogrammen.

Nösnäselever hemmahörande i annan kommun än Stenungsund kommer främst från Tjörn och
Orust. Några elever varje år söker sig även till Nösnäs från andra kommuner. Antalet elever
hemmahörande i andra kommuner än Stenungsund har ökat vid de senaste två antagningarna.
Antal elever från Tjörn och Orust på Nösnäsgymnasiet efter reservantaningen
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Källa: Indra Analys. Statistiken exkluderar introduktionsprogrammen.

Ökningen av Tjörn och Orustelever hänger ihop med en ökning av andelen elever som läser
på Nösnäs. Efter reservantagningen 2020 antogs 73% av Tjörns gymnasieelever i
Stenungsund, jämfört med 61% år 2016. Andelen elever som söker sig till Nösnäs från Orust
har varit mer inkonsekvent, men efter en dipp 2018 kan en tydlig ökning skönjas vid de
senaste två antagningarna.
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Andel elever från Tjörn och Orust på Nösnäsgymnasiet efter reservantaningen
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Källa: Indra Analys. Statistiken exkluderar introduktionsprogrammen.

Elevprognos
Prognosticerat antal elever på Nösnäsgymnasiet
Läsår
20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Befintlig andel elever
1318 1354 1409 1437 1438 1450 1470 1450 1453 1455
Minskad andel 5 procentenheter
1247 1297 1323 1323 1335 1354 1336 1338 1340
Ökad andel 5 procentenheter
1461 1521 1552 1552 1564 1585 1565 1568 1571
Uträkningen är tillhandahållen av lokalresursstrateg. 20

Eleverna på Nösnäsgymnasiet kommer i dagsläget främst från Stenungsund, Tjörn och Orust.
En liten grupp elever kommer från övriga kommuner inom GR. Förutsatt att andelen
gymnasieelever som går på Nösnäs från respektive kommun förblir densamma, visar
prognosen på en stadig ökning av gymnasieelever på Nösnäsgymnasiet de kommande åren.
Prognostiserat antal elever går från befintliga 1 318 elever till 1 470 elever läsåret 26/27, en
ökning på 152 elever. Därefter sjunker prognosen till 1 450 elever och endast en marginell
ökning väntas i slutet av prognosperioden.
Till dessa siffror tillkommer eventuella elever som studerar vid vuxenutbildningen i
Nösnäsgymnasiets lokaler, vilka i dagsläget uppgår till cirka 70 elever.
Vision 2035
Den totala befolkningen i Stenungsund väntas uppgå till 30 881 år 2029, med en andel 16-18
åringar på 3,7%. Befolkningsprognoser som sträcker sig längre än 2029 finns ej att tillgå.
Förutsatt att Stenungsund når Vision 2035:s mål om 35 000 invånare, och förutsatt att andelen
16–18 åringar förblir den samma som år 2029, skulle det totala antalet 16–18 åringar i
Stenungsund uppgå till 1 295 individer år 2035. Det är en ökning på 137 individer jämfört
med prognosen för år 2029. Förutsatt att en lika stor andel elever väljer Nösnäs (67%),
innebär detta ett ökat elevunderlag med 92 elever mellan åren 2029 och 2035.
Elevprognoserna är beräknade utifrån aktuella befolkningsprognoser från Orust, Stenungsund och Tjörn.
Uträkningen utgår ifrån befintlig andel elever som läser på Nösnäs från respektive kommun och prognosticerat
antal 16-18 åringar i respektive kommun.
20
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Aktuella befolkningsprognoser pekar på att Vision 2035 blir svår att nå. Nuvarande prognos
spår att antalet kommuninvånare kommer att uppgå till 30 881 år 2029. För att nå Vision 2035
krävs en ökning på 4 119 individer åren 2030 – 2035 vilket motsvarar dryga 680 personer om
året. Detta är förutsatt att inte befolkningsprognosen ändrar sig de kommande åren eller att
andelen 16-18 åringar förändras.
Befolkningsprognoser kontra andel elever
Befolkningsprognos för 16-18 åringar uppdelat på kommun21

Kommun
Stenungsund
Tjörn
Orust

2020

1062
491
441

2021

1132
510
433

2022

1156
538
481

2023

1152
577
490

2024

2025

1140
586
495

1159
591
485

2026

1194
593
472

2027

2028

2029

1171
596
458

1171 1158
598
592
487
470
Totalt:

Ökning

96
107
46
249

Befolkningsprognoser för Stenungsund, Tjörn och Orust visar en total ökning av antalet 16-18
åringar med 249 individer de kommande nio åren. Följaktligen ger detta en teoretisk ökning
på 249 elever till befintligt elevunderlag. Större förändringar än så skulle bero på felaktiga
antaganden i befolkningsprognoserna, alternativt förändringar i andelen elever från respektive
kommun som läser på Nösnäsgymnasiet.
249 individer motsvarar 12 procent av samtliga 16-18 åringar i Stenungsund, Tjörn och Orust
år 2021. En teoretisk ökning med 12 procentenheter av andelen elever som läser på Nösnäs år
2021 skulle leda till en ökning av Nösnäselever i storlek med hela befolkningsökningen för
målgruppen de kommande nio åren. Även om så stora ändringar i andelen elever som söker
sig till Nösnäs inte är troliga på så kort tid, kan ett långsiktigt arbete med att öka andelen
elever som söker sig till Nösnäs ha stora påverkningar på elevunderlaget. Detsamma gäller
om Nösnäs skulle tappa i attraktivitet och inte locka lika många elever som tidigare.

21

Lokalresursstrateg har tillhandahållit befolkningsprognoser för Stenungsund, Orust och Tjörn.
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Lokalkapacitet
Prognosticerat behov av teoretiska lektionsplatser på Nösnäsgymnasiet

Uträkningen är tillhandahållen av lokalresursstrateg. 22

Ovan sammanfattas behovet av klassrum baserat på prognosticerat antal elever, samt
befintliga skollokalers kapacitet, befintliga modulers kapacitet och ackumulerade
tillkommande klassrum utifrån planerade förtätnings- och ombyggnationsåtgärder i
lokalresursplan. Läsåret 21/22 planeras ombyggnation av matsalen. Under pågående
ombyggnation behöver klassrum nyttjas till matservering. Därav sjunkande kapacitet för
befintliga skollokaler.
I dagsläget har Nösnäsgymnasiet samtliga teoretiska lokaler en kapacitet för 1 360 elever.
Med befintlig andel elever som väljer att läsa på Nösnäs har den siffran överskridits
nästkommande läsår om vuxenutbildningens elever inkluderas. Läsåret 22/23 har siffran
överskridits av enbart gymnasieelever.
Föreslagna ombyggnationer och förtätningar skulle medföra ett tillskott på 150 elevplatser
och en total kapacitet för att ta emot 1 510 elever. 1 510 elevplatser skulle innebära att Nösnäs
Elevprognoserna är beräknade utifrån aktuella befolkningsprognoser från Orust, Stenungsund och Tjörn.
Uträkningen utgår ifrån befintlig andel elever som läser på Nösnäs från respektive kommun och prognosticerat
antal 16-18 åringar i respektive kommun.
22
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lokaler räcker till för prognosticerat antal gymnasieelever, samt de elever som läser på Nösnäs
från vuxenutbildningen de kommande fyra läsåren. Läsåret 25/26 skulle elevantalet
överskrida lokalkapaciteten. Exkluderas vuxenutbildningen är lokalkapaciteten tillräcklig för
hela prognosperioden.
En ökning på fem procentenheter av andelen gymnasieelever från Stenungsund, Tjörn och
Orust som läser på Nösnäs, skulle innebära att inte alla elever från gymnasieskolan och
vuxenutbildningen får plats redan nästkommande läsår (21/22), trots ökad lokalkapacitet.
Vidare skulle lokalkapaciteten överskridas enbart av gymnasieelever läsåret 22/23.

Gymnasiesärskolan
I dagsläget omfattar gymnasiesärskolan på Nösnäs sju elever. Två elever från Stenungsund,
fyra elever från Tjörn och en elev från Orust. Antalet elever har legat mellan fem och sju
elever de senaste åren. Eleverna läser som integrerade elever mot nationella program inom
gymnasieskolan. Detta innebär att gymnasiesärskolelever läser i en klass tillsammans med
gymnasieskolelever. I Stenungsund sker detta på individbasis. Den enskilde
gymnasiesärkoleleven integreras mot ett program och får därmed ett större utbud och valfrihet
i sin utbildning än om denne skulle integreras som en del av en grupp från gymnasiesärskolan.
Stenungsund är relativt ensamma om att erbjuda det här upplägget.
Verksamheten på Nösnäs understryker att det finns flera fördelar för den enskilde eleven att
läsa som integrerad mot nationellt program och att detta sker på individbasis. Eleven kan
fortsätta med ett upplägg som hen är van vid från grundskolan och eleven integreras i en
grupp med människor som speglar samhället och förbereds därmed för ett liv utanför skolan.
Vidare ges eleven en möjlighet att studera mot en egenvald yrkesutgång, vilket stärker eleven
och elevens möjlighet till delaktighet och inflytande. Verksamheten menar att detta speglas i
att många elever får jobb efter utbildningen. Detta är något som verksamheten kan bli bättre
på att dokumentera. SOU 2020:33 föreslår att Skolverket ska följa upp elever från
gymnasiesärskolans sysselsättning efter utbildningen och även bidra med underlag för
huvudmännen i planeringen och dimensioneringen av utbudet.
Det integrerade upplägget gäller endast elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Nösnäs saknar i dagsläget de strukturer som krävs för att ta emot elever grava intellektuella
och fysiska handikapp. Dessa elever hänvisas till andra kommuner som erbjuder
gymnasiesärskolans individuella program, främst Kungälv. Kungälv erbjuder både
gymnasiesärskolans individuella program och gymnasiesärskolans nationella program.23 21
elever från Stenungsund läser på gymnasiesärskolan i Kungälv.
Det individintegrerade upplägget på Nösnäs är i dagsläget kostsamt i jämförelse med andra
kommuners organisering av gymnasiesärskolan. Detta har uppmärksammats inte minst i fråga
om interkommunal ersättning. Avtal med andra kommuner saknas och kostnaden bestäms
”Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de
egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.” Skolverket (2020)
Gymnasiesärskoleprogrammen.
23
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med utgångspunkt i GR:s prislista och tillämpning av tilläggsbelopp. Kostnad per elev inom
gymnasiesärskolan i Stenungsund ligger idag mellan 480-520 tkr, vilket kan jämföras med
GR:s prislista för gymnasiesärskolans nationella program på 315 tkr. 315 tkr. exkluderar
emellertid tilläggsbelopp vilket medför att den faktiska kostnaden per elev många gånger är
högre då flertalet elever berättigar tilläggsbelopp.
Dialog med gymnasiesärskolans arbetslag har initierats för att ge medarbetarna insyn i
kostnadsförhållandena inför det effektiviseringsarbete som påbörjats under höstterminen
2020. Redan vidtagna åtgärder innefattar en minskning av resurs/assistent om 40% och en
minskning av lärare om 10% från och med den förste augusti 2020.
Från och med den förste januari 2020 tillhör gymnasiesärskolan en enhet på Nösnäs istället
för en enhet tillsammans med grundsärskolan. Förhoppningen är att omorganisationen ska
tydliggöra att de elever som läser gymnasiesärskolans nationella program är en del av Nösnäs,
och att samverkansmöjligheter och synergieffekter ska vara en effekt. Flera utvecklingsförslag
ses över för att säkerställa en kostnadseffektiv och högkvalitativ gymnasiesärskola.








Kartläggning över hur många elever som krävs för att få en hållbar ekonomisk
situation utifrån planerad verksamhet. En sådan kartläggnings skulle kunna komma
att påvisa att det krävs strategier för att få fler elever att söka sig till Nösnäs
gymnasiesärskola om en hållbar ekonomiska situation utifrån det integrerade
upplägget ska uppnås.
En minskning av andelen elevassistenter och ett ökat ansvar för undervisande
lärare. Här gäller det främst att säkerställa att samtliga elever är samtliga lärares
ansvar. För att garantera en god kvalitet i undervisningen krävs stöd för undervisande
lärare i att planera och lägga upp undervisningen, samt stöd i bedömning och
betygssättning utifrån särskolans kursplaner.
Öka möjligheterna till samläsning med introduktionsprogrammen. Detta skulle
kunna inkludera samläsning i vissa ämnen, eller en möjlighet för vissa
gymnasiesärskolelever att läsa som individintegrerad mot yrkesintroduktion. Det finns
fördelar med att kunna erbjuda två olika vägar; en som individintegrerad mot
nationellt program och en som individintegrerad mot yrkesintroduktion.
Gymnasiesärskolelever kan få ytterligare individanpassning utifrån behov, samtidigt
som det stöd som finns kring elever på yrkesintroduktion kan nyttjas även av
gymnasiesärskolans elever.
Effektivisering av administrationen. Samverkansvinster kan uppnås genom att slå
ihop introduktionsprogrammens och gymnasiesärskolans administrativa stöd gällande
exempelvis schema och studieplaner.

Nösnäsgymnasiets framtid
Lokalkapacitet och attraktiv gymnasieskola
Med nuvarande andel elever från Stenungsund, Tjörn och Orust kommer Nösnäs lokaler att
räcka till först efter föreslagna ombyggnationer. Läsåret 25/26 skulle lokalkapaciteten
överskridas, trots ombyggnationer, och lokalerna räcker inte till för både gymnasieelever och
de elever från vuxenutbildningen som för närvarande läser i Nösnäs lokaler.
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En ökning av andelen elever som väljer Nösnäs med fem procentenheter skulle innebära att
inte samtliga gymnasieelever får plats. På samma sätt skulle stora minskningar i andelen
elever som väljer Nösnäs kunna innebära outnyttjad lokalkapacitet.
Även om befolkningsprognoser är högst relevanta vid analys och planering kan större
ändringar i andelen elever som söker sig till Nösnäs generera större och plötsligare skillnader
i elevunderlag. Trenden de senaste antagningarna har varit att en större andel elever i
Stenungsund, Tjörn och Orust väljer Nösnäs. Skulle en sådan trend fortgå, utan att
lokalkapaciteten utökas ytterligare, skulle inte alla som vill läsa på Nösnäs att kunna göra det i
framtiden.
Välfärdsberedningens förslag på reviderad gymnasieplan konstaterar att ”Nösnäs ska vara en
attraktiv skola så att fler ungdomar väljer att utbilda sig här”. Formuleringen antyder att
Nösnäs inte bara ska vara en attraktiv skola i den mån att fler väljer att söka sig till Nösnäs,
utan att fler elever även ska ha möjlighet att utbilda sig där. Samtidigt är det många
gymnasieskolor som bygger sitt varumärke och sin attraktivitet utifrån att inte alla kommer in.
Ett högt söktryck och krav på höga meritvärden är en bidragande faktor till skolans
attraktivitet och ett sätt att öka söktrycket är att begränsa antalet platser. Detta visar sig
exempelvis i att färre elever kommer in på sitt förstahandsval till friskolor än till kommunala
skolor.24 Somliga friskolor väljer att dra ner på antalet platser för att på så sätt öka sitt
söktryck och i förlängningen sin attraktivitet.
Samtidigt byggs en attraktiv gymnasieskola främst genom god kvalitet. Nösnäs arbetar aktivt
med sitt systematiska kvalitetsarbete för att garantera en hög kvalitet för samtliga elever.
Nösnäs har även genom arbetet med Vår stora Idé25 arbetat fram en strategi som ska
genomsyra allt arbete på Nösnäs. Nösnäs ska vara en gymnasieskola öppen för verkligt
lärande och strategin syftar till att öka kvaliteten, men är även tänkt som en
varumärkesbyggare och ett sätt att stärka bilden av Nösnäs som en attraktiv gymnasieskola.
Att säkerställa bilden av Nösnäs som en attraktiv gymnasieskola kan även ha en påverkan på
möjligheten att nå Vision 2035 och 35 000 invånare i Stenungsunds kommun. En attraktiv
gymnasieskola kan bidra till att göra Stenungsunds kommun till en attraktiv hemkommun.
De senaste åren har uppvisat en trend av ett ökat antal elever på introduktionsprogrammen,
även om antalet elever minskade vid antagningen 2020. Elever på introduktionsprogrammen
flyttar på sig i mindre utsträckning och blir således ofta hemkommunens ansvar. På Nösnäs
läser i dagsläget även elever från Orust och Tjörn. Eventuella trender som pekar på ett ökat
antal elever på introduktionsprogrammen, exempelvis att färre elever blir behöriga till
gymnasiet, kommer således påverka Nösnäs storlek. Att få elever på
Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen (2020) s. 15
Nösnäs har under 2019 och 2020 arbetat processinriktat tillsammans med en reklambyrå med Vår stora idé.
Målet har varit att ta fram bärande begrepp för gymnasiet som ska genomsyra verksamheten, vara kända av
både elever och personal, samt användas vid marknadsföring och rekrytering.
24
25

22
348

Bilaga
2020-08-18

Dnr KS 2020/462

introduktionsprogrammen läser i annan kommun än hemkommunen beror dels på tillgången
på sökbara platser, dels på elevens vilja och förmåga att studera någon annanstans. Sökbara
alternativ inom GR är få och inkluderar endast programinriktat val och yrkesintroduktion.
SOU 2020:33 lyfter bristen på kvalitativa platser på introduktionsprogrammen som
problematiskt och eventuella framtida regionala ramar skulle kunna komma att kräva fler
sökbara alternativ för introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion.
Då inte samtliga Stenungsundselever läser på Nösnäs krävs att GR i stort har en fortsatt
kapacitet för att ta emot Stenungsundselever. Vid antagningen 2020 antogs 21% av
gymnasieleverna från Stenungsund på en skola i Göteborg och 6% antogs i Kungälv.26
Antalet ungdomar i åldrarna 16-18 år har ökat sedan 2016. År 2018 uppgick antalet 16-18
åringar inom GR till 32 568 för att år 2020 uppgå till 35 212, en ökning på 2 644 individer. 27
Trots detta har inte GR uppvisat stora skiftningar i antalet lediga platser eller söktryck i stort,
vilket antyder att planeringen av utbudet genom samverkan fungerar i den mån att det finns
platser för behöriga elever att tillgå. En tät samverkan med kommunerna inom GR kommer att
krävas även fortsättningsvis för att säkerställa tillgången på gymnasieplatser då antalet
ungdomar i gymnasieålder prognosticeras fortsätta öka de kommande åren. Skulle Göteborg
och Kungälv inte lyckas i sin dimensionering utifrån ett ökat elevunderlag skulle trycket på
Nösnäs öka.
Ett vidare perspektiv på lokalfrågan är vilken typ av undervisning som ska bedrivas på
Nösnäs de kommande åren. Yrkesutbildningar kräver ofta större lokalyta än teoretiska
program och kan vara mer resurskrävande. Här kan en eventuell reform komma att tvinga fler
huvudmän till att bedriva mer resurskrävande och lokalkrävande utbildningar genom statlig
styrning av regionala ramar. Kritik kan emellertid riktas mot SOU 2020:33 då det är oklart
hur en statlig fördelning av platser ska ta hänsyn till sådana ekonomiska följder för enskilda
huvudmän.
Vidare har Covid-19 pandemin aktualiserat att nya former av undervisning kan minska krav
på utbyggnation och förtätningar. En initial utvärdering av distans och fjärrundervisningen
under Covid-19 pandemin antyder att viss undervisning är väl lämpad för fjärr- eller
distansundervisning. Om vissa ämnen eller delar av vissa ämnen skulle fortsätta att bedrivas
genom fjärr- eller distansundervisning skulle det öppna upp för ett mer effektivt
lokalutnyttjande och en möjlighet till att schemalägga utifrån nya förutsättningar. En initial
analys och utvärdering av effekterna av distansundervisningen kommer att presenteras som en
del av den sektorsövergripande rapporten för tema mål och resultat i det systematiska
kvalitetsarbetet. Initiala analyser kräver försiktighet och behöver underbyggas med vidare
analys, forskning och nationella utredningar, men det kan vara möjligt att det finns fördelar
med att fortsätta viss undervisning på distans även i framtiden. Om så är fallet skulle en
kartläggning över i vilken grad lokalutnyttjandet skulle kunna effektiviseras vara önskvärd då
det skulle påverka behovet av nya lokaler vid ett ökat söktryck till Nösnäs. Kartläggningen
26
27
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skulle även kunna inbegripa att se över nya former av lokalbehov då fjärrundervisning kan
kräva andra typer av lokaler och utrustning än traditionell klassrumsbaserad undervisning.

Arbetsmarknadsperspektivet och Utredningen om planering och dimensionering
av komvux och gymnasieskola
Oberoende av en eventuell reforms framtid skickar SOU 2020:33 tydliga signaler på att
arbetsmarknadsperspektivet är viktigt vid planering av gymnasialt programutbud. Detta för att
säkerställa elevers möjlighet till egenförsörjning och att arbetsmarknadens
kompetensförsörjningsbehov möts. Välfärdberedningens framlagda förslag på reviderad
gymnasieplan går i linje med detta och understryker att Nösnäs arbete med att säkra ett stärkt
intresse för gymnasial yrkesutbildning i samarbete med det lokala arbetslivet/näringslivet är
av principiell och långsiktig karaktär.
Det finns vidare perspektiv på varför ett gott samarbete med arbetslivet är önskvärt utöver de
som nämnts. Ett gott samarbete med arbetslivet kan bidra till en bild av Stenungsunds
kommun som en god samarbetspartner och en attraktiv kommun att bedriva företag i, samt
bidra till relevanta yrkesutbildningar av god kvalitet. Att arbeta upp ett gott samarbete skulle
även kunna bidra till att Nösnäs står sig konkurrenskraftiga i en situation där en eventuell
reform i högre grad styr utbudet av utbildning. I ett scenario där Skolverket planerar utbudet i
samverkan med huvudmännen genom regionala ramar (i enlighet med föreslaget reformsteg
2), kan krav på den enskilda huvudmannen att inventera efterfrågan av arbetskraft och påvisa
det lokala kompetensförsörjningsbehovet komma att höjas. SOU 2020:33 föreslår att
skolverket ska utarbeta regionala underlag till stöd för huvudmännens planering av utbudet,
men det finns goda skäl för huvudmannen att ha en god koppling till den lokala
arbetsmarknaden. Ett väl upparbetat samarbete med arbetslivet underlättar en lokal
inventering av efterfrågan på kompetens inför Stenungsunds planering av utbud och
återkoppling på föreslagna regionala ramar. Det kan även stärka bilden av Stenungsund som
en seriös aktör när platser ska fördelas i samverkan inom GR. En inventering av
arbetsmarknadens behov är även relevant för vuxenutbildningen. Både gällande
yrkesutbildning på gymnasial nivå och eventuella ansökningar om att bedriva
yrkeshögskoleutbildningar.28
Med det sagt har Nösnäs ett brett utbud av gymnasiala program och yrkesutbildningar
relevanta för det lokala näringslivet redan i dag. Nösnäs arbetar redan mot och tillsammans
med arbetslivet för att säkra en god samverkan. Men det finns utvecklingsområden där
arbetsmarknadsperspektivet kan stärkas ytterligare. Programråden fungerar i varierande grad.
I programråden planeras, organiseras och kvalitetssäkras det arbetsplatsförlagda lärandet
(APL) och APL-platser tillhandahålls. Inom flera programråd är vidare samverkan än så
begränsad. Andra programråd fungerar väl och samverkan sker kring flera olika områden som
För att få bedriva Yrkeshögskoleutbildning krävs så kallade ”avsiktsförklaringar” från för utbildningen
relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa är en del av ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
myndigheten för yrkeshögskolan.
28
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beskrivs under rubriken programrådens uppgifter i Stenungsunds kommuns reglemente för
gymnasieskolans lokala programråd.29 En god samverkan i programråden kan bidra till
kvalitetssäkringen av Nösnäs yrkesutbildningar genom att samverkan sker kring kurser,
kursinnehåll och utbildningens långsiktiga utveckling utifrån arbetsmarknadens behov.
Programråden kan även vara ett forum för att diskutera kort- och långsiktiga
rekryteringsstrategier för att säkerställa att fler elever söker sig till yrkesutbildningarna och
går ut i ett relaterat arbete. Arbetet med att ytterligare stärka programråden är pågående. En
stor del av detta innefattar att säkerställa att arbetslivets och skolans representanter i
programrådet har rätt kompetens för uppdraget, samt att de förstår vikten av sin
representation.
Vidare föreslår SOU 2020:33 att: ”Huvudmän ska ge saklig information till blivande elever
om arbetsmarknadsutfall och övergång till högre utbildning efter de program som erbjuds i
gymnasieskolan.” Ett utvecklingsarbete med studie- och yrkesvägledare i kommunen skulle
eventuellt bli aktuellt för att säkerställa att blivande elever har tillgång till saklig information
och tillräckligt underlag för att fatta ett välinformerat val. Utöver studie- och
yrkesvägledningen ser även verksamheten på Nösnäs vårdnadshavare som en viktig målgrupp
för att påvisa yrkesutbildningarnas kvalitéer och stärka intresset kring utbildningarna.
Nösnäs är inte ensamma inom sektor utbildning med att arbeta mot, eller i samarbete med,
arbetslivet. Inte minst Kompetens och Utveckling (KoU) med vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända arbetar aktivt gentemot arbetsmarknaden.
Risker finns att redan stressade företag blir överhopade av initiativ från olika instanser inom
kommunen. Exempelvis ska APL-platser säkras för både gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, därtill kommer yrkeshögskolans LIA-platser.30 Här finns potential till
samverkansvinster. Den nationella utredningen lyfter regionala branschråd där de ser en
medverkan av både vuxenutbildning och gymnasieskolan i samverkan.
Välfärdsberedningens förslag på reviderad gymnasieplan trycker på ett samarbete mellan
Nösnäs vård- och omsorgsprogram och vuxenutbildningens vård- och omsorgscollege för att
utveckla vård- och omsorgsprogrammet. Sådana samverkansvinster kan nås inom flera
program. Samverkan mellan vuxenutbildningen och Nösnäs kring specifika utbildningar kan
bidra till att utveckla utbildningarna, men även leda till ökad resurseffektivitet genom att
exempelvis lärare kan lånas ut mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolan
Undervisningen av elever hemmahörande på gymnasiesärskolans nationella program är i
dagsläget inte kostnadseffektivt. Fler åtgärder och utvecklingsområden ses över för att
säkerställa en kostnadseffektiv gymnasiesärskola av hög kvalitet.

29
30

Reglemente för gymnasieskolans lokala programråd
Lärande i arbete. Yrkeshögskolans motsvarighet till APL.
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En annan möjlighet är en nedläggning av gymnasiesärskolan i Stenungsund. 21 elever med
kommuntillhörighet i Stenungsund läser i dagsläget på gymnasiesärskolan i Kungälv, jämfört
med två elever i Stenungsund. Kungälv har över tid arbetat upp en verksamhet som har
möjlighet att ta emot en stor grupp elever med varierade grader av intellektuell
funktionsnedsättning och förvaltningens bedömning är att Kungälv i dagsläget har kapacitet
för att ta emot samtliga gymnasiesärskolelever hemmahörande i Stenungsund. En nedläggning
skulle medföra högre krav på dialog med Kungälv för att säkerställa en tillgång på platser
även framöver för Stenungsunds kommuninvånare.
Vid en eventuell nedläggning skulle elever gå miste om chansen att läsa som integrerad elev
mot ett nationellt program på individbasis. Stenungsund är relativt ensamma om att erbjuda
det här upplägget. Att möjligheten att läsa i Stenungsund finns är även av vikt för elever som
inte vill resa för att ta sig till skolan. Dels för Stenungsundselever, dels för elever i
grannkommuner där resan annars hade blivit längre. Varken Tjörn eller Orust erbjuder
gymnasiesärskola i den egna kommunen.
Verksamheten på Nösnäsgymnasiet bedömer att den undervisning som idag bedrivs
individintegrerat för gymnasiesärskolelever är av stort värde för den enskilde individen och
att det är ett bra komplement till den utbildning som bedrivs i andra kommuner.
Gymnasiesärskolan innefattar en samling individer med stora variationer i behov och ett brett
utbud där eleven kan fatta ett informerat val utifrån de egna förutsättningarna är att förorda.
Vidare görs bedömningen att de planer på utveckling av gymnasiesärskolan som lagts fram
skulle leda till en adekvat kostnadseffektivisering. En kartläggning erfordras emellertid för att
se över hur många elever som behöver läsa på gymnasiesärskolan på Nösnäs för att uppnå en
hållbar ekonomisk situation utifrån planerade effektiviseringsåtgärder och planerat upplägg på
utbildningen. Detta skulle kunna innebära att gymnasiesärskolan i Stenungsund behöver
tydliggöra och synliggöra sitt utbildningsupplägg för att ge fler elever möjligheten att fatta ett
informerat beslut beträffande sin utbildning och utifrån de egna förutsättningarna välja
Nösnäs.

Avslutande kommentar
Förvaltningen konstaterar att Nösnäs lokalkapacitet kommer att överskridas nästkommande
läsår förutsatt att inte planerade förtätningar och ombyggnationer äger rum. Genomförs
planerade ombyggnationer kommer elevplatserna att vara tillräckliga de nästkommande fyra
läsåren utifrån befintlig andel elever som väljer Nösnäs från Stenungsund, Tjörn och Orust
och utifrån antal elever som för närvarande läser i Nösnäs lokaler från vuxenutbildningen.
Därefter överskrids lokalkapaciteten och ett ställningstagande kring vuxenutbildningens
framtid på Nösnäs blir nödvändigt.
Skulle andelen gymnasieelever som väljer Nösnäs öka med fem procentenheter skulle
lokalerna på Nösnäs inte heller att räcka till för samtliga gymnasieelever och vidare
ombyggnationer skulle krävas. Alternativt att inte alla elever som väljer Nösnäs får plats. Ett
sådant ställningstagande ställer större krav på ett aktivt deltagande i GR-samarbetet och en
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god samverkan med grannkommuner för att säkerställa tillgången på gymnasieplatser.
Samtliga ovanstående resonemang förutsätter att befintliga befolkningsprognoser realiseras.
Antalet 16-18 åringar har under de senaste åren ökat inom GR. Trots detta syns inga radikala
förändringar i söktryck eller antalet disponibla gymnasieplatser efter genomförda antagningar.
GR har i stort anpassat sin planering och sitt utbud så att det matchat antalet sökande elever,
även om enskilda kommuner i varierande grad lyckats. Samtidigt visar befolkningsprognoser
på en fortsatt stadig ökning av antalet 16-18 åringar inom GR och kraven på den regionala
samverkan kring utbud och dimensionering kommer att öka.
Få Stenungsundselever läser i dagsläget på gymnasiesärskolan på Nösnäs och det totala
antalet elever från samtliga kommuner har de senaste åren varierat mellan fem och sju. Istället
väljer de flesta gymnasiesärskolelever hemmahörande i Stenungsund att läsa i Kungälvs
kommun. Undervisningen av gymnasiesärskolelever är i dagsläget inte kostnadseffektiv och
ett alternativ skulle kunna vara att inte längre erbjuda gymnasiesärskolans nationella program
på Nösnäs. Nösnäs upplägg med integrerade gymnasiesärskolelever mot nationella program är
relativt unikt då integreringen sker på individbasis, inte gruppbasis. Verksamheten gör
bedömningen att gymnasiesärskolans individintegrerade upplägg är av stort värde för den
enskilde individen och att det är ett värdefullt komplement till den utbildningsverksamhet som
bedrivs i Kungälv. En process med att kostnadseffektivisera, samt säkerställa en fortsatt hög
kvalitet är påbörjad.
En rad reformförslag läggs fram i den nationella Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskolas betänkande. Framlagda förslag skulle komma
att påverka Stenungsunds kommun och Nösnäs genom bland annat en eventuell statlig
styrning av det gymnasiala utbudet genom regionala ramar. Det är emellertid oklart huruvida
föreslagna reformer kommer att vinna lagakraft. Mats Gerdau, ordförande för
utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har riktat kritik mot
förslaget. Främst mot vad han upplever som förslag som riskerar medföra otydligare
ansvarsfördelning och en större tröghet i systemet.31 Även de enskilda huvudmännen är
kritiska, främst mot en ökad statlig styrning av deras verksamhet.32 En första remissrunda
pågår för tillfället och sista dag att svara på remissen är de 30:e november 2020.
Det är även oklart hur stor påverkan eventuella reformer skulle ha på GR-samarbetet och
Stenungsunds kommun. SOU 2020:33 understryker att onödig detaljstyrning inte är önskvärd
och att det finns regioner som fungerar relativt bra redan i dagsläget. Givet en lagändring som
riktar fokus bort från enbart elevens önskemål mot att även innefatta arbetsmarknadens
kompetensförsörjning, skulle GR ha fria tyglar att själva styra om utbudet i en riktning som
Skolverket skulle kunna bedöma tillräcklig. Det skulle kunna innebära att vidare statlig
31Sveriges

kommuner och regioner (2020). Stjernkvist förslag lämnar många frågor obesvarade.
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/stjernkvistsforslaglamnarmangafragorobesvarade.33409.ht
ml
32 Friskolornas riksförbund (2020). Planeringsbyråkrati får inte eleverna att välja yrkesutbildningar.
https://www.friskola.se/2020/06/08/planeringsbyrakrati-far-inte-elever-att-valja-yrkesutbildningar/
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styrning över utbudet inom GR inte skulle vara nödvändig. Ett annat alternativ är att
samverkan inom GR inte skulle fungera utifrån dessa nya regler, alternativt att Skolverket
tolkar deras förhållningsregler till att innefatta en högre grad av detaljstyrning än vad
utredningen förordar. Oavsett reformernas framtid skickar utredningen tydliga signaler på att
arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning behöver ta en större plats vid planeringen
av det gymnasiala utbudet i landet.
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Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Placering,
dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att ta fram underlag
gällande grundsärskolans placering, dimensionering och samordning är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan 2020–2022
Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag gällande särskolan
avseende placering, dimensionering och samordning inom grundskolan.
Utredningen redogör för bakgrunden till varför grundsärskolan kom att lokaliseras till
Kristinedalskolan, en utvärdering av hur verksamheten på Kristinedalskolan fungerar samt en
utblick mot framtiden gällande grundsärskolan i Stenungsunds kommun. Utredningen
avslutas med en rekommendation kring vad kommunen bör beakta i framtiden vid beslut som
rör grundsärskolan.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-11-04
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Utredning gällande placering, dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
2020-09-28
Bilaga 1 Enkätfrågor
Bilaga 2 Svar på enkätfrågor
Bilaga3 Kommentarer
Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se
mathias.castejon@stenungsund.se
marie.wrethander@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Placering,
dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att ta fram underlag
gällande grundsärskolans placering, dimensionering och samordning är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan 2020–2022
Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag gällande särskolan
avseende placering, dimensionering och samordning inom grundskolan.
Utredningen redogör för bakgrunden till varför grundsärskolan kom att lokaliseras till
Kristinedalskolan, en utvärdering av hur verksamheten på Kristinedalskolan fungerar samt en
utblick mot framtiden gällande grundsärskolan i Stenungsunds kommun. Utredningen
avslutas med en rekommendation kring vad kommunen bör beakta i framtiden vid beslut som
rör grundsärskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Utredning gällande placering, dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
2020-09-28
Bilaga 1 Enkätfrågor
Bilaga 2 Svar på enkätfrågor
Bilaga3 Kommentarer
Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se
mathias.castejon@stenungsund.se
marie.wrethander@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Cecilia Stedt
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Till kommunfullmäktige

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Placering,
dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att uppdraget att ta fram underlag
gällande grundsärskolans placering, dimensionering och samordning är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 13 juni 2019 i samband med fastställande av Strategisk plan 2020–2022
Budget 2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag gällande särskolan
avseende placering, dimensionering och samordning inom grundskolan.
Utredningen redogör för bakgrunden till varför grundsärskolan kom att lokaliseras till
Kristinedalskolan, en utvärdering av hur verksamheten på Kristinedalskolan fungerar samt en
utblick mot framtiden gällande grundsärskolan i Stenungsunds kommun. Utredningen
avslutas med en rekommendation kring vad kommunen bör beakta i framtiden vid beslut som
rör grundsärskolan.
Beskrivning av ärendet
Utredningen visar att lokaliseringen av grundsärskolans verksamhet till Kristinedalskolan
samt uppdelning av särskolan i två verksamhetsområden, grundsärskola och gymnasiesärskola, har varit framgångsrik, sett ur parametrarna placering, dimensionering och
samordning för grundsärskolan. Utredningen tar inte ställning till gymnasiesärskolans
verksamhet. Kommunen har ett generellt uppdrag att bedriva sin verksamhet med en god
ekonomisk hushållning vilket innebär att tjänstemän och politiker alltid behöver reflektera
över om tillgängliga resurser används på rätt sätt.
Utredningen ger uttryck för att kommunen har lyckats uppnå samordningsvinster tack vare att
grundsärskolan har lokaliserats till en och samma skola. Vidare har flytten sannolikt gjort
kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare för lärare inom särskolan då den har bidragit till
att lärarna på grundsärskolan har inkluderats i lärarlag, att de har fått undervisa elever både
inom grund- och grundsärskola, att de har fått en större möjlighet till fortbildning samt att de
har fått administrativ avlastning. Vidare har uppdelningen av särskolan till två
verksamhetsområden, grundsärskola och gymnasiesärskola skapat bättre förutsättningar för att
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2020-09-27
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leda och organisera verksamheten. Belysningen indikerar dock att det med all sannolikhet
också finns andra lösningar avseende placering, dimensionering och samordning som skulle
kunna bli lyckade samt att det finns andra parametrar som också påverkar förutsättningarna
för en framgångsrik verksamhet
Utredningen presenteras i sin helhet i bilaga 2020-09-28.
Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömmer att lokaliseringen av grundsärskolans elever till Kristinedalskolan
samt uppdelningen av särskolan verksamhetsområdena till grundsärskola och
gymnasiesärskolan under perioden 2015–2020 har förbättrat grundsärskolans verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Utredning gällande placering, dimensionering och samordning av särskolan inom grundskolan
2020-09-28
Bilaga 1 Enkätfrågor
Bilaga 2 Svar på enkätfrågor
Bilaga3 Kommentarer

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andréasson
Sektorchef

Marie Wrethander
Verksamhetschef

Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se
mathias.castejon@stenungsund.se
marie.wrethander@stenungsund.se
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Cecilia Stedt
Utvecklingsledare

Utredning gällande placering, dimensionering och samordning av
särskolan inom grundskolan
Bakgrund
Grundsärskolan i Stenungsunds kommun har sedan 2015 varit lokaliserad till
Kristinedalskolan F-9 efter att tidigare ha varit utspridd på flera skolor. Bakgrunden till denna
lokalisering var en ny skollag 2011 med en skrivning som innebar att elever med enbart
omfattande autism inte längre räknades till särskolans verksamhetsområde. Konsekvensen
blev att elever kom att skrivas ut från grundsärskolan. Tidigare verksamhetschef Helene
Petersson redogör för att förändringen gjorde förvaltningen uppmärksam på att kommunens
särskoleavdelningar jobbade på olika sätt och på att förvaltningen inte hade en tillräckligt god
kontroll på inskrivningar av elever till särskolan. För att råda bot på detta samt för att kunna
hantera kompetensförsörjningen till särskolan som ofta var både kostnadskrävande och svår
att säkerställa så fattades det beslutet att lokalisera grundsärskolan till Kristinedalskolan.
Vidare skapades en central mottagning för särskolan med avdelningschef för elevhälsan som
på delegation fick skriva in elever i särskolan.
Utvärdering
Mathias Castejon som är rektor för grundsärskolan i Stenungsunds kommun anser att flytten
har medfört att en högre samordning uppnåtts både inom grundsärskolan men också mellan
grundskola och grundsärskola. Detta innebär bland annat att samma lärare kan undervisa både
inom grundskolan och grundsärskolan. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för att ha
behörig personal som fortbildas. Lärarna i grundsärskolan upplever en större gemenskap då de
får ingå i arbetslag som gör att de slipper att känna sig ensamma i sina yrkesroller. Vidare kan
lokalerna samordnas på ett bättre sätt och särskolans lärare kan få administrativ avlastning av
grundskolans administratörer. Både rektor Mathias Castejon och Marie Wrethander som är
verksamhetschef för grundskolan, lyfter att även uppdelningen av särskolan till två
verksamhetsområden, grundsärskola och gymnasiesärskola, vid årsskiftet 2019/2020 har
medfört förbättringar för grundsärskolans rektor att leda och organisera verksamheten. Rektor
för grundsärskolan har i och med förändringen haft möjlighet att närvara på samtliga möten
med grundskolans ledningsgrupp och har även kunnat vara en mer närvarande chef bland sina
medarbetare. Detta har i sin tur, enligt rektor Mathias Castejon, bidragit till en ökad kvalitet
inom verksamheten. Exempel på detta är att grundsärskolan har blivit tydligt integrerad i alla
grundskoleprocesser till följd av verksamhetsuppdelningen vilket medför att den inte
längre/lika ofta faller mellan stolarna när det gäller arbetet med systematiskt kvalitetsarbete,
fortbildning, centrala nätverk och investeringar. Avslutningsvis så anser rektor Mathias
Castejon att utöver förbättringar av grundsärskolans verksamhet så har uppdelningen också
bidragit till en bättre arbetsmiljö för honom.
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För att få en uppfattning om medarbetarperspektivet på förändringen som ledde till en
koncentrering av grundsärskolans verksamhet till Kristinedalskolan samt
verksamhetsuppdelningen av särskolan, så har en enkät skickats ut till de medarbetare som
arbetade inom grundsärskolan innan lokaliseringen av verksamheten till Kristinedalskolan
ägde rum och som har fortsatt jobba där sedan dess. 1 Av 14 tillfrågade personer så valde 10
personer att svara.2
Frågorna i enkätens första del berörde flytten av grundsärskolan till Kristinedalskolan 2015.
Här redovisade 8 av de 10 svarande att lokaliseringen av grundsärskolan till Kristinedalskolan
innebar en förbättring för dem i deras yrkesroll medan 5 av 10 personer upplevde att det ledde
till en förbättring av verksamheten. När medarbetarna ombads motivera sina uppfattningar så
framkommer svar som instämmer med rektorns bild men också utmaningar med att utnyttja
de möjligheter som kommer med koncentrering av verksamhet så som att skapa de bästa
förutsättningarna för grundsärskoleeleverna men också utmaningar beträffande
lokalutrymmen. Här lyfts även en synpunkt på att arbetet med att skapa en väl fungerande
grundsärskola på Kristinedalskolan var en lång process samt en oförståelse kring varför
tidigare väl fungerande verksamheter fick stänga ned till förmån för en koncentrering av
verksamheten i Kristinedalskolan.
I samma enkät ställdes även frågor kopplade till uppdelningen av särskolan till två
verksamhetsområden 2019/2020. Där redovisade 6 av 9 att de inte upplevt någon förändring
för i deras yrkesroll och 6 av 8 att de inte upplevde någon förändring av verksamheten.
Avslutningsvis tillfrågades medarbetarna om lokaliseringen av grundsärskolan till
Kristinedalskolan samt uppdelningen av särskolan till två verksamhetsområden påverkade
huruvida de var benägna att rekommendera Kristinedalskolan som arbetsplats. Här svarade 4
personer att verksamhetsförändringarna påverkade deras benägenhet medan 5 personer
svarade att det var andra faktorer som påverkade.
Inför beslutet att samla grundsärskolan på Kristinedalskolan övervägdes även alternativet att
placera verksamheten på Stora Högaskolan. Detta alternativ avfärdades med hänvisning till att
det fanns en generell uppfattning om grundsärskolan borde vara centralt placerad samt att det
skulle medföra svårigheter för kommunen att organisera skolskjuts om verksamheten
koncentrerades till Stora Högaskolan. Idag ser förvaltningen att det finns behov av att se över
trafiksituationen vid Kristinedalskolan då det är svårt för alla fordon att få plats i samband
med avlämning och upphämtning av skolelever.

Kriteriet stämmer för alla förutom en individ som jobbade i samband med lokaliseringen av grundsärskolan till
Kristinedalskolan 2015 men som därefter varit anställd av annan arbetsgivare och har återkommit till
Stenungsunds kommun under 2020. Hen har därför inte svarat på frågorna som rör verksamhetsförändringen
(fråga 7-10). Vidare har även ytterligare en medarbetare valt att inte svara på samtliga frågor.
2 För att ta del av enkäten i sin helhet samt svar på enkäten, se bilagor till utredningen. Svaren har redigerats i
syfte att avidentifiera de personer som deltog i undersökningen. Redigeringen innebär att i bilaga 3 har namn,
e -postadresser samt arbetsplats innan 2015 tagits bort.
1
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Utblick mot framtidens organisering av grundsärskolan
Utifrån befintliga förutsättningar gör förvaltningen bedömningen att lokaliseringen av
grundsärskolan på Kristinedalskolan är den i dagsläget mest tillfredsställande lösningen sett
till parametrarna placering, dimensionering och samordning för grundsärskolan. På sikt görs
dock analysen att det finns behov av om- och nybyggnation av kommunens skolor för att
kunna möta framtidens efterfrågan på utbildningsplatser. Detta behov bevakas i kommunens
investeringsplan samt lokalresursplan men omprövas beroende på befolkningsprognosens
utveckling, det vill säga, bedömningen av hur Stenungsunds kommun kommer att växa
befolkningsmässigt framöver. Hur kommunen växer kommer sannolikt medföra att även
placeringen av grundsärskolan omprövas. Lokalplanerare Benny Ankargren redogör för att till
skillnad från en liten ökning av grundskoleelever så kan en liten ökning av elever i
grundsärskolan och/eller elever med flerfunktionsnedsättning, få en stor inverkan på hur
kommunen utrymmesmässigt kan organisera sin verksamhet. I dagsläget befinner sig 34
elever i grundsärskolans verksamhet och förvaltningen har tillgång till prognoser om framtida
behov ca 5 år innan en grundsärskoleelev eller elev med flerfunktionsnedsättning, ska börja i
grundsärskolan. Lokalplanerare Benny Ankargren gör bedömningen att den fysiska
planeringen för elever i grundsärskolan blir en utmaning. För att få en uppfattning om
skillnaderna i uppskattade utrymmesbehov så kan nämnas att en elev i grundskolan beräknas i
Stenungsunds kommun ta 12 m2 i anspråk, en elev i grundsärskolan 20 m2 och en elev med
flerfunktionsnedsättning 40 m2.3 Grundsärskolans behov av lokaler bevakas i kommunens
lokalförsörjningsprocess där förvaltningen varje år analyserar utvecklingen av lokalbehov för
respektive sektor. Nuvarande lokaliseringslösning för grundsärskolan uppskattas i dagsläget
kvarstå till år 2028 men den bedömningen kan komma att omprövas.
Inom skolans värld och inte minst inom särskolan är begreppet inkludering centralt. Det finns
inte någon vedertagen definition av begreppet men forskarvärlden är överens om att det
inbegriper något mer än att eleven befinner sig i det ”vanliga” klassrummet. Detta till trots så
är det inte helt ovanligt att det är just denna definition som används. I Stenungsunds kommun
lyfter verksamhetschef Marie Wrethander Skolverkets gemenskaphetsorienterade perspektiv.
Enligt perspektivet så innebär inkludering ett gemensamt skolsystem som ansvarar för alla
elever och där inga segregerade lösningar skapas för olika kategorier, med utgångspunkt i
elevers individuella egenskaper. Olikhet ses som en tillgång och gemenskap finns på olika
nivåer i systemet. Samarbete, gemensam problemlösning och demokratiska processer är
centrala i denna gemenskap och alla elever år både socialt och pedagogiskt delaktiga.
Den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering samt organisering och ledning av
grundsärskolans verksamhet visar att det finns ytterligare parametrar som påverkar
grundsärskoleelevernas förutsättningar i skolan, utöver grundsärskolans placering,
Uppgiften om behovsutrymme som rör elev i grundsärskola respektive elev med flerfunktionsnedsättning
används av Göteborgs Stad och utgör också riktvärde när sektor utbildning för diskussioner med sektor
stödfunktioner lokalbehov.
3
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dimensionering och förmåga till samordning. Verksamhetschef Marie Wrethander ser att det
finns ett behov av att en kultur utvecklas övergripande inom grundskolan där alla elevers
olikheter ses som en tillgång för lärande och där alla är såväl socialt som pedagogiskt
delaktiga. Det kommer att leda till en minskning av segregerande lösningar för enskilda eller
för vissa kategorier av elever. Ett framgångsrikt arbete med inkludering kommer att vara en
förutsättning för en fortsatt utveckling och förbättring av både grund- och grundsärskolans
verksamhet.
Rekommendationer inför framtiden
Är det av vikt, sett ur ett verksamhetsmässigt perspektiv, att grundsärskolan samlas på en och
samma skola tillsammans med grundskoleelever även i framtiden?
Ovanstående beskrivning och utvärdering visar hur kommunen på ett framgångsrikt sätt har
lyckats skapa en bra verksamhet för grundsärskolans elever genom att koncentrera den till
Kristinedalskolan. Förvaltningen är av övertygelsen att kommunen även i framtiden bör
överväga denna lösning. Med utgångspunkt i det perspektiv som presenteras kring
inkluderingsbegreppet samt verksamhetsuppdelningen som genomfördes vid årsskiftet
2019/2020 så går det dock inte att dra slutsatsen att parametrarna lokalisering, dimensionering
och samordning är de enda som är avgörande för att elever i grundsärskolan ska erhålla bästa
mjöliga förutsättningar. Resonemanget kring inkluderingsbegreppet föreslår att ett
framgångsrikt arbete med en mer inkluderande kultur har stor inverkan på både grund- och
särskolans verksamhet och skulle kunna öppna upp för flera tänkbara lösningar avseende
lokalisering, dimensionering och samordning. Avslutningsvis lyfts även ledarens (rektorns)
uppdrag och förutsättningar som ytterligare en faktor som är avgörande för hur framgångsrik
grundsärskolans verksamhet blir och bör också beaktas som ett relevant perspektiv utöver
parametrarna lokalisering, dimensionering och samordning när det blir aktuellt att se över
grundsärskolans verksamhet.
Är det av vikt, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, att reflektera över grundsärskolans placering,
dimensionering och samordning även i framtiden?
Kommunen har ett generellt uppdrag att bedriva sin verksamhet med en god ekonomisk
hushållning vilket innebär att tjänstemän och politiker alltid behöver reflektera över om
tillgängliga resurser används på rätt sätt. Utredningen ger uttryck för att kommunen har
lyckats uppnå samordningsvinster tack vare att grundsärskolan har lokaliserats till en och
samma skola. Vidare har flytten sannolikt gjort kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare
för lärare inom särskolan. Utredningen visar också på att grundsärskolans verksamhet ställer
krav på ett större lokalutrymme än grundskolan vilket medför att grundsärskolan är mer
känslig för förändringar i elevantal än grundskolan. Detta är ekonomiska konsekvenser av
grundsärskolans verksamhet idag och ett förhållningssätt till den bör belysas när det blir dags
att överväga en ny lösning för grundsärskolans verksamhet.
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Källor
Denna utredning bygger på information hämtad från:
-Lokalresursplan 2018-2021
-Göteborgs Stad Ramprogram för förskole-/skolbyggnader 2014 version 3.0
-Samtal med rektor för grundsärskolan Mathias Castejon, lokalplanerare Benny Ankargren,
verksamhetschef Marie Wrethander och tidigare verksamhetschef Helene Petersson
-Enkätundersökning genomförd bland medarbetare på Kristinedalskolan som var med i
samband med flytten och koncentreringen av grundsärskolans verksamhet till
Kristinedalskolan
-SFS 2017:725 Kommunallagen
-Strategisk plan 2020–2022, Budget 2020 samt Verksamhetsplan 2020

Bilagor
Bilaga 1 Enkät
Bilaga 2 Enkätsvar redovisade i diagram
Bilaga 3 Kommentarerna i enkätsvaren
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Min roll på
Kristinedalskolan
innebär att jag idag
undervisar:

Anser du att
koncentreringen av
grundsärskolan till
Kristinedalskolan har
inneburit några
förändringar för dig?

Anser du att
koncentreringen av
grundsärskolan till
Kristinedalskolan har
inneburit några
förändringar för dig?

Kan du beskriva hur
förändringen har påverkat
din roll i skolan?

Anser du att
uppdelningen ar
särskolan till två
verksamhetsområden
(grundskola och
gymnasium) har
inneburit några
konsekvenser för
verksamheten?

Samma sak här både
och. Verksamheten blir
inte så sårbar när vi är
på samma ställe utan
det kan personalen kan
vara mer flexibla med
lösningar inom
verksamheten.
Nackdelen är att
koncentrationen har
gjort att vi inom
grundsärskolan har
"kokongat" in oss mer
och har färre kontakter
med personalen i
grundskolan.
Konsekvensen är
således mindre
integration.
Lokalmässigt var vi
tillsammans men nu har
två klasser blivit
placerade i
Nej, jag upplever inte någon
grundskolans lokaler.
förändring

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Nej, det är andra
faktorer som i huvudsak
7 påverkar

Nej, jag upplever inte någon
förändring

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Ja, i huvudsak är det
dessa förändringar som
8 påverkar

Att vi arbetar ännu mer
över gränserna än
förut. Mer flyt vid
personbortfall att vi
täcker upp för varandra Nej, jag upplever inte någon
i de olika klasserna.
förändring

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Ja, i huvudsak är det
dessa förändringar som
8 påverkar

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Jag skrev ja men naturligtvis
har det medfört både och.
Förbättringen är att jag har
bättre kontakt med mina
kollegor inom
grundsärskolan och kan föra
diskussioner på ett helt
annat sätt än när vi var
utspridda. I och med det så
har kontakten med
grundskolans lärare minskat
vilket är en försämring ut
integrationssynpunkt.
Ja, den har förbättrats

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Jag har fått en mer central
placering av klassrummet
vilken underlättar
samarbetet med
grundskolan.

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Att man har fått arbeta mer
över gränserna (låg, mellan
och högstadiet)

Hur troligt är det att du
skulle vilja
rekommendera någon
att börja arbeta på
Kristinedalskolan idag?
Besvara frågan genom
att markera någon av
Vilka konsekvenser upplever siffrorna nedan där
du till följd av uppdelningen i alternativ 1 motsvarar
två verksamhetsområden?
"Inte san...

I samband med årsskiftet
2019/2020 så delades
särskolans verksamhet upp
på två
verksamhetsområden,
Upplever du att koncentreringen Kan du beskriva med grundskola och gymnasium.
av grundsärskolan till
egna ord hur du tycker Upplever du att detta har
Kristinedalskolan har inneburit att verksamheten har påverkat förutsättningarna
en förändring av verksamhet?
förändrats?
för hur du utför d...

Nej, jag upplever ingen
förändring förutom att alla
kommunens grundsärskoleelever
numera går på samma skola

Ja, den har förbättrats
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Påverkas din
benägenhet av att vilja
rekommendera
Kristinedalskolan som
arbetsplats, av de
förändringar som
genomförts av
grundsärskolan under
åren 2015-2020?

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
för mig

En samlad grundsärkola är
lättare med att kunna hjälpa
varandra inom
personalgruppen. Men även
att man kan arbeta över
åldrarna, man kan blanda en
elev från ex mellanstadiet till
högstadiet om det skulle var
ngt som skulle gynna eleven.
En sak som var negativ är att
alla elever från
grundsärskolan hamna i en
"klump" lokalmässigt på
skolan vid flytten istället för
att man hamna bland den
årskursen man tillhör på
skolan . .
Ja, den har förbättrats
Till en början blev vi inte
accepterade som arbetslag.
Allt ifrågasattes och vi hade
en okompetent chef som ej
kunde verksamheten alls.
Det blev många slitsamma
möten o diskussioner i hur
verksamheten skulle
utvecklas. Många olika
konflikter som inte kunde
hanteras av vår rektor. Det
fanns ingen som kunde driva
verksamheten framåt. Ej
heller fanns det samarbete
mellan Särskolan o
grundskolan som var syftet o
mål med en flytt/
integrering. Rektorer byttes
på flera poster o det var en
turbulent tid i flera år. Nu
sista året har det skapats en
arbetsro och en positiv
stämning i skolan som
påverkar hela
arbetssituationen. Nu har jag
kollegor som gör att arbetet
har fått den positiva
utveckling av verksamhet
Ja, den har försämrats

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Jag har fått kontakt med fler
pedagoger att utvecklas
tillsammans med.
Ja, den har försämrats

Det är en väldigt stor
och spretig skola! Svårt
att finna
samarbetsformer som
passa för alla de olika
behov som finns för
våra elever. Det är
trångbott, vi är många
som ska dela
gympasalar,
hemkunskapskök, slöjd
utrymmen. Svårt att få
tider, svårt dela
grupper som skulle må
bättre av det. Det sker
inte på de svagaste
elevernas villkor.
Att ingå i ett så här
stort sammanhang är
bra för en del och
mindre bra för en del,
passar inte alla. Skulle
varit fler anpassade
lokaler.

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Vi får möjlighet att lära
känna alla elever från låg till
högstadiet. Det kollegiala
lärandet är lättare då vi alla
är på samma skola.

Våra kompetenser är
nu samlade på ett
ställe. Här ser jag också
att vi kan arbeta lättare
mot grundskolan och
Nej, jag upplever inte någon
integrering där.
förändring

Ja, förändringen har
medfört förbättringar
elever i grundsärskolan för mig

Ja, den har förbättrats

Förutom föregående
frågas svar är der bra
att man har en ledning
/rektor som är på
skolan hela tiden och
inte går runt på flera
Ja, förutsättningarna har
olika skolor.
försämrats
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Ja, verksamheten har
förbättrats

ag kan inte säga något om
detta då jag inte arbetade i
kommunen detta året. Är
tillbaka nu efter att vart i en
anna kommun i 4 år.

Ja, förutsättningarna har
förbättrats

Ja, verksamheten har
förbättrats

Mer närvarande chef!

Nej, det är andra
faktorer som i huvudsak
8 påverkar

Ja, förutsättningarna har
förbättrats

Ja, verksamheten har
förbättrats

Samma som föregående
fråga.

Nej, det är andra
faktorer som i huvudsak
8 påverkar

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Nej, det är andra
faktorer som i huvudsak
10 påverkar

Ja, i huvudsak är det
dessa förändringar som
9 påverkar

Ja, förändringen har
medfört försämringar
elever i grundsärskolan för mig

Nej, jag har inte upplevt
elever i grundsärskolan några förändringar

En flytt som sköttes
fruktansvärt dåligt !Och
därför skapade negativ stress
!!
Ja, den har försämrats

Att man som kommun
inte vill behålla en sån
bra fungerande
verksamhet som byggts
upp från grunden skulle
jag säga är sorgligt och
ytterligare ett bevis på
att förståelsen för barns
olika behov och
svårigheter inte finns
bland de personer som
va tillsatta att
Nej, jag upplever inte någon
strukturera flytten.
förändring

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Ja, i huvudsak är det
dessa förändringar som
3 påverkar

Ja, den har försämrats

När man stänger en väl
fungerande verksamhet
, för att flytta till en
gigantiskt stor
grundskola , från det ”
lilla ” lugna till detta ...
Man kan sammanfatta
det som : När ingenting
blev som det lovades o Nej, jag upplever inte någon
sas att det skulle bli ... förändring

Nej, upplever inga
konsekvenser av
uppdelningen av
särskolan i två
verksamhetsområden

Nej, det är andra
faktorer som i huvudsak
5 påverkar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

§ 381

Dnr: KS 2020/461

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av
Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar delredovisningen och att det fortsatta arbetet med att utreda
utvecklingen av Stenungsund Arena perspektivet Vision 2035 redovisas i december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet
Vision 2035.
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet
som presenterades för välfärdsutskottet 2 september 2020. Av processen framgår att
förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans nuvarande målgrupper men även
med inspel från potentiellt nya målgrupper. I praktiken innebär det att förvaltningen genomför
olika former av medborgardialoger under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från
medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads
möte 2021.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-11-04
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 2020-10-05
Beslut skickas till
pia.solefors@stenungsund.se
anna.falck@stenungsund.se
evamaria.hallberg@stenungsund.se
marita.hjelm@stenungsund.se
cecilia.stedt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-11-04

§ 84

Dnr: KS 2020/461

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av
Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar delredovisningen och att det fortsatta arbetet med att utreda
utvecklingen av Stenungsund Arena perspektivet Vision 2035 redovisas i december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet
Vision 2035.
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet
som presenterades för välfärdsutskottet 2 september 2020. Av processen framgår att
förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans nuvarande målgrupper men även
med inspel från potentiellt nya målgrupper. I praktiken innebär det att förvaltningen genomför
olika former av medborgardialoger under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från
medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads
möte 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 2020-10-05
Beslut skickas till
pia.solefors@stenungsund.se
anna.falck@stenungsund.se
evamaria.hallberg@stenungsund.se
marita.hjelm@stenungsund.se
cecilia.stedt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-09-18

Cecilia Stedt
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/461

Till kommunfullmäktige

Utredningsuppdrag i strategisk plan 2020 - Utvecklingen av
Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar delredovisningen och att det fortsatta arbetet med att utreda
utvecklingen av Stenungsund Arena perspektivet Vision 2035 redovisas i december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet
Vision 2035.
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet
som presenterades för välfärdsutskottet 2 september 2020. Av processen framgår att
förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans nuvarande målgrupper men även
med inspel från potentiellt nya målgrupper. I praktiken innebär det att förvaltningen genomför
olika former av medborgardialoger under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från
medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads
möte 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att göra en utredning med tidplan och
kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035. Förvaltningen
föreslår, vilket stämdes av med välfärdsutskottet 2020-09-02 § 61, att den fortsatta
utvecklingen av arenan ska ske genom inspel från arenans nuvarande målgrupper men även
med potentiellt nya målgrupper. Syftet med dialogerna är att skapa ett arbetssätt som ligger i
linje med kommunens Vision 2035. Dialogerna kring utveckling av Stenungsund Arena
kommer att pågå under hösten 2020 samt våren 2021. Resultatet från medborgardialogerna
föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under december månads möte 2021 och
välfärdsutskottet föreslås, i samband med att ärendet lyfts på utskottets möte den 4 november
2020, erhålla en återrapportering kring dialogernas status.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-18

Dnr KS 2020/461

Utöver uppdraget att utveckla Stenungsund Arena med perspektivet 2035 så har förvaltningen
även valt att titta närmare på hur kommunen bör säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling
för arenan. Bakgrunden till detta är att verksamhet kultur och fritid nyligen tog över ansvaret
för arenan och att en omvärldsbevakning pekar på utmaningar för kommuner att äga arenor.
Ekonomiska konsekvenser
Byggandet av Stenungsunds Arena utgör en av kommunens största investeringar. För att
skapa de bästa förutsättningarna för att vårda denna investering och värna om en ekonomiskt
hållbar utveckling i kommunen så fokuserar en del av utredningen på säkerställande av
kostnadskontroll. I praktiken innebär detta framtagande av rutiner för underhållsarbete, både
kort- och långsiktig men också en kontinuerlig omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen
syftar till att kunna möta ekonomiska utmaningar i ett tidigt skede men också att anamma
olika möjligheter till att säkerställa en ekonomiskt hållbar utveckling för arenan.
Barnkonsekvensanalys
Utvecklingen av Stenungsund Arena kommer att påverka barn/ungdomar då arenan idag
inhyser verksamhet för denna målgrupp. Ett syfte med att genomföra dialoger kring arenans
utveckling, är att inte bara att nå ut till barn/ungdomar som idag har fritidsaktiviteter i arenan,
utan även att nå ut till de som idag inte idrottar/motionerar. I slutänden hoppas förvaltningen,
att, förutom värdefulla synpunkter från dessa barn/ungdomar, dialogerna kommer att locka
flera barn/ungdomar till idrottsverksamheter/träning och på så sätt bidra till att förstärka den
sociala hållbarheten i Stenungsunds kommun.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Beroende på resultatet av medborgardialogerna så kan förslag på verksamhetsmässiga
förändringar komma att presenteras under nästa år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035 2020-10-05

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Pia Solefors
Verksamhetschef
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Tjänsteskrivelse
2020-09-18

Beslut skickas till
pia.solefors@stenungsund.se
anna.falck@stenungsund.se
evamaria.hallberg@stenungsund.se
marita.hjelm@stenungsund.se
cecilia.stedt@stenungsund.se
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Dnr KS 2020/461

Utredning
2020-10-01

Dnr KS 2020/461

Cecilia Stedt
Utvecklingsledare

Utredning av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035
Utredningsuppdrag
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 om att en utredning med tidplan och kalkyl
om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035 skulle genomföras. För
att förtydliga och konkretisera vad utredningsuppdraget innebär så gör förvaltningen
bedömningen att uppdraget preciseras till att omfatta en bakgrundsbeskrivning och
nulägesanalys för arenan, ett förslag på hur arenan med framtagande av tidplan och kalkyl om
utveckling med perspektivet vision 2035 ska genomföras samt en analys av arenans
kostnadskontroll med förslag till fortsatt arbete.
Bakgrund och nulägesanalys
Stenungsunds kommun bildades 1952 och fick sin nuvarande geografiska utformning 1971 då
Jörlanda införlivades i området. Sedan kommunen bildades så har befolkningen vuxit från
4 700 personer till 26 500 invånare. Kommunens utveckling, både fysiskt men också
befolkningsmässigt, präglas av den petrokemiska verksamhet som etablerades under 1960talet och byggdes ut i kommunen under de kommande decennierna. Till följd av den
petrokemiska verksamheten så genomgick orten Stenungsund en transformering som bland
annat medförde att Stenungsunds torg skapades. Tillräcklig kompetens inom petrokemi fanns
inte inom det geografiska området vilket medförde att en ökad inflyttning till kommunen
uppstod. Kommunens tidigare fritidschef Ingvar Björkman beskriver att kommunens
föreningsliv exploderade under 1980- och 1990-talet till följd av de nyinflyttade invånarna
behövde något att göra på fritiden vilket också bidrog till att föreningarna fick en integrerande
roll för de nyinflyttade i kommunen.
För att kommunen ska kunna möta framtidens behov avseende föreningar i kommunen samt
idrotts -och kulturevenemang så valde Stenungsunds kommun att under början av 2010-talet
planera byggnationen av Stenungsund Arena i tätorten Stenungsund. Till grund för dessa
planer låg utöver tankar om utveckling även behovet av att renovera befintliga lokaler på
Nösnäsområdet. I dokument från den här tiden talas det om projekt Nya Nösnäs. En politisk
styrgrupp för arbetet med Nya Nösnäs skapas med uppdraget att bland annat verka för en
helhetssyn och goda lösningar för hela området samt bedöma, granska, ge råd och styra
utifrån angivna ekonomiska ramar. Styrgruppen hade också i uppdrag att bedöma
konsekvenser av arbetet såväl i fråga om investeringen, som de långsiktiga ekonomiska
driftkostnaderna.
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Utredning
2020-10-01

Dnr KS 2020/461

Under början av september månad 2012 presenterade Stenungsunds kommun planerna för
Nya Nösnäs. Av dessa framgår att fem hallar skulle knytas ihop för att skapa framtidens
idrottscentrum vilket i praktiken innebar att en ny ishall skulle byggas (som skulle ersätta
Norumsborgs ishall i Kristinedal), Sundahallen skulle byggas om (med syfte att skapa
utrymme för friskvård) och en ny simhall skulle byggas (som skulle ersätta Sundahallen). På
längre sikt var planen att kommunen även skulle bygga en multihall (med utrymme för
mässor, konserter och sportevenemang) samt ytterligare en ishall (i anslutning till den första
ishallen). Den 25 augusti 2018 invigdes arenan under högtidliga former av dåvarande
socialminister och tillika idrottsminister Annika Strandhäll (S). Då var den nya ishallen och
simhallen på plats samt ombyggnationen av Sundahallen färdig. Detta innebar också att
kommunen nu hade en hall som är dimensionerad för att knytas ihop med en multihall och
ytterligare en ishall samt projekterad mark för ändamålet.

Bild 1. Bilden beskriver möjlig utformning vid fullt utbyggt område. Möjliga framtida lokaler syftar till
en eventuell utökning av skollokaler på området. Utdrag ur gestaltningsprogram för Nya Nösnäs,
Pyramiden arkitekter AB.

Frågan om den fortsatta utvecklingen av området och arenan väcktes på nytt genom
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2019 om att utreda med tidplan och kalkyl,
utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet vision 2035.
Utveckling av Stenungsund Arena
Ansvaret för arenan har under hela projekttiden och även en tid efter invigningen, legat under
sektor samhällsbyggnad. Vid årsskiftet 2019/2020 förflyttades dock ansvaret över till sektor
utbildning och verksamheten kultur och fritid. Förflyttningen av ansvar innebar att sektor
utbildning även tog över det utredningsuppdrag som kommunfullmäktige hade beslutat om
den 13 juni 2019 angående arenans framtid. Arbetet med utredningen hade då inte påbörjats.
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Utgångspunkten för utredningsuppdraget är kommunens Vision 2035 som består av två
inriktningar, dels Attraktivt och välkomnande, dels Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar
utveckling. I den första av kommunens visionsinriktningar lyfts en trygg miljö, ett attraktivt
centrum och ett rikt kulturliv, goda kommunikationer, ett levande företagsklimat och alltid
bästa möjliga möte som grunden för hur kommunen ska utvecklas och möjliggöra att
kommunen 2035 består av cirka 35 000 invånare. När det gäller visionens andra del med
hållbarhetsperspektiven så betonas följande:
All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Stenungsund är
en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för att driva en
utveckling som värnar om våra gemensamma resurser.
Med utgångpunkt i Vision 2035 så gör förvaltningen bedömningen att kommunen bör i det
fortsatta arbetet med att utveckla Stenungsund Arena, låta kommunens invånare vara aktiva
deltagare i processen att ta fram ett förslag till fortsatt arbete. Då förvaltningen förväntas
leverera utredningen under 2020 och samtidigt bedömer att arbetet med dialogerna behöver få
ta lite tid så föreslår förvaltningen att ärendet lyfts till kommunfullmäktige vid två tillfällen.
Ett tillfälle i december månad 2020 där kommunfullmäktige ges information kring hur
förvaltningen arbetar vidare med att utveckla arenan och ett tillfälle i december månad 2021
då kommunfullmäktige ges information om resultatet från dialogerna. För att säkerställa
rimligheten med att förvaltningen utvecklar Stenungsund Arena i enlighet med vision 2035
med en dialogprocess samt att processen sträcker sig över 2021 så har en återrapportering
skett i ärendet till kommunens välfärdsutskott den 2 september 2020. Av återrapporteringen
framgick att förvaltningen kommer att fokusera på följande det kommande året, inom men
också utöver ramen för medborgardialogerna:











Genomförande av en omvärldsbevakning med fokus på arenor som är relevanta att
jämföra Stenungsund Arena med
En inventering av behov bland kranskommuner beträffande tillgång till arenor.
Inventering av målbilder om kommande större evenemang genom samtal med företag
inom besöksnäring och turism.
Dialog med Nösnäsgymnasiet.
Dialog med föreningslivet om planer för Nösnäsområdet deras behov avseende
exempelvis möjlighet till utövande av fotboll, friidrott och tennis samt motsvarande
behov bland inomhusidrotterna avseende exempelvis kampsport, innebandy, handboll
och basket
Dialog med de föreningar som eventuellt skulle beröras om kommunen valde att
bygga en multihall och/eller ytterligare en simhall med fokus på hur deras och
kommunens verksamhet då skulle kunna utvecklas
Dialog med arenans externa hyresgäster
Inhämtande av idéer/tankar från kommunens invånare
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Förvaltningen kommer att jobba med att löpande träffa de olika målgrupperna. Resultaten från
dialogerna kommer att stämmas av med berörda. Eftersom dialogerna genomförs
förutsättningslöst angående hur Stenungsund Arena bör utvecklas så innehåller inte denna
utredning varken något konkret förslag för hur utvecklingen ska ske eller någon kalkyl.
Kostnadskontroll
Under början 2000-talet blev det populärt bland kommuner att bygga idrotts- och
evenemangsarenor i Sverige. Bygget av arenor tenderade att bli dyrare än beräknat liksom
driften. Detta uppmärksammades bland annat av tankesmedjan Timbro och Sveriges Radio i
deras respektive granskningar. När det gäller byggnation av arenor så påtalas att kommunal
projektledning ofta är svag eftersom arenan utgör ett ”sällanprojekt” för kommuner. Detta
innebär att kommunens intresse, dvs skattebetalarnas bästa, ej bevakas till fullo i samband
med byggnation av arenor. Detta kan i sin tur utmynna högre kostnader som påverkar
förutsättningarna för finansiering av kommunens kärnverksamhet, inte minst i lågkonjunktur.
Vidare lyfts också synpunkter på att kommunen tar ett stort ekonomiskt ansvar för
byggnation. Borde inte elitidrotten ta ett större ekonomiskt ansvar än idag? Syftet med att
påtala kritik mot arenabyggen i det här sammanhanget är inte att ta ställning i frågan om
huruvida kommuner bör bygga arenor eller ej. Det handlar snarare om att lyssna in lärdomar
som skapar de bästa möjliga förutsättningar för kommunen att bevara ett sunt ekonomiskt
förhållningssätt till arenan. Byggandet av Stenungsunds Arena utgör en av kommunens största
investeringar på idag totalt 236 miljoner. För att skapa de bästa förutsättningarna för att vårda
denna investering så fokuserar en del av utredningen på säkerställande av kostnadskontroll.
Sektor utbildning och verksamhet kultur och fritid har sedan årsskiftet 2019/2020 övertagit
ansvarat för Stenungsund Arena. Det har medfört att fokus sedan dess mycket har handlat om
överlämning och rekrytering av en chef för arenan. Så sent som i augusti månad i år tillsattes
tjänsten som enhetschef Idrott Anläggning. Förvaltningen gör bedömningen att det är av vikt
att verksamhet kultur och fritid parallellt med att arbetet med att utveckla Stenungsund Arena
pågår, också lägger fokus på att säkerställa en kostnadskontroll för arenan.
Det innebär i praktiken att verksamheten måste presentera ett arbetssätt för kommunen att
jobba systematisk med omvärldsbevakning, även efter dialogprocesserna 2020/2021, i syfte
att kunna möta ekonomiska utmaningar i ett tidigt skede men också att tillvarata olika
möjligheter till att säkerställa en ekonomiskt hållbar utveckling för arenan. När det gäller
omvärldsbevakningen så skulle denna fråga exempelvis kunna hanteras genom samverkan
eller nätverkande med andra kommuner som driver arenor i kommunal regi. Vidare behöver
verksamhet kultur och fritid säkerställa att en underhållsplan för arenan upprättas samt att
rutiner införs för att säkerställa att underhållsplanen efterlevs. Faktorer som påverkar arenans
kostnadsutveckling avseende investeringar och drift ska rapporteras i samband med
kommunens ordinarie budget- och uppföljningsarbete.
Vidare är det av vikt att klargöra ansvarsfördelningen för arenan mellan kommunen och
Stenungsundshem. Dels ur ett formellt perspektiv genom en översyn av reglerande
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förvaltningsavtal som idag pågår dels ur ett mer informellt perspektiv där verksamhet kultur
och fritid tillsammans med Stenungsundshem utvecklar goda samverkansformer avseende
arenan. I det senare fallet bör bland annat en gemensam syn på vad förvaltningsavtalet innebär
utarbetas. Den 5 oktober 2015 flyttades den personal som jobbade med daglig drift och
förvaltning på kommunens dåvarande fastighetsavdelning över till Stenungsundshem.
Förändringen beskrevs 2015 av kommunens dåvarande chef för sektor samhällsbyggnad
Kristina Lindfors kunna medföra en rad fördelar så som möjlighet till ett större
erfarenhetsutbyte mellan förvaltarfunktionerna men också ytterligare potential för att utveckla
kommunens fastigheter. En generell utmaning med den här sortens organisationsförändring är
(vilket också har lyfts under samtal mellan representanter från kommunen och
Stenungsundshem) dock för kommunen att även fortsättningsvis kunna säkerställa en
beställarkompetens.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 oktober 2019 att utöka den totala investeringsbudgeten
för Stenungsund Arena med 16 mkr vilket innebar att den totala investeringssumman för
projektet utökades till 236 mkr. Kommunfullmäktige fattade även vid samma tillfälle beslut
om att en utvärdering av projektet skulle redovisas för kommunstyrelsen. Att genomföra en
utvärdering av projektet är viktigt, inte minst, för att återknyta till tidigare kritik mot
kommunala arenabyggen som sällanobjekt. Resultatet från medborgardialogerna skulle kunna
utmynna i att förvaltningen förslår kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringar i
arenan och vid en eventuell byggnation av exempelvis en multihall eller ishall så är det av
vikt att kommunen drar lärdom av de få erfarenheter som finns från tidigare arenabyggen för
att säkerställa kostnadskontroll.
Förvaltningens bedömning och motivering (resultat/analys)
Inom ramen för utredningen vill kommunfullmäktige att en kalkyl och tidplan ska tas fram för
hur Stenungsund Arena ska utvecklas med perspektivet vision 2035. Förvaltningen
presenterar initialt en process bestående av dialoger som förslag till fortsatt arbete istället för
ett specifikt förslag på tidplan, kalkyl och svar på frågan hur arenan ska utvecklas. Poängen
med att göra så är att skapa ett arbetssätt som ligger i linje med vision 2035 för Stenungsunds
kommun. Det är också ett sätt att få en uppdaterad uppfattning om vilka behov föreningar,
näringsliv och civilsamhället har nu. Kvarstår behovet av att bygga en multihall och/eller en
ytterligare en ishall? Eller bör kommunen tänka om?
Förutom att få svar på dessa frågor så är förvaltning är av uppfattningen att detta arbetssätt
kommer att generera en rad effektmål. Ett effektmål är att arbetssättet i slutänden kommer att
leverera ett bredare och mer välförankrat beslutsunderlag för kommunfullmäktige att ta del
av. Att synliggöra de naturliga intressekonflikter som uppstår mellan föreningar,
näringsidkare, civilsamhället och kommunens invånare under dessa dialoger kan bidra till att
skapa en större acceptans för framtida beslut om utveckling av arenaområdet. Acceptansen
kommer inte bottna i att alla målgrupper instämmer med kommunens beslut utan snarar i att
målgrupperna förstår intressekonflikterna och att kommunen utifrån de behov som
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identifierats, tvingas prioritera. Ytterligare ett effektmål som förvaltningen strävar efter att
uppnå med dialogerna är att fånga arenans naturliga koppling till folkhälsofrågor. Genom att
uppsöka målgrupper utöver de som idag har en naturlig koppling till arena, så skulle
perspektiv på arenan som hittills har varit okända för kommunen kunna identifieras men
dialogen blir också ett sätt att uppmärksamma dessa grupper på exempelvis kopplingen
mellan hälsa och fysisk aktivitet. Ett effektmål med dialogerna skulle således kunna vara att
på sikt bidra till en ökad folkhälsa i Stenungsunds kommun. Avslutningsvis så gör
förvaltningen analysen att dialogerna med föreningar, näringsidkare, civilsamhället och
innevånare skulle kunna användas som en profilering för kommunen i arbetet med att stärka
samhället under och efter den nu pågående pandemin. Då utvecklingen av arenan och
pandemin har en naturlig koppling både till folkhälsofrågor och näringslivsfrågor så skulle ett
antal dialoger kunna samordnas så att de äger rum samtidigt under en och samma dag.
Effektmålet av ett sådant event skulle vara att stärka samhället dels genom att kommunen är
ute och möter sina invånare efter en tid av lång isolering (för vissa grupper), dels genom att
alla är med och bidrar med förslag på hur kommunen ska utvecklas post covid-19. Ett fortsatt
arbete med det här effektmålet är inte bara något som skulle beröra verksamhet kultur och
fritid utan ansvaret för frågan är att betrakta som förvaltningsövergripande. Därför går det att
tänka sig att tjänstemän från flera sektorer men även politiker skulle kunna medverka i arbetet
med att arrangera en sådan dag. Med anledning av ovanstående redogörelse så föreslår
förvaltningen att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag om process för att genomföra
medborgardialoger under hösten 2020 och våren 2021 samt att kommunfullmäktige ges en
återrapportering kring resultatet från dialogerna under kommunfullmäktiges möte i december
2021.
Parallellt med att processen pågår med att föra dialoger så kommer, i enlighet med vad
utredningen föreslår, förvaltningen jobba med att säkerställa kostnadskontrollen för arenan,
vilket givetvis också är förenligt med Vision 2035 och målsättningen att värna om en
ekonomisk hållbar utveckling.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning med tidplan och kalkyl om utveckling av Stenungsund Arena med perspektivet
Vision 2035.
Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett förslag till process för det fortsatta arbetet.
Av processen framgår att förvaltningen vill utveckla arenan med inspel från arenans
nuvarande målgrupper men även med potentiella nya målgrupper. I praktiken kommer detta
att innebära att förvaltningen genomför olika former av medborgardialoger under hösten 2020
samt våren 2021.
Resultatet från medborgardialogerna föreslås rapporteras till kommunfullmäktige under
december månads möte 2021.
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Utredning - Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anordna en
ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar och politiker samtala kring
resultat och analys av genomförd lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen arrangera en
ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i anslutning till LUPPundersökningen.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och
göra dem mer involverade. Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av
resultatet från genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas.
Under hösten 2020 pågår arbetet med att genomföra en ny ungdomsenkät rörande lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från
den nya undersökningen ska inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker i kommunens demokratiberedning möts för att samtala
kring resultat och analys från undersökningen. Ungdomsdialogen föreslås fortsätta äga rum i
anslutning till varje ny uppföljning av den lokala ungdomspolitiken som Stenungsunds
kommun väljer att delta i.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-12-09
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Lokal uppföljning av ungdomsdemokratin i Stenungsunds kommun 2017
Bilaga Unga kommunutvecklare 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 173
Skrivelse från Bo Petterson (S) och Janette Olsson (S)

Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Utredning - Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anordna en
ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar och politiker samtala kring
resultat och analys av genomförd lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen arrangera en
ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i anslutning till LUPPundersökningen.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och
göra dem mer involverade. Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av
resultatet från genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas.
Under hösten 2020 pågår arbetet med att genomföra en ny ungdomsenkät rörande lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från
den nya undersökningen ska inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker i kommunens demokratiberedning möts för att samtala
kring resultat och analys från undersökningen. Ungdomsdialogen föreslås fortsätta äga rum i
anslutning till varje ny uppföljning av den lokala ungdomspolitiken som Stenungsunds
kommun väljer att delta i.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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2020-12-09
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-05
Lokal uppföljning av ungdomsdemokratin i Stenungsunds kommun 2017
Bilaga Unga kommunutvecklare 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 173
Skrivelse från Bo Petterson (S) och Janette Olsson (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) tilläggsförslag: Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen arrangera en ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken samt i
anslutning till LUPP-undersökningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svenssons
(L) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
cecilia.stedt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Cecilia Stedt
Utvecklingsledare
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Till kommunfullmäktige

Utredning - Stärka de ungas demokratiska inflytande i kommunen
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anordna en
ungdomsdialog under hösten 2021 med syftet att låta ungdomar och politiker samtala kring
resultat och analys av genomförd ”Lupp-undersökning” 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arrangera en
ungdomsdialog i anslutning till varje ny undersökning av ungdomspolitiken som kommunen
deltar i.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och ta fram ett förslag på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och
göra dem mer involverade. Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av
resultatet från genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas.
Under hösten 2020 pågår arbetet med att genomföra en ny ungdomsenkät rörande lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från
den nya undersökningen ska inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker i kommunens demokratiberedning möts för att samtala
kring resultat och analys från undersökningen. Ungdomsdialogen föreslås fortsätta äga rum i
anslutning till varje ny uppföljning av den lokala ungdomspolitiken som Stenungsunds
kommun väljer att delta i.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att utifrån en skrivelse från Bo
Pettersson (S) och Janette Olsson (S) uppdra åt förvaltningen att utreda och ta fram ett förslag
på hur kommunen kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra dem mer involverade.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att även en genomgång av resultatet från den
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genomförda ungdomsenkäten 2017 rörande lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
skulle göras i syfte att identifiera områden där ungas situation behöver belysas.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en nationell enkätundersökning som regelbundet
genomförs av en stor del av landets kommuner. Enkäten vänder sig i Stenungsunds kommun
till ungdomar i årskurs 8 samt ungdomar som läser andra året på gymnasiet. Enkäten är
framtagen och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). Frågorna som deltagarna i enkätundersökningen får svara på rör följande
fokusområden:






Skola
Politik och samhälle
Trygghet
Hälsa och livstillfredsställelse
Arbete och framtid

Resultatet från uppföljningen av den lokala ungdomspolitiken 2017 visar, vilket också
framgår av skrivelsen från Bo Pettersson (S) och Janette Olsson (S), att när det kommer till
fokusområdet som rör politik och samhälle, så uppger lite mer än varannan svarande ungdom
att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen. Någonstans mellan 1520 procent av ungdomarna tror sig ha ganska eller mycket stora möjligheter att själva föra
fram åsikter till beslutsfattare. Den lägsta andelen bland de svarande, avseende
uppskattningen av möjlighet till att föra fram åsikter till politiker, återfinns bland tjejer i
årskurs 8. I den gruppen uppskattar 12 procent att de har ganska eller mycket stora
möjligheter att själva föra fram åsikter till beslutsfattare. Uppföljningen redovisar även att
mindre än varannan elev i årskurs 8 bland de svarande och mindre än var tredje gymnasieelev
bland de svarande, uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker.
Svarsfrekvensen på uppföljningen av de lokala ungdomspolitiken 2017 i sin helhet låg på 84
procent bland elever i årskurs 8 och på 64 procent bland gymnasieelever.
Sedan beslutet fattades har förvaltningen undersökt olika möjligheter för ungdomar att få ett
större inflytande i Stenungsunds kommun. Under sommaren 2019 anställde kommunen sex
kommunutvecklare som under veckorna 31-33 fick arbeta med att ta fram ett förslag på hur
ungdomar skulle kunna få ett större inflytande i kommunen. Beträffande den andra delen i
kommunfullmäktiges uppdrag från den 17 december 2018 gällande en genomgång av
resultatet från uppföljningen av ungdomspolitiken 2017 så har uppföljningen av den lokala
ungdomspolitiken 2017 medfört att psykisk ohälsa och trygghetsfrågor har lyfts in
kommunens verksamhetsplan.
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Under hösten 2020 påbörjades arbetet med att genomföra en ny uppföljning av
ungdomspolitiken i Stenungsunds kommun. Även i år ingår Stenungsunds kommun i ett
samarbete med andra kommuner i kommunförbundet Göteborgsregionen (GR) och där
förbundet har rollen att samordna arbetet. Utöver föregående enkäts fokusområden så har
Stenungsunds kommun, i samband med årets uppföljning av den lokala ungdomspolitiken,
valt att utnyttja möjligheten att ställa kompletterande frågor. Dessa frågor rör
barnkonventionen samt den nu pågående pandemin. Resultatet från uppföljningen beräknas
komma i april 2021 och analysen av resultatet planeras genomförs i maj 2021.
Förvaltningen gör bedömningen att resultat och analys från den nya uppföljningen av
ungdomspolitiken (LUPP) bör inväntas samt föreslår att en påföljande ungdomsdialog
arrangeras där ungdomar och politiker möts för att samtala kring resultat och analys från
undersökningen. Ungdomarna representeras av två elever från varje elevråd i årskurs 7 – 9
samt två elever från vardera fem enheter på gymnasiet. Politikerna representeras av
kommunalråden samt beredningsledare och vice beredningsledare från demokratiberedningen
och välfärdsberedningen. Arrangör för ungdomsdialogen är Kultur och Fritid.
Utöver att ungdomar ges möjlighet att beskriva med egna ord den vardag som ligger till grund
för resultat och analys från uppföljningen av ungdomspolitiken 2020 så blir dagen ett
dialogtillfälle ur aspekten att medverkande ungdomar får möjlighet att ge uttryck för vad de
anser borde vara kommunens fokus gällande ungdomar.
Avslutningsvis blir ungdomsdialogen ett naturligt tillfälle, bland flera, för kommunen att
återkoppla enkätens resultatet och analys till de som har besvarat enkäten. Förvaltningen
föreslår att en ungdomsdialog genomförs i anslutning till varje ny uppföljning av den lokala
ungdomspolitiken som Stenungsunds kommun väljer att delta i.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av en ungdomsdialog bedöms kunna genomföras inom ram. Medverkande
politiker arvoderas i enlighet med gällande arvodesbestämmelser.
Barnkonsekvensanalys
Förslagets syfte är att öka ungdomars förtroende och tillit till det demokratiska systemet
genom att låta dem se hur kommunen tar till vara på resultat och analys från genomförd
uppföljning av ungdomspolitiken. Förslaget medför också att ungdomar kommer att ges
möjlighet att uttrycka åsikter och förslag som rör ungdomar i Stenungsunds kommun.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget innebär inga verksamhetsmässiga konsekvenser utöver att kommunen förbinder sig
att arrangera en ungdomsdialog med syfte att följa upp resultat och analys från varje
genomförd uppföljning av ungdomspolitiken som kommunen väljer att göra. För att
säkerställa att ungdomsdialogen verkligen blir ett tillfälle med fokus på frågor från
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uppföljningen av den lokala ungdomspolitiken så ska kommunens ansvariga arbetsgrupp för
genomförande av undersökningen, involveras i arbetet med att arrangera ungdomsdialogen.
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STENUNGSUND
RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN 2017

Ungas livssituation
i Stenungsunds kommun
Resultat av Lupp-undersökningen 2017
Åsa Nilsson och Linn Annerstedt

400

Sammanfattade resultat från Lupp 2017
i Stenungsunds kommun
Lupp-undersökningen i Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun har barn och unga i fokus. Barnperspektivet är viktigt i alla frågor
som berör barn. Genom Lupp-undersökningen får politiker och tjänstepersoner veta hur
ungdomar i Stenungsund upplever sin vardag – hemma, i skolan, på fritiden och i det
offentliga rummet. Lupp tar även puls på hur ungdomar ser på sin hälsa och vad de tänker
om framtiden. Det är viktig kunskap för kommunens beslutsfattare och alla andra som
behöver känna till ungdomars livssituation. Lupp kan användas som ett slags värdemätare
på vilka förändringar ungdomarna vill se och vilka behov de har.
Resultatet från Lupp-undersökningen kommer att presenteras för ungdomar, medborgare,
i politiska sammanhang och kommunala verksamheter. Under sommaren 2018 kommer
feriearbetare att anställas som unga kommunutvecklare. Deras uppdrag blir att utifrån
Lupp-resultaten vara med och utforma förslag till en handlingsplan med prioriterade
insatser. De kommer även att vara en viktig länk i dialogen med kommunens ungdomar.
Stenungsund har genomfört Lupp en gång tidigare, 2005. Då var målgruppen unga vuxna
19–25 år. Lupp 2017 har genomförts bland yngre ungdomar i högstadiet och gymnasiet.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF).1 Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för. I
genomförandet samverkar Stenungsunds kommun med åtta andra kommuner i Göteborgsregionen, med stöd från GR/FoU Väst som ansvarar för föreliggande diagramrapport
inklusive denna inledande sammanfattning av genomförande och resultat. Inom ramen för
uppdraget tar GR/FoU i Väst även fram en fördjupande analysrapport på regional nivå.
Resultaten i föreliggande rapport presenteras tematiskt utifrån Lupp-enkätens olika
avsnitt: fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. Luppenkäten innehåller ett stort antal frågor. Fokus i denna redovisning ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera som indikatorer på social hållbarhet.

Målgrupp, genomförande och resultatens tolkningsram
Undersökningen har omfattat två målgrupper av ungdomar: dels elever i årskurs 8,
inklusive ungdomar som pendlar in från någon grannkommun, dels kommunens invånare
som går gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram), oavsett i vilken kommun
skolan ligger.2
Svarsperiod har varit 5 oktober – 13 november 2017 (med 95 procent av svaren
insamlade till och med 25 oktober).

1

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

2

Ungdomar födda år 2000 som vid genomförandet stod helt utanför gymnasieskolan, ett 15-tal personer,
har inte omfattats av undersökningen.

2
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Åk8-eleverna har svarat i klassrumsmiljö (via en digital länk) och det gäller även gy2ungdomarna som går på Nösnäsgymnasiet eller någon av de andra ”Lupp-kommunernas”
gymnasieskolor. Ytterligare några gymnasieungdomar har svarat via en mejllänk.
Totalt omfattar undersökningens urval 337 åk8-elever och 300 ”gy2-ungdomar”.
Svarsfrekvensen i åk8 var god: 84 procent. Den var något lägre i Stora Högaskolan (78
procent) jämfört med övriga skolor. Tjejer och killar har däremot svarat i samma
utsträckning vilket innebär att svarsunderlaget är helt könsrepresentativt.
För gruppen ”gy2-ungdomar” var svarsfrekvensen lägre: 64 procent. Den var högre för
den grupp som går i gymnasiet på Nösnäsgymnasiet (71 procent) och ännu högre i den
mindre grupp som pendlar till Mimers Hus gymnasium i Kungälv (96 procent). Den
relativt stora elevgrupp som går på gymnasieskola i Göteborg (eller i någon annan skola
utanför Lupp-samarbetet) har varit svårare att nå. Försök har gjorts att kontakta dessa
ungdomar via ett mejl som förmedlats av flera av de berörda skolorna, men med ett sämre
resultat, vilket drar ned den totala svarsfrekvensen.3 Det innebär att Stenungsunds
utpendlande Göteborgselever är underrepresenterade i svarsunderlaget, medan elever på
Nösnäsgymnasiet och Mimers Hus tvärtom är överrepresenterade. När det gäller
elevernas övergripande programinriktning speglar dock svarsgruppen hela urvalet
tämligen väl. Samma sak kan sägas om ungdomarnas kön (med en mycket begränsad
överrepresentation av killar).
Uppgift saknas om ungdomarnas boendeområde, varför det inte är möjligt att beskriva
svarsunderlagets representativitet i detta avseende.
Detaljerad information om urval och svarsfrekvens återfinns i bilaga.
Utifrån det bortfall som finns i undersökningen, som generellt tenderar att vara kopplat
till skolfrånvaro, riskerar resultaten i övrigt att i någon grad underskatta olika tecken på
ohälsa, och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.
Resultaten för Stenungsunds kommun redovisas genomgående uppdelat på åldersgrupp
och kön4 samt på tre övergripande boendeområden5.
Stenungsunds resultat jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8- och
gy2-ungdomar som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de nio kommuner i
Göteborgsregionen som samverkat kring Lupp 2017. Utöver Stenungsund gäller det: Ale,
Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Tjörn och Öckerö (Öckerö har enbart
genomfört undersökningen i åk8).
Det ska noteras att genomförandet i gymnasiet även omfattade inpendlande elever från
andra kommuner. I denna redovisning ingår deras svar dock enbart i några kompletterade
resultatdiagram i avsnittet ”Skola”, där resultatet Nösnäsgymnasiet jämförs med ett snitt
för samtliga gymnasier i de samverkande GR-kommunerna.6

3

Att alla inte kunnat nås innebär att svarsfrekvensen för gymnasiegruppen ska tolkas som ett
”bruttoresultat”, där även så kallat naturligt bortfall ingår.
4
Personer med annan/okänd könstillhörighet särredovisas inte på grund av det begränsade antalet men
ingår i redovisningen av samtliga.
5
Med ”Norr” avses Ödsmål, Svenshögen, Ucklum; med ”Söder” avses Stora Höga, Jörlanda, Spekeröd.
6
Här omfattar urvalet totalt 329 elever på Nösnäsgymnasiet – med en svarsfrekvens på 74 procent.
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Lupp 2017 visar till exempel att…
 Var fjärde åk8-elev i Stenungsund tycker att det finns för lite att göra på fritiden –
och nästan tre av tio gy2-ungdomar
 Det är mycket vanligare att tjejer i åk8 är medlemmar i en förening än tjejer på
gymnasiets år 2 – det skiljer mellan nästan 70 och drygt 40 procent (hos killarna
gäller drygt 60 procent i åk8, knappt 50 procent i gy2)
 Bara var tredje åk8-tjej uppger att de alltid är trygga i skolan (och varannan kille)
– andelen är något mindre än GR-snittet
 Ungefär varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
kommunen – men politikerförtroendet är svagt (hos gy2-tjejerna är ”glappet” störst:
ungefär 60 procent vill påverka men bara 30 procent har förtroende för politiker)
 Ungefär var tredje åk8-elev och var fjärde gy2-ungdom uppger att de under det
senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
 Nära 70 procent av tjejerna i båda åldersgrupper uppger att de minst flera gånger i
veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller
sömnproblem (för killarna gäller cirka 35 procent i åk8, cirka 45 procent i gy2)
 Nästan 85 procent av åk8-eleverna räknar med att läsa vidare efter grundskolan –
tjejer i något högre grad än killar.

Resultat: Fritid
Knappt 25 procent av åk8-eleverna och knappt 30 procent av gy2-ungdomarna i
kommunen tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Det gäller tjejer och killar i
ungefär samma utsträckning. I båda åldersgrupper är bilden minst kritisk bland de boende
i ”Söder”. Totalt sett speglar Stenungsunds resultat GR-snittet tämligen väl.
För en del sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 5 procent av åk8-eleverna och 12
procent av gy2-ungdomarna har upprepade erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa
något ”som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd”. Dessa
erfarenheter är sällsynta bland de boende i ”Söder”.
Bredden i aktiviteter är något större hos åk8-eleverna än gy2-ungdomarna. Åldersskillnaden gäller dock i första hand tjejerna, där 92 procent av åk8-tjejerna uppger minst
två saker som de ägnar sig åt på fritiden varje vecka mot 80 procent av gy2-tjejerna. En
ännu lite större skillnad mellan åldersgrupperna framkommer hos de boende i ”Söder”.
En mer generellt tydlig åldersskillnad gäller ifråga om föreningsmedlemskap. I åk8 är
nästan två av tre elever föreningsmedlemmar – mot mindre än varannan gy2-ungdom.
Även i detta avseende är skillnaden störst bland tjejerna (69 mot 43 procent) och bland de
boende i ”Söder”. Totalt sett liknar kommunens resultat GR-snittet.
De allra flesta, mer än nio av tio ungdomar i båda åldersgrupper, är ganska eller mycket
nöjda med sina kompisrelationer.
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Resultat: Skolan
Drygt 80 procent av åk8-eleverna och 87 procent av gy2-ungdomarna tycker att
skolundervisningen är ganska eller mycket bra. Särskilt i åk8 är lite färre nöjda med
möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov: drygt 70 procent (84 procent i gy2-gruppen).
I gymnasiegruppen finns en tydlig könsskillnad med mindre nöjda tjejer i båda dessa
avseenden. Könsskillnaden anas svagt även i åk8, där andelen nöjda elever totalt för
övrigt är något mindre än GR-snittet.
Knappt två av tre åk8-elever och knappt tre av fyra gy2-ungdomar trivs med stämningen i
skolan, vilket gäller killar i något högre grad än tjejer. Samtidigt är det bara drygt 40
procent i åk8 som uppger att de alltid är trygga i skolan, och knappt 60 procent av gy2ungdomarna. Här är könsskillnaden större, särskilt i åk8 där ungefär varannan kille är
alltid trygg mot bara var tredje tjej. Den upplevda tryggheten varierar även utifrån
boendeområde, med mest trygga ungdomar i ”Söder”. I Stenungsund som helhet är bilden
aningen mer negativ jämfört med det större GR-underlaget.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor – det gäller
i lite högre grad hur man arbetar, läxorna, maten, schemat, proven och vad man får lära
sig jämfört med skolmiljön och regler. Men i samtliga fall svarar över hälften att de
ganska eller väldigt mycket vill vara med och bestämma. Det är dock väsentligt färre som
upplever att de får vara med och bestämma i dessa frågor. Störst ”inflytandegap” gäller
ifråga om maten och schemat. Det finns ett könsmönster med ett större ”inflytandegap”
hos tjejer än killar. Beträffande arbetsformer och skolmiljön inne – de två beslutsområden
som könsjämförelsen fokuserar – handlar det om ett större intresse hos tjejerna för att
vara med att bestämma och i den äldre gruppen även deras mindre vanliga erfarenheter av
att få göra det.
Sett till Nösnäsgymnasiets samtliga elever (det vill säga även inpendlande) avviker dessa
från GR-snittet med en något mindre andel som vittnar om trivsel och trygghet
(beträffande trygghet gäller det enbart tjejerna). Vad gäller inflytandedimensionen är
”gapet” generellt något mindre bland Nösnäseleverna. Minst är det ifråga om arbetsformer, som en majoritet av killarna uppger att de får var med och bestämma om.

Resultat: Politik och samhälle
Lite mer än varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
den egna kommunen, något fler i gymnasiegruppen än i åk8, med störst andel hos gy2tjejerna (62 procent).
En del ungdomar har också på olika sätt offentligt gett uttryck för sina åsikter7: drygt 30
procent i båda åldersgrupper – något oftare killar än tjejer. Ytterligare cirka 15 procent av
ungdomarna uppger att de kan tänka sig att göra det. Sett till boendeområde tycks den typ
av aktivt samhällsengagemang som enkäten fångar upp vara minst utbrett i ”Söder”.

7

Enkätfrågan omfattar följande: ta kontakt med politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen;
skriva ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; delta i demonstration; diskutera
samhällsfrågor/politik på forum/bloggar på internet; gilla/dela inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
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Någonstans mellan 15 och 20 procent av ungdomarna tror sig ha ganska eller mycket
stora möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. Andelen är minst bland
tjejerna i åk8 (12 procent), och främst hos dem mindre än GR-snittet.
I sammanhanget kan noteras att mindre än varannan åk8-elev och ungefär var tredje gy2ungdom uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. Som referenspunkt kan nämnas att cirka 70 procent av ungdomarna uttrycker ett ganska eller mycket
stort förtroende för vuxna i allmänhet. Störst skillnad relativt GR-snittet gäller ett mer
begränsat politikerförtroende hos Stenungsunds gymnasietjejer.

Resultat: Trygghet
Ungefär var tredje åk8-elev och var fjärde gy2-ungdom beskriver att de under det senaste
halvåret blivit utsatta för brott – stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande –
eller hot om brott. I Stenungsund likväl som i det större GR-underlaget antyds något mer
utsatta killar än tjejer.
Nästan 40 procent av ungdomarna beskriver att de sällan eller aldrig är trygga i minst
någon av ett antal vardagliga miljöer. Särskilt i åk8 är otryggheten mer utbredd bland
tjejer än killar: 50 mot 29 procent – en ännu lite större könsskillnad än i det större GRunderlaget. I förhållande till GR-snittet är det dock särskilt gy2-killarna som i högre grad
upplever otrygghet.
Var tredje åk8-elev och knappt var femte gy2-ungdom uppger att de blivit mobbade,
trakasserade eller utfrysta under det senaste halvåret. Andelen är dock mindre sett till dem
som varit utsatta under en längre period: 7 respektive 4 procent.
I båda åldersgrupper uppger drygt 40 procent att de under senaste halvåret har blivit
orättvist behandlade (på ett sätt så den utsatta ”mått dåligt”) – andelen minskar till 13
respektive 16 procent sett till dem som upplevt detta flera gånger.
I frågorna om trygghet och utsatthet skiljer ungdomarna som bor i ”Söder” ut sig något
från övriga invånare genom mest positiva resultat i flera fall.

Resultat: Hälsa och livstillfredsställelse
I åk8 beskriver 80 procent av eleverna sin hälsa som ganska eller mycket bra – i gy2gruppen lite färre: 70 procent. I båda åldersgrupper ger killarna positivast bild, särskilt när
det kommer till att må mycket bra. I gy2-gruppen gäller det bara 21 procent av tjejerna –
mot 41 procent av killarna. Mönstret speglar det större GR-underlaget tämligen väl. Inom
Stenungsund skiljer de boende i ”Norr” ut sig med lite lägre grad av självskattad hälsa.
Drygt varannan ungdom rapporterar någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk,
magont, stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – som man uppger sig ha
haft minst flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Könsskillnaden är stor även i
detta hänseende: i båda åldersgrupper gäller det nästan 70 procent av tjejerna mot ungefär
35 procent av åk8-killarna och 45 procent av gy2-killarna. Hälsobesvären skiljer sig
mindre mellan boendeområdena. Sett till Stenungsund som helhet är besvären något
mindre utbredda jämfört med GR-snittet.
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Drygt 80 procent av åk8-eleverna tränar flera gånger i veckan – att jämföra med en
mindre andel i gymnasiegruppen: drygt 60 procent. Åldersskillnaden gäller såväl tjejer
som killar. Men det kan noteras att var fjärde gy2-tjej tränar som mest några gånger i
månaden – dubbelt så många som i åk8. Dessa mer inaktiva gymnasieungdomar (oavsett
kön) är lite vanligare bland ”Söder”-borna än övriga.
Det är mycket få som röker eller snusar regelbundet i åk8 (4 respektive 1 procent). Bland
gy2-ungdomarna uppger lite fler att de röker/snusar minst varje vecka: 13 respektive 10
procent. Beträffande snusandet är könsskillnaden påtaglig: 14 mot 4 procent. Bland
tjejerna återfinns å andra sidan både fler dagliga rökare och fler sällan-rökare. Det kan
noteras hur nikotinanvändningen är vanligare bland de boende i ”Söder” jämfört med
övriga områden, särskilt tydligt vad gäller snus (i gy2).
Beträffande alkohol uppger 14 procent av gy2-ungdomarna att de varje vecka dricker
alkohol i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit – och totalt 44 procent att de
dricker minst någon gång i månaden. Tjejerna dricker i något högre grad på månadsbasis
– ett mönster som återfinns i det större GR-underlaget. När det gäller folköl konsumeras
det oftare av killar än tjejer – 21 mot 9 procent minst varje månad – där könsskillnaden
bottnar i killarnas mindre regelbundna drickande. I åk8 är alkoholanvändningen mer
begränsad: 10 procent dricker starkare alkohol minst varje månad, 7 procent folköl.
Ungdomarna boende i ”Söder” dricker alkohol i väsentligt större utsträckning jämfört
med övriga, särskilt i gymnasiegruppen. Totalt sett är dock Stenungsunds gy2-andel något
mindre än GR-snittet.
Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 3 procent uppger att de har
gjort det. I gy2 är motsvarande andel 9 procent. Gymnasiekillarnas narkotikaerfarenhet är
lite mer begränsad jämfört med GR-snittet.
Den stora majoriteten av ungdomarna uppger sig vara nöjda med sina liv – drygt 85
procent i åk8 och drygt 80 procent i gy2. Livstillfredsställelsen tycks vara allra mest
utbredd bland de boende i ”Söder”. I gymnasiegruppen är andelen för Stenungsund som
helhet något mindre än GR-snittet.

Resultat: Arbete och framtid
Två av tre gy2-ungdomar sommarjobbade senaste sommaren – men väsentligt fler tjejer
än killar. I åk8 gällde det 14 procent (nästan utan könsskillnad). Andelen som sommarjobbade i åk8 är något mindre än GR-snittet. Gy2-andelen totalt är i princip densamma –
men gy2-tjejerna i Stenungsund har sommarjobbat i större utsträckning jämfört med GRsnittet och gy2-killarna tvärtom i mindre utsträckning. Det är också vanligare att
Stenungsunds gy2-killar sökt ett jobb utan att få ett.
Nästan 85 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare efter
grundskolan. Bland gy2-ungdomarna svarar hälften att de tror att de kommer att läsa
vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller liknande. Särskilt i
gymnasiegruppen är det vanligare att tjejer än killar tror att de kommer att läsa vidare,
och det är killarna som tydligast avviker från ett lite högre GR-snitt. Svaret beträffande
gymnasieungdomarna ska samtidigt tolkas försiktigt med tanke på att svaren i begränsad
grad representerar ungdomar som pendlar in till Göteborgs gymnasieskolor.
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De allra flesta ungdomar, i båda åldersgrupper ungefär nio av tio, ger uttryck för en
ganska eller mycket positiv framtidssyn. I åk8 är bilden mindre positiv bland de boende i
”Norr” jämfört med övriga (detsamma antyds i gy2-gruppen). Stenungsund som helhet
speglar GR-snittet mycket väl.
***
Alla delar alltså inte en ljus bild av framtiden – på samma sätt som det på övriga områden
där flertalet ungdomar ger en positiv bild finns de som ger uttryck för negativa erfarenheter och en svårare livssituation. I tolkningen av rapportens generella beskrivningar får
dessa unga aldrig försvinna i ”medelvärdets skugga” – lika lite som goda exempel från
ungas vardag får försvinna vid sidan av det fokus som naturligt riktas på problem som
behöver åtgärdas.
Resultaten från Lupp 2017 är ett underlag att utgå från i kommande förändringsarbete.
Andra kunskapskällor behövs för att ge en rikare bild av verkligheten. Inte minst behöver
ungdomarna bjudas in i dialogen – bland annat för att hjälpa till med att besvara de
viktiga frågor som enkätresultaten väcker.
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BILAGA
Tabell 1

Svarsfrekvensen i olika grupper
Antal
svar

Årskurs 8
Skola

337

84

79

95

83

111

131

85

Stora Högaskolan

73

94

78

Montessoriskolan

18

17

1061

1

-

Flickor

131

159

82

Pojkar

82

Kristinedalskolan

Okänd (ej besvarat enkätfrågan)

146

178

Annan könstillhörighet

4

-

Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

1

-

191

300

Stenungsunds gy2-invånare
Skola

Nösnäsgymnasiet

ProgramInriktning

134

190

71

27

28

96

Annan gymnasieskola

11

82

13

2

-

Går ej i gymnasiet2

172

-

Flickor

81

137

59

Pojkar

66

107

163

Annan könstillhörighet

3

-

Högskoleförberedande

102

179

Yrkesprogram

ProgramInriktning

57

65

101

64

Annan (inkl. introduktionsprogram)

3

20

15

Okänd (ej besvarat enkätfrågan)

4

-

245

329

74

Flickor

94

118

80

Pojkar

70

Nösnäsgymnasiets samtliga gy2-elever
Kön

64

Mimers Hus Kungälv
Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

Kön

Svarsfrekvens
i procent

282

Stenungskolan

Kön

Antal
elever

148

211

Annan könstillhörighet

2

-

Okänt (ej besvarat enkätfrågan)

1

-

Högskoleförberedande

130

182

Yrkesprogram

71

108

124

87

Annan (inkl. introduktionsprogram)

4

23

17

Okänd (ej besvarat enkätfråga)

3

-

Kommentar: Uppgift om ungdomarnas boendeområde har inte kunnat sammanställas, inte heller boendekommun
för Nösnäsgymnasiets inpendlande elever.
1
Det orimliga resultatet beror förmodligen på skolbyte under genomförandeperioden.
2
Ungdomar helt utanför gymnasiet har inte omfattats av undersökningens urval; dessa enkätsvar kan hänga
samman med avbrott som inte har hunnit registreras.
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Tabell 2

Kön, skola och programinriktning i enkätsvaren jämfört med urvalet
Enkätsvaren
(procent)

Urvalet
(procent)

Differens
(procentenheter)

Årskurs 8
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

Skola

Kristinedalskolan
Stenungskolan
Stora Högaskolan
Montessoriskolan
Summa procent
Antal personer

47
53

47
53

100
2771

100
337

28
40
26
6

28
39
28
5

100
281

100
337

43
57

46
54

100
1881

100
300

71
14
6
92

64
9
27
-

100
1891

100
300

60
38
2

60
34
6

100
1701

100
300

39
61

36
64

100
2421

100
329

54
44
2

55
38
7

100
2421

100
329

0
0

0
1
-2
1

Stenungsunds gy2-invånare
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

Skola

Nösnäsgymnasiet
Mimers Hus Kungälv
Annan skola
Går ej i gymnasiet2
Summa procent
Antal personer

Programinriktning

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
Annan (inkl. introduktionsprogram)
Summa procent
Antal personer

-3
3

7
5
-21
9

0
4
-4

Nösnäsgymnasiets samtliga gy2-elever
Kön

Flickor
Pojkar
Summa procent
Antal personer

ProgramInriktning

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
Annan (inkl. introduktionsprogram)
Summa procent
Antal

Kommentar: 1Exkluderar de svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.
2
Se not 2 till tabell 1.
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-3
3

-1
6
-5

LUPP 2017
Stenungsunds kommun
 Fritid
 Skola
 Politik och samhälle
 Trygghet
 Hälsa
 Arbete
 Framtid

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Svarsfrekvens Lupp 2017
Antal
enkätsvar

Antal
elever

Svarsfrekvens
i procent

Årskurs 8

282

337

84

Stenungsunds
gy2-ungdomar

191

300

64

134

190

71

27

28

96

245

329

74

…varav på Nösnäsgymnasiet
…varav på Mimers Hus, Kungälv

Nösnäsgymnasiets
samtliga gy2-elever

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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För litet fritidsutbud
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
80
70
60
50
40

34

31

30

24

24

25

24

23

20

29

27

31

28

19

10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket;
Ganska mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting, baserat på totalt 282 respektive 190 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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För litet fritidsutbud
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40
30
20

25

31

28

24

29

28
21

16

10

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket; Ganska mycket;
Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Minst två regelbundna fritidsaktiviteter
Tjejer

Procent
100

94

92

96

91

93

Samtliga

96
87

90

92
82

80

80

Killar

86

90

70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med. Om du
endast gör en av de aktiviteterna så svarar du hur ofta du gör just det. Om du gör flera av exemplen svarar du hur ofta du gör det
sammanlagt. Denna fråga avser aktiviteter utanför skolarbetet eller arbetet. Frågan följs av 12 breda aktivitetsområden samt ”annat”.
Svarsalternativen: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan.
Resultaten visar andelen som svarat en eller flera gånger i veckan angående minst två av aktivitetstyperna (inkl. ”Annat”), baserat på
totalt 282 respektive 190 svar i åk8 och i gy2. Överhoppade enskilda aktiviteter räknas som icke-aktivitet (på veckobasis).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se
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Minst två regelbundna fritidsaktiviteter
– efter bostadsområde

Procent
100

95

93

97

90

94

91

87

85

80

Norum

72

70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med. Om du endast gör en av
de aktiviteterna så svarar du hur ofta du gör just det. Om du gör flera av exemplen svarar du hur ofta du gör det sammanlagt. Denna
fråga avser aktiviteter utanför skolarbetet eller arbetet. Frågan följs av 12 breda aktivitetsområden samt ”annat”. Svarsalternativen:
Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan.
Resultaten visar andelen som svarat en eller flera gånger i veckan angående minst två av aktivitetstyperna (inkl. ”Annat”).
Överhoppade enskilda aktiviteter räknas som icke-aktivitet (på veckobasis).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Medlem i någon förening
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
80
69

70

66

65

62

64

64

60
50

46

43

49

44

48

53

40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på totalt 280 respektive 188 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Medlem i någon förening
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70

69

68

68

66

60
48

50

53
46
36

40
30
20
10

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Goda kompisrelationer
Tjejer

Procent
100

92

90

90

94

92

93

95

Samtliga
92

92

Killar
92

91

92

92

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd, baserat på totalt 280 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Goda kompisrelationer
– efter bostadsområde

Procent
100
90

96

94
84

97
92

89

90

92

Norum

80
70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna
göra eller köpa något som andra gör
för att familjen inte haft råd
Procent

Tjejer

50

Samtliga

Killar

40

30

20
12

12

10

6

5

5

7

6

12
10

10

10

5

0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som
många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?, med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”, baserat på totalt 277 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna
göra eller köpa något som andra gör
för att familjen inte haft råd
– efter bostadsområde

Procent
50

Norum

40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

30

20
14

10

12

10

8

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

5

5
1

0

0

Åk8

SAMTLIGA

Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många
andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?, med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Oro för föräldrarnas ekonomi
Procent

Tjejer

50

Samtliga

Killar

45
40
35
30
25
20

16

14

15
10

9

8

11

10

7

9

5

5

5

18

2

0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?, med svarsalternativen: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket orolig, baserat på totalt 282 respektive 189 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Oro för föräldrarnas ekonomi
– efter bostadsområde

Procent
50
45

Norum

40
35

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

30
25
20

18

15
9

10
5

16
13

3

2

5

5

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?, med svarsalternativen: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket orolig.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Bra skolundervisning
Tjejer

Procent

Samtliga

100
90
81

78

80

83

83

84

87

87

Killar
92

91

91

90

82

70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 281 respektive 169 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Bra skolundervisning
– efter bostadsområde

Procent
100
90
80

79

83

85

81

83

88

90

87

Norum

70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Bra skolundervisning
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent
100

92

92

88

90

Samtliga

Killar

91

91

83

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på 239 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
Procent

Tjejer

100

Samtliga
89

90
80
70

Killar

69

71

72

75

77

80

84
78

79

83

88

60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna
om du behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 279 respektive 168 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
– efter bostadsområde

Procent
100
90

83

80

75
69

70

69

85

80

84

Norum

71

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om du
behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent

Samtliga

Killar

100
90

83

86

89
79

80

88

83

70
60
50
40
30
20
10
0

Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna
om du behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på 239 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Trivs med stämningen i skolan
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar

90
79
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70

66

63

69

69

73

73

69

80

77

82

86

60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med
Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls;
Stämmer till viss del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del, baserat på totalt 282 respektive 172 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Trivs med stämningen i skolan
– efter bostadsområde

Procent
100
90

70

Norum

82

80

71
65

69

72
66

73

66

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med Jag trivs med
stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Norr” respektive ”Söder”.
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Trivs med stämningen i skolan
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent

Samtliga

Killar

100
90
80

74
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78

76

70
60
50
40
30
20
10
0

Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? med
Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls;
Stämmer till viss del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del, baserat på 244 år2-elever på Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Alltid trygg i skolan
Procent

Flickor

100

Samtliga

Pojkar

90
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70
59

60
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51

50
40

63

54

63
56

46

43
38

34

30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig;
Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2-enkäten Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på totalt 279 respektive 175 svar i åk8 och i gy2. Gymnasieelever som
svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Alltid trygg i skolan
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
69

70

40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

49

47

50

59

58

57

60

43

34

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan;
Oftast; Alltid samt i gy2-enkäten Ej aktuellt. Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 35 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Alltid trygg i skolan
– samtliga gymnasieelever
Tjejer

Procent

Samtliga

Killar

100
90
80
70

70

70
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62

57

60
50

50

40
30
20
10
0

Nösnäsgymnasiet

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig;
Sällan; Oftast; Alltid; Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på 232 år2-elever på Nösnäsgymnasiet. Elever som (av oklar anledning)
svarat ”ej aktuellt” är inte inkluderade i analysen.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Elevinflytande i skolan

– vad eleverna vill och upplever att de får vara med och bestämma om
Vad jag får lära mig

70
72

28

39

Arbetsformer*

82
85

38

50
74

Läxorna

19

71

Proven

21

76

46
72

Schemat

17

Maten

77

23
76
75

15
16

Skolans ”regler”
Skolmiljön inne

Får: åk8
Får: gy2

54
54

22
25

20

Vill: gy2
66
66

26
27

Skolmiljön ute

Vill: åk8

60
60

31

21

10

80

35

30

40

50

60

70

80

90

100 Procent

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting;
Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst 274 respektive 159 svar i åk8
och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Elevinflytande över: arbetsformer
Vill bestämma

Procent

Får bestämma

100
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Tj

Tot
Åk8

K

Tj

Tot

K

GR-9: Åk8

Tj

Tot
Gy2

K

Tj

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på totalt minst 274 respektive 164 svar
i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Elevinflytande över: skolmiljön inne
Vill bestämma

Procent

Får bestämma

100
90
80

75

70

66

70

66
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64

63

60

58

58

60

69

66

50
40
30

36
27

26

23

30

28

26

30

28

27

33

18

20
10
0

Tj

Tot

K

Åk8

Tj

Tot

K

Tj

Tot

GR-9: Åk8

K

Tj

Gy2

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Skolmiljön inne. Svarsalternativen:
Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på totalt minst 274 respektive 161 svar
i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Inflytande i gymnasieskolan

– vad eleverna vill och upplever att de får vara med och bestämma om
Vad jag får lära mig

32

72
73

37

81

Arbetsformer*

48

Läxorna

55
75
78

32
29

Proven

36

Schemat
Maten

14

Skolans ”regler”

76
77

40

76
77

28

19

74
77

21

Skolmiljön inne
24

20

Får: Nösnäs
Får: GR-8

53
50

28

30

Vill: GR-8
63
63

31
30

10

Vill: Nösnäs

54
52

23
22

Skolmiljön ute

85

40

50

60

70

80

90

100

Procent

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting;
Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst 224 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Inflytande i gymnasieskolan över:
arbetsformer
Procent

Vill bestämma

Får bestämma

100
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80
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85
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60
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50
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48

45
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40
30
20
10
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Tj

Tot

K

Tj

Nösnäsgymnasiet

Tot

K

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 237 och 228 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Inflytande i gymnasieskolan över:
skolmiljön inne
Vill bestämma

Procent

Får bestämma

100
90
80
70

67

63

63

61

63

59

60
50
40

37
31

30

28

33

30

24

20
10
0

Tj

Tot

K

Tj

Nösnäsgymnasiet

Tot

K

GR-8: Alla gymnasieskolor

Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite upplever
du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande?, med en av 9 delfrågor: Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete. Svarsalternativen: Väldigt lite eller ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 237 och 224 år2-elever på
Nösnäsgymnasiet.
GR-8 motsvarar genomsnittet för eleverna på samtliga gymnasieskolor i de GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Vill påverka i frågor som rör
den egna kommunen
Procent

Tjejer

100

Samtliga

Killar
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60
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50
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48

57
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50

47

44

42

40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?, med svarsalternativen: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på totalt 279 respektive 183 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Vill påverka i frågor som rör
den egna kommunen
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80
70
60

52

54

53

51

50

55

58

56
45

40

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?, med svarsalternativen: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.
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Aktivt samhällsengagemang

genom kontakt med politiker/tjänsteman/beslutsfattare; medborgarförslag;
demonstration; diskussion på internet; gilla/dela inlägg på internet
Procent
100

Ej gjort något
av detta

90
80
70

56

56
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53

50
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Ej gjort men
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göra något av
detta
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Tot
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Tot

K

Tj

Tot

K

Gjort något
av detta

0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med någon politiker,
tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; Deltagit i demonstration;
Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativen: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten baseras på totalt 281 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Aktivt samhällsengagemang
– efter bostadsområde

Procent
100
90
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Svenshögen, Ucklum
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Jörlanda, Spekeröd
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0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med någon politiker,
tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker; Deltagit i demonstration;
Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativen: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten visar andelen som svarat att de gjort något av detta.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Tror på stora möjligheter att själv
föra fram åsikter till beslutsfattare
Procent

Tjejer
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Killar
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Enkätfrågan: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen:
Mycket stora möjligheter; Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter, baserat på totalt 279 respektive 187 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Tror på stora möjligheter att själv
föra fram åsikter till beslutsfattare
– efter bostadsområde

Procent
100
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Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
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0

Åk8
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Enkätfrågan: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen:
Mycket stora möjligheter; Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Förtroende för politiker
Procent
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Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende, baserat på totalt 274 respektive 186 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Förtroende för politiker
– efter bostadsområde

Procent
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Norum
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Svenshögen, Ucklum
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Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
Procent

Tjejer
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Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende, baserat på totalt 276 respektive 185 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
– efter bostadsområde

Procent
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30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativen: Mycket stort förtroende; Ganska stort förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket stort förtroende.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret

Procent

Tjejer
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Killar

90
80
70
60
50
40

36

34

32

28
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Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande. Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta hänt, baserat på totalt 279 respektive 184 personer i åk8 och i
gy2 som besvarat åtminstone någon av delfrågorna.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Utsatt för brott/hot

det senaste halvåret – efter bostadsområde
Procent
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Svenshögen, Ucklum
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Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande.
Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta hänt, av dem besvarat åtminstone någon av delfrågorna.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Otrygghet i vardagsmiljön
det senaste halvåret

Procent
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GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan
eller i centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller annan
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt
för de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga, baserat på totalt 279 respektive 186 personer i
åk8 och i gy2 som besvarat åtminstone någon av delfrågorna. Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna är
exkluderade ur analysen.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Otrygghet i vardagsmiljön
– efter bostadsområde

Procent
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Jörlanda, Spekeröd
SAMTLIGA

0
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Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan eller i
centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två (åk8)
respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna
är exkluderade ur analysen.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret

Procent
100
90
80
70
60
50
40

38

37

33

20

29

31

29

30

29

26

25

19

19

19
13

14

7

6

9

7

4

6

4

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

Tj

Tot

GR-9: Åk8

21

11

8

Åk8

Enstaka gånger

25
18

24

23

10
0

23

13
15

2

4

4

3

K

Tj

Tot

K

Gy2

Under en längre
period

10

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen:
Ja, under en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten baseras på totalt 278 respektive 181 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret – efter bostadsområde

Procent
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0

Åk8
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Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen:
Ja, under en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det skett enstaka gånger eller under en längre period).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Blivit orättvist behandlad och
mått dåligt som följd
det senaste halvåret

Procent
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37
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GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?,
med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.
Resultaten baseras på totalt 273 respektive 181 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Blivit orättvist behandlad och
mått dåligt som följd
det senaste halvåret – efter bostadsområde

Procent
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Åk8
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Enkätfrågan: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?,
med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt någon eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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God hälsa
Procent
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Tot

K
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Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med svarsalternativen: Mycket
bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 184 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga utsatta
(om summan inte exakt motsvarar delarna beror detta på avrundningar).
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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God hälsa

– efter bostadsområde
Procent
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Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med svarsalternativen:
Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.
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Hälsobesvär

minst flera gånger i veckan
Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen;
Känt dig stressad; Känt dig nedstämd (deppig eller nere); Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. Svarsalternativen: Sällan eller
aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av de sex typerna
av besvär, baserat på totalt 278 respektive 186 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen;
Känt dig stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. Svarsalternativen: Sällan eller
aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av de sex
typerna av besvär.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Träning
Flera gånger i veckan

Procent

Max några gånger i månaden
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Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen:
I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”i stort sett varje dag” eller ”flera gånger i veckan”, dels andelen som svarat ”någon eller några
gånger i månaden” eller ”sällan eller aldrig”, baserat på totalt 277 respektive 185 svar i åk8 och i gy2. Svarsalternativet ”en gång i veckan”
(resterande andel) visas inte.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Regelbunden träning
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag” eller ”flera gånger i veckan”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Tränar max några gånger i månaden
– efter bostadsområde

Procent
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Enkätfrågan: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar andelen som svarat ”Någon eller några gånger i månaden” eller ”Sällan eller aldrig”.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Röker cigaretter
Procent
100

Sällan/aldrig

90
80
70
76

60
50

91

93

96

93

94

80

83

76

78

79

95

40

En/flera ggr
i veckan

30
20

10

10

5

6

0

Någon/några
ggr i månaden

4
2
3

3
1
3

Tj

Tot
Åk8

7

3
1

3
2
2

3
1
2

2
1
2

9

7

5
7
5

K

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

GR-9: Åk8

Gy2

10

10

5

11

9

6
6

6
4

Tj

Tot

K

I stort sett
varje dag

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 275 respektive 182 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Röker cigaretter
– efter bostadsområde

Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30
20

13

10

5

4

2

16

13

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

13

SAMTLIGA

4

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker minst varje vecka.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Snusar
Procent
100

Sällan/aldrig

90
80
70
60
50

99

98

97

99

97

95

87

96

80

85

75

95

40

En/flera ggr
i veckan

30
20

6
7

4

3
6
4

7

3
1
1

Tj

Tot

K

Tj

10
0

Någon/några
ggr i månaden

1

1
1

2
1

1
0

1
1
1

Tj

Tot

K

Tj

Tot

Åk8

2
1
2

K

GR-9: Åk8

Gy2

5
6

4
3
8

14

Tot

K

I stort sett
varje dag

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Snusa som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 182 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Snusar

– efter bostadsområde
Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

22

20
10
2

1

2

1

10

8

5

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Snusa som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst varje vecka.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Dricker alkohol

starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
Procent
100
90
80
53

70

56

49
59

50

51

Sällan/aldrig

60
50

90

90

91

91

92

94

40
30

35

30

26

12

14

15

Tj

Tot

K

41

37

33

Någon/några
ggr i månaden

10

13

16

Varje vecka

Tj

Tot

K

20
10
0

8
2

7
3

7
2

7
2

6
2

4
2

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen:
Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 275 respektive 179 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Dricker alkohol

starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit – efter bostadsområde
Procent
71

70

Norum

60
50

44

41

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
28

30

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

20
12

10

10

7

6

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen:
Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol minst varje månad.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Dricker folköl
Procent
100
90
80

Sällan/aldrig

70
60
50

96

93

92

97

95

95

84

91

79
90

83

76

Någon/några
ggr i månaden

40
30
20
10
0

2
2

5
2

7
1

2
1

3
2

3
2

4
5

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

Tj

Åk8

10

GR-9: Åk8

15

13

6

6

9
1

Tot

K

Tj

Gy2

17

4

7

Tot

K

Varje vecka

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 179 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Dricker folköl
– efter bostadsområde

Procent
70

Norum

60
50

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

40
30
19

20
12

10

4

7

6

4

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

16

15

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som en av fyra delfrågor. Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl minst varje månad.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 36 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Använt narkotika
Procent
20

15

15
12

10

9

4
8

5
4

5

3

3

1
1
2

2

2

1

K

Tj

Tot

K

2

2

1
1
1

1
0
1

1
1
1

Tj

Tot

K

Tj

Tot

0

Åk8

2

4

4

1
0

GR-9: Åk8

3

3

Gy2

3
5

3

2

5

10

10

3

En gång

4
4

3

Tj

Ett fåtal gånger
4

5

Flera gånger

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, heroin, spice, GHB och
andra narkotikaklassade preparat., med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten baseras på totalt 276 respektive 185 svar i åk8 och i gy2. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar samtliga som
använt narkotika.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Använt narkotika
– efter bostadsområde

Procent
20

Norum
15

10

5

3

4

9

8

8

7

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum
Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

3
1

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, heroin, spice, GHB och
andra narkotikaklassade preparat., med svarsalternativen: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Livstillfredsställelse som helhet
Tjejer

Procent
100
90

85

87

Samtliga

Killar

91

89
82

86
79

80

81

82

85

86

88

70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera
delfrågor. Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd, baserat på totalt 281 respektive 188 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Livstillfredsställelse som helhet
– efter bostadsområde

Procent
100

94
88

90

90

87
79

80

78

Norum

81

78

70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera delfrågor.
Svarsalternativen: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 39 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Hade sommarjobb senaste sommaren
Procent
100

10

90
80

19

19

70
60

15

18

20

22

15

15

14

11

79

78

77

77

74

26

71

50

Nej, sökte inte

40

79

20
10

67

66

30

55

9

9

6

8

11

9

15

14

13

14

17

20

Tj

Tot

K

Tj

Tot

K

65

64

Nej, men sökte

Ja

0

Åk8

GR-9: Åk8

Tj

Tot
Gy2

K

Tj

Tot

K

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hade du ett sommarjobb i somras?, med svarsalternativen: Ja; Nej, men jag försökte att få ett sommarjobb utan att lyckas;
Nej, jag sökte inte något sommarjobb.
Resultaten baseras på totalt 277 respektive 183 svar i åk8 och i gy2. Om de redovisade andelarna per svarsgrupp inte summerar till exakt
100 procent beror detta på avrundningar.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017. ’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Hade sommarjobb senaste sommaren
– efter bostadsområde

Procent
100
90

Norum

80

74

70

70

66

63

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20

13

13

14

13

10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: de du ett sommarjobb i somras?, med svarsalternativen: Ja; Nej, men jag försökte att få ett sommarjobb utan att lyckas;
Nej, jag sökte inte något sommarjobb.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 38 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder” respektive ”Norr”.
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Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet
Tjejer

Procent

Samtliga

Killar

100
90

88

84

80

88
80

83

80
68

70

62

60

60

57
51

50

44

40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen:
Ja, högskoleförberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på
vilken programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.
Enkätfrågan till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?, med svarsalternativen:
Ja, jag kommer att läsa vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa
vidare efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-alternativ, baserat på totalt 271 respektive 178 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet
– efter bostadsområde

Procent
100
90

86

86

84

82

Norum

80
70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

57

60

51

50

51

50

40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen: Ja,
högskole-förberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte. Enkätfrågan till gy2-ungdomar:
Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?, med svarsalternativen: Ja, jag kommer att läsa vidare vid
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-alternativ.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.
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Framtidstro
Tjejer

Procent
100
90

88

89

90

90

91

93

Samtliga
91

89

88

Killar
91

91

92

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Åk8

GR-9: Åk8

Gy2

GR-8: Gy2

Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt, baserat på totalt 279 respektive 180 svar i åk8 och i gy2.
GR-8 och GR-9 motsvarar genomsnittet för de 8 resp. 9 GR-kommuner som genomfört Lupp 2017.
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Framtidstro

– efter bostadsområde
Procent
100
90

94

93

89

90

87

92

89

81

80

Norum

70

Norr: Ödsmål,
Svenshögen, Ucklum

60
50
40

Söder: Stora Höga,
Jörlanda, Spekeröd

30
20
10

SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2

Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt.
I gruppen ”Samtliga” ingår även dem utan känt bostadsområde (som inte besvarat enkätens postnummer-fråga) samt i åk8 en person
bosatt i annan kommun. Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 37 gy2-ungdomar bosatta i ”Söder”.

www.grkom.se

Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN

48
447

©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Unga kommunutvecklare 2019
Ungdomars inflytande i kommunen

Av: Sofia Uematsu, Filippa Busk, Leo Holmén, Stefan Vranjes, Viktor Persson och Liam Grundén
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Inledning
Stenungsunds kommun har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen. De vill se mer av ungdomar och
ungdomars inflytande i kommunen/politiken. Under vecka 31-33 har vi som unga kommunutvecklare
tagit fram ett förslag om hur ungdomar skulle kunna få ett större inflytande inom kommunen. Vi som
har jobbat med detta är Liam Grundén, Filippa Busk, Leo Holmén, Viktor Persson, Stefan Vranjes och
Sofia Uematsu.
Vi unga kommunutvecklare fick ett uppdrag. Uppdraget var att ungdomar ska ha mer inflytande inom
politiken samt kommunen. Vår lösning är ett ungdomsråd med en ingång genom skolan. Detta kom vi
på då alla ungdomar tänker olika och är ej en homogen grupp.
Under dessa tre veckor har vi intervjuat olika lokala politiker och tjänstemän. Vi har även gjort olika
omvärldsanalyser genom en enkät och intervjuat andra kommuner för att komma fram till en lösning.
För att komma fram till detta förslag har vi pratat med tjänstemän och politiker i kommunen samt
också med andra kommuner. En omvärldsbevakning har också gjort i form av en enkät.
Vi valde att starta upp arbetet med en enkät för att se vad ungdomar i kommunen faktiskt vet om hur
man skulle kunna göra skillnad och påverka i kommunen.
Genom att dela enkäten via snapchat och instagram lyckades vi få in svar från 100 ungdomar under
första timmen. Vi var noga med att bara dela enkäten med ungdomar som bor i Stenungsund. Efter ett
dygn hade vi fått in runt 150 svar. Totalt fick vi in 182 svar. Vi gjorde den så kort som möjligt för att
ungdomar inte skulle tappa intresset på vägen. Sen fortsatte vi arbetet med att intervjua lokala
politiker, tjänstemän i kommunen och även andra kommuner. Arbetet avslutas med detta dokument
med vårt förslag på en lösning.
Enligt de politikerna som vi intervjuade i Stenungsunds kommun så finns det idag ingen kommunikation
mellan ungdomar och politiker. Det som finns idag är kommunikationen mellan partierna och deras
ungdomsförbund. Därför valde vi att intervjua andra kommuner för att se hur de jobbade med
ungdomars inflytande inom kommunen.
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Andra kommuner
Tjörn
Tjörns kommun har påstått att de ska satsa på att ta vara på ungdomars idéer och engagemang. Detta
gör de genom att skapa en så kallad ungdomsdialog. Ungdomsdialogen är en grupp som ska vara en
förbindelse mellan ungdomar och politiker. Lokala politiker skickar en remiss som ungdomar kan svara
på. Varje år har de tre större möten och däremellan så har de fler mindre möten. Gruppen har en
årsbudget på 50 000 kr. Dessa pengar ska enbart gå åt ungdomars idéer och projekt. Efter att
ungdomsdialogen startade år 2018 så har fler övergångsställen skapats samt har pengar doneras till
projekt. Trots allt detta så nämner en av grundarna Pia Fjordstrand att ungdomar inte har något större
inflytande inom politiken.

Gällivare
Enligt Gällivares hemsida så har de ett aktivt ungdomsråd. Dock så är hemsidan inte pålitlig då inget
datum är skrivet. Vi testade att ringa alla nummer som stod på deras hemsida angående ungdomsråd,
ingen svarade. Enligt hemsidan så har de en årsbudget på 133 000 kr och att alla mellan 13 - 26 år kan
vara med. Ungdomarna träffas varannan vecka för att planera aktiviteter och diskutera politik.

Borås
Borås kommun påstår att “teoretiskt” sett så finns det ett ungdomsråd. Detta råd är dock inte aktivt
då det inte hittades frivilliga ungdomar som ville delta. Enligt Malin Yderhag, före detta
ungdomsstrateg har ungdomsrådet funnits sedan 2004. Sen dess har rådet varit aktivt i omgångar. När
deras Ungdomsråd var som mest aktivt använde man rådet för att ha möten där politiker och
tjänstemän kom med idéer som diskuterades därefter. Ungdomarna tog även upp sina egna idéer. En
gång om året hade dom ett årsmöte där “styrelsen” i ungdomsrådet valdes. Ett av deras största projekt
var att de fick bygga “brygghuset” vilket är deras egen byggnad. Brygghuset används som en
mötesplats för unga. Politikerna är måna om att starta upp ungdomsrådet igen. Därmed kommer det
finnas en anställd person som tar hand om ungdomsrådet från hösten 2019.

Rättvik
Ungdomar mellan 13-25 kan vara med i Rättviks ungdomsråd. Det finns 8 medlemmar varav 2 är
med “rådets ungdomsfrågor” som är ett enskilt råd där 2 medlemmar träffar politiker för att diskutera
frågor som rör unga. Medlemmarna träffas varannan vecka för att ordna aktiviteter och event. De har
tex gjort ett samarbete med musikhjälpen.
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Intervjuer med politiker
Agneta Pettersson Bell
Under vår intervju med politikern Agneta Pettersson Bell (Stenungsunds partiet) diskuterade vi idéen
om att ha ett ungdomsråd med tillgång till skolelevers insyn. Agneta hade en positiv ställning till vårt
förslag om ett ungdomsråd. Hon anser att ungdomar har väldigt lite inflytande inom politiken. Hon
tycker också att politikerna inte riktigt vet vad ungdomar vill och vad deras prioriteringar är.

Bo Pettersson
Bo Pettersson som vi intervjuade är kommunalråd för Socialdemokraterna. När vi frågade honom hur
ungdomars inflytande inom politiken ser ut idag så svarade han att den är icke existerande. Bo nämnde
också att han och andra politiker har svårt att veta vad ungdomar tycker i olika politiska frågor. Trots
bristen på inflytande hos ungdomar så satsar kommunen och en stor del av skattepengarna går till
ungdomsrelaterade ting.

Maria Renfors
Ännu en politiker vi intervjuade var Maria Renfors (Moderaterna). Hon tyckte att det var viktigt att ta
vara på att man enkelt kan påverka i kommunen och inte bara när det kommer till små frågor utan
större också. Det som hon tyckte var viktigast var att det måste finnas en dialog mellan vuxna och
ungdomar och inte bara mellan ungdomar samt ungdomsförbund. Hon sa att hon kände en viss oro
om tanken kring ett ungdomsråd eftersom man ofta kan svika ungdomars förväntningar på vad man
kan påverka. Det är också lätt att missförstå vad ett ungdomsråd skulle göra. För att undvika detta
borde man strukturera ungdomsrådet innan man startar det

Carola Granell
Vi hade en intervju med politikern Carola Granell (socialdemokrat) för att få reda på mer information
om det gamla ungdomsrådet. Carola är en heltidsanställd politiker och hon har varit det sedan 1990.
Det fanns ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige i början av år 2000. Ungdomsrådet ägde rum i
högstadieskolor där politiker och gymnasieelever träffades för att diskutera frågor angående miljön
och politiken. Ungdomarna lyfte även upp frågor som intresserade dem. Men efter ett tag blev
frågorna allt mer enformiga och det fanns inte lika många engagerade elever längre, till slut stängdes
ungdomsrådet ner. Trots detta anser Carola att ett ungdomsråd är ett lämpligt förslag för att involvera
ungdomar i politiken.
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Intervju med kommundirektör
Kicki Nordberg
Kommundirektören Kicki Nordberg hade inte ett speciellt ställningstagande, men hon ställde
intressanta frågor som fick oss att se från fler perspektiv. Kicki var en stor support när det kom till att
utveckla idéen om att ha ett ungdomsråd med ingång till skolan. Hon uppgav att det inte finns någon
direkt framtidsplan för ungdomars politiska inflytande i till exempel Vision 2035.

Uppstart av ett ungdomsråd
För att starta upp ett ungdomsråd behövs medlemmar, mötesplats och information på kommunens
hemsida om vad medlemmarna kommer att göra samt kontaktuppgifter. En handledare från
kommunen ska även finnas på plats för att vägleda ungdomsrådet i deras arbete.
Handledaren som är ansvarig för rådet går ut till högstadieskolor inom Stenungsunds kommun samt
Nösnäs gymnasiet. Vi tror på personlig kontakt och vår kommunikationschef Hanna Freij tycker att det
är ett bra första steg i en kommunikation mellan två parter. I presentationen ska det ingå information
om vad ungdomsrådet gör, syfte, hur man blir medlem och eventuell utbetalning/fika. Presentationen
ska vara 10-15 minuter för att ungdomar inte ska tappa intresset. Vi skulle även vilja se infoblad
uppsatta på skolorna om ungdomsrådet. En utbetalning utdelas per möte till originalmedlemmarna till
exempel presentkort och biobiljett. Hur utbetalningarna sker bestämmer medlemmarna och
handledaren.

Ungdomsrådets handledare
I ungdomsrådet så ska det finnas en handledare som jobbar med rådet på deltid. Vi tycker att
handledaren ska jobba inom kommunen så att människan kan framföra ungdomsrådets åsikter framåt.
Handledaren ska ansvara över ungdomsrådet eftersom det inte är säkert att alla i ungdomsrådet är
över 18 år. Handledaren ska ha ansvar över ungdomarnas utbetalning samt eventuell frånvaro.
Handledaren har ansvar över ungdomsrådets hemsida och därmed att alla protokoll är offentliga.
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Arbetet inom skolan
Vår tanke med att blanda in skolan är för att fler ungdomars tankar och synpunkter ska höras.
Ungdomar är inte en homogen grupp, därför är det viktigt att skolan blir inblandad då majoriteten av
alla ungdomar går i skolan, därmed blir alla ungdomars röster hörda. Från kommunens håll ska man
som tjänsteman och politiker kunna skicka remisser och enkäter till skolor. Eleverna ska också kunna
skicka remisser och frågor till politikerna. Vi anser även att det är viktigt att man går ut till skolorna och
presenterar förändringar eller om man skulle ha gjort något som önskades av kommunens ungdomar,
till exempel att det ska börja hållas föreläsningar om psykisk ohälsa. Gymnasieelever samt alla
högstadieelever inom kommunen idag har en schemalagd lektion som kallas mentorstiden.
Vi vill använda några mentorstids lektioner per termin för att få svar på remisser och enkäter.
Mentorstiden är ingen lektion som används i utbildande syfte och vi anser därför att det är det bästa
tillfället för remisser och enkäter. Ett sätt som vi tror att ungdomsrådet kan komma i kontakt med
ungdomar är via skolplattformer som Itslearning och Google Classroom. Skolplattformen ska innehålla
en länk till ungdomsrådets sida inom kommunens hemsida där information finns samt anmälning till
ungdomsrådet.

Arbetet utanför skolan
Ungdomar ses personligen åtminstone en gång i månaden. Mindre möten på sociala medier som
Messenger kan också tillkomma. Det ska vara 7 ungdomar som är med i ungdomsrådet då 7 är ett
primtal. Fyra personer från års kurs 7-9 skolorna i kommunen (d.v.s. Stenungskolan, Kristinedalskolan,
Stora Högaskolan och Montessoriskolan) och tre personer från Nösnäsgymnasiet. Skulle någon vilja
avgå ska rådet hitta en ny medlem innan avgång. Medlemmarna ska ha en Messenger grupp där de
kan enkelt meddela varandra om man skulle vara sjuk eller annat. Nya medlemmar utses genom två
antagnings köer där den som står först på listan blir antagen. En av köerna är för medlemmar från års
kurs 7-9 och den andra kön är för gymnasieelever. Medlemmar får vara i ungdomsrådet max 1 år ifall
det finns en ersättare. Ifall inga ersättare finns så gäller ej tidsgränsen. Alla ungdomar mellan 13-21 år
får delta i ungdomsrådet. En policy skulle kunna införas för att förhindra kränkningar och förebygga
trivsel inom ungdomsrådet. Vi tycker att det ska vara tydligt innan uppstart vad och vilka frågor som
ungdomar kan behandla. Det är också viktigt för oss att man får komma på ett test möte.
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Sammanfattning av enkät
I vår enkät som vi skickade ut 2019-07-30 hade vi sju frågor som folk mellan 13-21 år kunde svara på.
Dessa olika frågor var valda för att kunna visa politiker hur vi ungdomar i Stenungsunds kommun tycker
och tänker samt att bäst visa vad vi vill förbättra inom denna kommun.
Vi fick 182 svar på vår enkät där en stor majoritet var i åldrarna 16-18 och en väldigt liten del var 1921 medan 13-15 var lite över 13%. Vi märkte ganska tidigt att åldern spelar inte så stor roll som vi
trodde det skulle göra, utan vi märkte att svaren var nästan identiska mellan alla åldrar från 13-21.
En av frågorna var “Vad skulle du vilja förbättra i kommunen?” där det fanns flera olika alternativ som
man kunde välja till exempel Kollektivtrafik och mötesplatser. Sedan kom en följdfråga där vi frågade
dem att utveckla sitt svar. För att summera alla 182 svar “Mer bussar mellan Tjörn, Orust, Ucklum &
Stenungsund, mycket fler mötesplatser och psykisk ohälsa bland ungdomar”.

Illustrerade svar på enkäten
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Källor
•

Kicki Nordberg, kommundirektör

•

Maria Renfors, Politiker

•

Bo Pettersson, Politiker

•

Agneta Pettersson Bell, Politiker

•

Pia Solefors, Kultur & Fritidschef

•

Hanna Freij, kommunikationschef

•

Carola Granell, politiker

•

http://www.tjorn.se/ungdomsdialog 2019-08-07

•

http://www.gellivare.se/Kommun/Om-kommunen/Ung-i-Gallivare/Ungdomsradet/ 201908-07

•

https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgarrad/ungdomsrade
t.4.2cfd8fa7158d2732081df0b4.html 2019-08-07

•

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/ungdomspolitik/un
gakommunutvecklare.4.2cfd8fa7158d2732081dea05.html 2019-08-07

•

https://www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/ung-i-rattvik/ungdomars-inflytande/rattviksungdomsrad.html 2019-08-07
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2018-11-26

§ 270

Dnr: KS 2018/539

Inkommen skrivelse Socialdemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra förvaltningen att utreda och ta
fram förslag på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra dem mer involverade
samt att göra en genomgång av LUPP-resultatet för att identifiera områden där ungas situation
behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund inkom 2018-11-07 med en skrivelse om att stärka ungas
demokratiska inflytande i Stenungsund.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse 2018-11-07
Yrkande på sammanträdet
Bo Pettersson (S): Yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en
utredning görs och förslag tas fram på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet och göra
dem mer involverade samt en genomgång av LUPP-resultatet görs för att identifiera områden
där ungas situation behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden finner att en enig kommunstyrelse bifaller Bo Petterssons (S) yrkande.

Justerare

Rätt utdraget intygar
458

Stärk ungas demokratiska inflytande i Stenungsund!
I Stenungsund ska alla kunna leva ett gott liv och känna att man kan vara med och
påverka.
Att unga ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – bland annat handlar det om
att ha en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha
samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
I Stenungsund gör vi regelbundna uppföljningar av ungas levnadsvillkor, upplevelse av
trivsel, påverkansmöjlighet och skolresultat.
Men vi behöver se över om vi tar till vara ungas kunskap och erfarenheter i våra beslut.
Hälften av landets 290 kommuner har använt sig av ungdomsenkäten Lupp, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät för att kommuner ska kunna på en bild
över hur ungas situation ser ut.
Tex är resultatet av unga i Stenungsund och politik följande:
Lite mer än varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
den egna kommunen, Någonstans mellan 15 och 20 procent av ungdomarna tror sig ha
ganska eller mycket stora möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.
Andelen är minst bland tjejerna i åk8 (12 procent), och främst hos dem mindre än GRsnittet.
Mindre än varannan åk8-elev och ungefär var tredje gy2- ungdom uttrycker ett ganska
eller mycket stort förtroende för politiker. (Lupp 2017)
Vi yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

- ge följande uppdrag till den eller de beredningar som kommunfullmäktige finner lämpligt,
- en utredning görs och förslag tas fram på hur vi kan inkludera unga i demokratiarbetet
och göra dem mer involverade.
- en genomgång av LUPP-resultatet görs för att identlifiera områden där ungas situation
behöver belysas och ta fram på förslag på åtgärder.
Bo Pettersson (S)
Janette Olsson (S)
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

§ 19

Dnr: KS 2020/233

Utökning av ramar i Budget 2021
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2021 med 13,7 mnkr som fördelas med
8,6 mnkr till stödfunktioner, 1,7 mnkr till samhällsbyggnad, 0,6 mnkr till kultur/fritid samt 2,8
mnkr till kompetens och utveckling samt att ge förvaltningen i uppdrag att löpande informera
om de beslutade medlen gällande tilläggsbudget 2021 i allmänna utskottet och
välfärdsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under slutet av året skrivit upp sin
skatteunderlagsprognos. Dessutom har Riksdagen fattat beslut om både ökade generella
bidrag till kommunerna samt riktade bidrag till vård och omsorg. Sammanfattningsvis
beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att intäkterna för Stenungsunds
kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen beräknades i strategisk plan.
Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut i sektorerna för i huvudsak
engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Lundberg (S) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att löpande informera
om de beslutade medlen gällande tilläggsbudget 2021 i allmänna utskottet och
välfärdsutskottet.
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S)
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

Beslut skickas till
Maria.harstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-18

Maria Härström
Ekonom

Dnr KS 2020/233

Till kommunfullmäktige

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

Beskrivning av ärendet
Strategisk plan för 2021 bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR)
skatteunderlagsprognos från augusti. Därefter har staten aviserat ökade bidrag till
kommunerna och beslut om detta fattades av Riksdagen den 16 december 2020.
I skatteprognosen per den 15 december 2020 framgår att skatteintäkter och bidrag
prognostiseras uppgå till 1 683,9 mnkr för Stenungsunds kommun för 2021. Det är 32,3 mnkr
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2021. Det är fortfarande ett mycket osäkert
läge i Sverige till följd av pandemin och därmed också en stor osäkerhet i prognoserna för
skatteintäkterna.
Det har också aviserats medel för äldreomsorgssatsningar. För Stenungsunds del beräknas
dessa uppgå till ca 10 mnkr. Medlen hanteras av Socialstyrelsen och kommer inte via
generella statsbidrag.
Förvaltningen föreslår att delar av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag
budgeteras in i verksamheterna för 2021. Då prognoserna är relativt osäkra föreslår
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Tjänsteskrivelse
2020-12-18

Dnr KS 2020/233

förvaltningen både engångssatsningar och mer permanenta satsningar. Dessutom föreslår
förvaltningen särskilda satsningar inom vård och omsorg.
Engångssatsningar
En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av
engångskaraktär. Dessa satsningar är inte kostnadsdrivande de kommande åren, utan kan i
vissa fall leda till minskade kostnader framgent. En ytterligare positiv aspekt av de
engångssatsningar som föreslås är att de bidrar till att lokala entreprenörer får ökad
beställningsvolym, vilket bedöms lindra effekterna för näringslivet av den pågående
pandemin. Exempel på engångssatsningar är bland annat ökat underhåll av fastigheter, utökad
satsning på digitalisering, asfaltering samt reparationer av bryggor. Engångssatsningarna
uppgår till 9,9 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor avsätts till utökat fastighetsunderhåll.
Permanenta satsningar
En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av mer
permanent karaktär. Flertalet av de permanenta satsningarna är på områdena arbetsmarknad,
sysselsättning och näringsliv. Syftet med satsningarna är att få fler i arbete och att bidra till en
starkare lokal arbetsmarknad. Ett uppdrag kopplat till detta finns i strategisk plan.
Förvaltningen har för avsikt att prioritera de permanenta satsningarna i det förslag till budget
som ska presenteras för ekonomi/personalberedningen i mars 2021. De permanenta
satsningarna uppgår till 3,8 miljoner kronor.
Satsningar inom vård och omsorg
Kommunen kommer att få riktade statsbidrag till vård och omsorg. En större satsning kommer
därför att göras. Det är i linje med både regeringens tydliga signaler och Strategisk plan 2021
där det aviserats satsningar inom detta område för 2021. Satsningarna är både av
engångskaraktär och permanent karaktär. Satsningarna innebär bland annat insatser på teknik
och utbildning gällande digitalisering, utbildningsinsatser inom demens, rehab samt
värdegrundsarbete. Satsningen möjliggör även ett eventuellt öppnande av en för tillfället
stängd avdelning inom särskilt boende om behovet finns. Statsbidragen kommer direkt från
Socialstyrelsen och förvaltningen bedömer därför inte att det behövs någon justering av
budget. Satsningarna uppgår till cirka 10 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Engångssatsningarna uppgår till 9,9 mnkr och de permanenta satsningarna till 3,8 mnkr.
Förvaltningens förslag är att medlen fördelas enligt nedanstående:



Sektor stödfunktioner får en utökad ram på 8,6 mnkr. Av dessa avsätts 6,0 mnkr till
utökat fastighetsunderhåll.
Sektor samhällsbyggnad får en utökad ram på 1,7 mnkr
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Sektor utbildning får en utökad ram på 3,4 mnkr, varav 0,6 mnkr tilldelas kultur och
fritid och 2,8 mnkr kompetens och utveckling.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-18
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

§ 32

Dnr: KS 2020/1043

Anstånd på fakturor med anledning av covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut om avbetalningsplaner enligt nedanstående till
ekonomichef.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen fortsatt ska bevilja anstånd på fakturor för
näringsliv och föreningsliv för betalning av:





hyra av kommunala lokaler och arrenderad mark
bygglov-, tillsyns-, eller tillståndsavgift avseende bygglovsfrågor
avgifter inom VA och avfall
avgifter för livsmedelskontroll och miljötillsyn

För att anstånd ska kunna beviljas måste gäldenären inkomma med en skriftlig beskrivning av
hur coronapandemin har påverkat gäldenärens omsättning på ett sådant sätt att en utställd
faktura inte kan betalas.
Anstånd kan beviljas tre månader i taget och som längst till och med 2021-08-31. Därefter ska
betalning av fakturaskuld göras. Kommunstyrelsen får efter ansökan från en gäldenär lägga
upp en avbetalningsplan.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att följande undantag från gällande riktlinjer för
kravhantering ska gälla:


Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar

Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020 och med stöd av detta
beslut. Undantaget upphör att gälla 2021-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Den pågående coronapandemin innebär stora påfrestningar för näringsliv och föreningsliv.
För att underlätta för företag och föreningar har kommunstyrelsen bland annat beslutat att
lämna anstånd på fakturor och inte debitera dröjsmålsränta vid anstånd. Förslaget är att
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11
kommunen fortsatt ska vara bevilja anstånd, men att en bortre gräns för hur länge anstånd kan
beviljas fastställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-10
Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-10

Therese Allansson
Redovisningsansvarig

Dnr KS 2020/1043

Till kommunfullmäktige

Anstånd på fakturor med anledning av covid-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut om avbetalningsplaner enligt nedanstående till
ekonomichef.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen fortsatt ska bevilja anstånd på fakturor för
näringsliv och föreningsliv för betalning av:





hyra av kommunala lokaler och arrenderad mark
bygglov-, tillsyns-, eller tillståndsavgift avseende bygglovsfrågor
avgifter inom VA och avfall
avgifter för livsmedelskontroll och miljötillsyn

För att anstånd ska kunna beviljas måste gäldenären inkomma med en skriftlig beskrivning av
hur coronapandemin har påverkat gäldenärens omsättning på ett sådant sätt att en utställd
faktura inte kan betalas.
Anstånd kan beviljas tre månader i taget och som längst till och med 2021-08-31. Därefter ska
betalning av fakturaskuld göras. Kommunstyrelsen får efter ansökan från en gäldenär lägga
upp en avbetalningsplan.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att följande undantag från gällande riktlinjer för
kravhantering ska gälla:


Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar

Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020 och med stöd av detta
beslut. Undantaget upphör att gälla 2021-08-31.
Sammanfattning av ärendet
Den pågående coronapandemin innebär stora påfrestningar för näringsliv och föreningsliv.
För att underlätta för företag och föreningar har kommunstyrelsen bland annat beslutat att
lämna anstånd på fakturor och inte debitera dröjsmålsränta vid anstånd. Förslaget är att
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Dnr KS 2020/1043

kommunen fortsatt ska vara bevilja anstånd, men att en bortre gräns för hur länge anstånd kan
beviljas fastställs.
Beskrivning av ärendet
Den 27 mars 2020 beslutade kommunstyrelsens ordförande genom ordförandebeslut att
underlätta för företagen och föreningar under coronapandemin genom att förvaltningen skulle
kunna bevilja anstånd till företagare och föreningar för hyror och avgifter. Flera
företagare/föreningar har nyttjat denna möjlighet. Flera företag har också blivit beviljade 50
% i hyresreduktion under en tremånadersperiod.
Med anledning av att coronapandemin fortgått under hela 2020 bedömer förvaltningen att
hållningen vad gäller beviljande av anstånd bör gälla även under våren 2021, men som längst
till sista augusti 2021. Anstånden bör ges med tre månader i taget. Förvaltningen vill
framhålla att det finns en risk att företagen/föreningarna drar på sig skulder gentemot
kommunen som kan innebära stora likviditetsproblem för företagen/föreningarna när
fakturorna väl ska betalas. Förvaltningen föreslår därför att företagare/föreningar ska ansöka
om en avbetalningsplan vid fortsatta svårigheter med betalning efter 2021-08-31. Enligt
kommunens riktlinjer för kravhanteringen äger ekonomichef rätt att fatta beslut om
avbetalningsplaner. I riktlinjerna framgår även att dröjsmålsränta utgår enligt bestämmelserna
i Räntelagen, vilket innebär referensränta plus 8 procentenheter. Förvaltningen föreslår att
dröjsmålsränta inte ska utgå till företag/föreningar som fått anstånd och/eller
avbetalningsplaner med anledning av covid-19-relaterad problematik.
Ekonomisk bedömning

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att de föreslagna åtgärderna kan leda till
konsekvenser för kommunens ekonomi, främst likviditetsmässigt gällande åtgärder kopplade
till anstånd och avbetalningsplaner. Tio kunder har ansökt och blivit beviljade anstånd. Fyra av
dem har en kvarvarande skuld till kommunen. Med en av kunderna pågår en förhandling som
kommer att innebära att skulden kommer att minska. Beroende på effekterna av
coronapandemin kan de ekonomiska konsekvenserna för kommunen även bli att intäkterna
minskar.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör beviljande av anstånd och rör därmed inte barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-10
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STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Erica Bjärsved
Ekonomichef

Beslut skickas till
Therese.allansson@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 357

Dnr: KS 2020/764

Uppdatering av Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa
dokument
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa
dokument.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 oktober 2016 § 185 Riktlinjer för styrande, vägledande och
operativa dokument. Giltighetstiden för dokumentet går ut den 31 december 2020 varför
förvaltningen nu lyfter ärendet för nytt antagande och förlängning av giltighetstiden.
Dokumentet har inte förändrats i sak men revideringar har gjorts för att modernisera och
förenkla språket. Dessa revideringar har dock ingen påverkan på dokumentets syfte, mål eller
struktur.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument 2020
Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument 2016
Beslut skickas till
Mia.skytt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-09-09

Mia Skytt
Kommunsekreterare

Dnr KS 2020/764

Till kommunfullmäktige

Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa
dokument.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 oktober 2016 § 185 Riktlinjer för styrande, vägledande och
operativa dokument. Giltighetstiden för dokumentet går ut den 31 december 2020 varför
förvaltningen nu lyfter ärendet för nytt antagande och förlängning av giltighetstiden.
Dokumentet har inte förändrats i sak men revideringar har gjorts för att modernisera och
förenkla språket. Dessa revideringar har dock ingen påverkan på dokumentets syfte, mål eller
struktur.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument 2020
Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument 2016
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner
Marcus Starcke
Sektorchef

Helena Maxon
Administrativ chef

Beslut skickas till
Mia.skytt@stenungsund.se
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Riktlinjer för styrande,
vägledande och operativa
dokument

Typ av dokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2016-10-17 § 185

Dokumentägare
Sektorchef
Stödfunktioner

Giltighetstid
2025-12-31

Framtagen av
Kansliet
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Syfte och grundstruktur
Syftet med detta dokument är att redogöra för vilka kategorier med dokument kommunen
använder sig av och på så sätt informera om vad respektive dokument ska heta, innehålla och
vilken instans som ska fatta det slutgiltiga beslutat om antagande.
Det finns olika typer av dokument men alla styrande, vägledande och operativa dokument
definieras enligt någon av följande: Inriktningsmål, policy, program, plan, riktlinjer,
reglemente, förordning, taxor och avgifter eller regler/rutiner. Undantagen är när en annan
terminologi används i lag eller förordning eller utgör ett allmänt begrepp, till exempel budget.
Grundläggande krav som ställs på dessa dokument är att följande information ska redovisas
på förstasidan:
1. Typ av dokument (plan, policy, etcetera)
2. Beslutsinstans (KF, KS eller annan i
enlighet med delegationsordningen)
3. Beslutsdatum och paragraf
4. Diarienummer
5. Dokumentägare
6. Giltighetstid
7. Vem som arbetat fram dokumentet
8. Beslutsdatum för eventuella revideringar
samt beslutsparagraf

Exempel:

3
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Utgångspunkter
Beslut om styrande, vägledande och operativa dokument fattas enligt nedanstående
utgångspunkter:
-

Samtliga styrande, vägledande och operativa dokument gäller för alla
verksamheter och funktioner inom kommunen om inget annat anges.

-

Samtliga dokument ska ange giltighetstid. När dokumentets slutdatum har
passerat och inga nya beslut tagits upphör dokumentet att gälla. Ansvarig instans
kan besluta om att dokumentet ska gälla till nytt slutdatum med eller utan
revideringar eller att dokumentet byts mot ett nytt.

-

Styrande, vägledande och operativa dokuments eventuella koppling till andra
styrande och vägledande dokument ska alltid anges.

-

Ett beslutat styrande, vägledande och operativt dokument kan kompletteras med
en handläggningsordning där exempelvis konkreta instruktioner/anvisningar,
lathund/manual, exempel och mallar finns. Dessa dokument är verksamhetsnära
dokument och beslutas av verksamheterna själva.

Dokumenttyper
Vad som ska göras för att nå visionen anges i vägledande dokument och hur befintlig
verksamhet bör/ska bedrivas anges i styrande dokument. Förutom dessa finns även
dokument av mer operativ karaktär.
Styrande, vägledande och operativa dokument är tvingande och dess innehåll ska leda
kommunens förhållningssätt och konkreta arbete. Styrande, vägledande och operativa
dokument är alltså inte valfria.

Vägledande, styrande och operativa dokument
Vägledande dokument
Styrande dokument

Operativa dokument

Vision

Program

Föreskrifter

Inriktningsmål

Plan

Taxor och avgifter

Policy

Riktlinjer

Regler/Rutiner

Reglemente

4
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Vägledande dokument
Vägledande dokument anger ramar och hur vi ska förhålla oss till givna situationer.
Medan de styrande dokumenten talar om vad som ska göras, anger de vägledande
dokumenten hur verksamheten ska bedrivas vilket skapar en förutsägbarhet i
organisationen för att på så vis säkerställa likabehandling och rättssäkerhet.
Det mest övergripande och levande vägledande dokumentet är visionen. I fall där det
anses att visionen inte täcker in områden eller inte tillräckligt beskriver hur
verksamhetens ska bedrivas kan visionen kompletteras med en policy. Inriktningsmålen
uttrycker den politiska viljan för kommunen och vilka resultat som anses vara viktiga att
uppnå för att på sikt uppnå visionen.
Kommunens vägledande dokument är visionen, inriktningsmålen och policys. Dessa tre
dokument gäller för kommunens samtliga verksamheter och är således av övergripande
karaktär.
Vision
Visionen är ett dokument med lång tidshorisont och anger en idealbild av hur kommunen
ska se ut ett visst år. Det ska endast finnas en vision.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Ska vara långsiktig
Uppföljning: Sker årligen genom uppföljning av inriktningsmålen
Inriktningsmål
Inriktningsmålen är unika eftersom de utgör grundbulten för kommunens mål och
resultatstyrning. Kommunens resultat mäts i relation till inriktningsmålen i syfte att
beskriva hur effektivt kommunen använder sig av skattemedel. Till varje inriktningsmål
knyts aktiviteter och åtaganden som kommunens sektorer identifierar som avgörande för att
inriktningsmålen ska uppfyllas. Dessa aktiviteter och åtaganden utgör stommen i
kommunens verksamhetsplan (se plan under styrande dokument).
Inriktningsmålen uttrycker för kommunen viktiga inriktningar och politikens vilja utan att
gå in på hur organisationen konkret ska agera för att nå dessa mål. Inriktningsmålen är på
en översiktlig och kommunövergripande nivå.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Bör vara långsiktiga, dock minst två år för att möjliggöra uppföljning.
Exempel: Strategisk plan 2021 - 2023
Uppföljning: Tre gånger per år i samband med bokslut i mars och augusti samt årsredovisning
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Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt och principiella ställningstagande/syn i en viss
fråga/område. Policy ska vara vägledande för beslut och styrning. Policys är få, långvariga
och kan vanligtvis skrivas kortfattat. Policys har samma status som vision och används
endast när visionen inte anses täcka ett visst behov. Ett exempel på en policy är
Upphandlingspolicy (som kompletteras av föreskrifter).
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Långsiktiga
Exempel: Upphandlingspolicy
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod
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Styrande dokument
Styrande dokument anger vad som ska göras för att visionen, inriktningsmål och policys ska
realiseras. Hit hör program, planer, riktlinjer och reglementen.
Program
Ett program är av central och strategisk karaktär. Ett program innehåller övergripande
prioriteringar inom ett område som berör flera verksamheter/sektorer.
Fastställs av: Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beroende på programmets innehåll
Giltighetstid: Lämpligtvis längre än ett år
Exempel: E-strategi
Uppföljning: Innan giltighetstidens utgång

Plan
En plan är av operativ karaktär och beskriver konkret hur uppsatta mål och program ska
realiseras. Planen beskriver konkreta aktiviteter och åtaganden. Dessa planer kan vara på
sektors, verksamhets eller enhetsnivå.
Fastställs av: Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen (beroende på planens innehåll)
Giltighetstid: Lämpligtvis kortare än fyra år
Exempel: Verksamhetsplan 2021
Revidering och uppföljning: Bör framgå av dokumentet dock innan giltighetstidens utgång

Riktlinjer
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör
agera i en given situation. Riktlinjer kan vara en följd av lagstiftning och anger i så fall hur
lagstiftningen och dess praxis bör tillämpas.
En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst utrymme till att bedöma fall till
fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en viss fråga.
Fastställs av: Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen (beroende på riktlinjens innehåll).
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Riktlinjer för Kommunalt vårdnadsbidrag.
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.
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Reglemente
Reglemente beskriver ansvarsfördelning, arbetsordning och arbetssätt för till exempel
verksamhet, nämnd, råd, kommundelsstämma eller beslutsfattare.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen och Reglemente för kommunala
pensionärsrådet i Stenungsund
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.
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Operativa dokument
Dokument av mer operativ karaktär är föreskrifter, taxor och avgifter och regler/rutiner.
Föreskrifter
Föreskrifter är rättsregler beslutade av riksdagen. Kommunala föreskrifter är en beskrivning
av sådana föreskrifters utövning lokalt eller lokala föreskrifter som delegerats av staten till
kommunen. Som regel är sådana bestämmelser straffsanktionerade genom att överträdelser
kan bestraffas enligt bestämmelser i huvudförfattningar.
Exempel på föreskrifter är olika former av ordningsföreskrifter eller stadgar.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Långsiktiga
Exempel: Avfallsföreskrifter och Ordningsstadga
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod
Taxor och avgifter
Taxor och avgifter anger priset för kommunens varor och tjänster. Taxan är den prislista som
ligger till grund för den avgift som kan tas ut för en tjänst eller vara.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Långsiktiga
Exempel: Gästhamn och båtplatser - Avgifter och taxor
Revidering och uppföljning: Löpande dock innan giltighetstidens utgång
Regler/Rutiner
Regler och rutiner är två olika ord för samma typ av dokument, där rutiner riktar sig till
kommunens verksamheter medan regler riktar sig till utomstående.
Regler är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta
normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.
Rutiner anger bestämmelser om hur organisationen ska, inte får, eller måste agera i en given
situation. Rutiner är tänkta att underlätta arbetet.
Fastställs av: Oftast verkställighet, och kräver därmed inget politiskt beslut. Då beslut krävs är
det delegationsordningen som styr vilken instans som ska fatta beslutet.
Giltighetstid: Långsiktiga
Exempel: Ordningsstadga för hamnen
Revidering och uppföljning: Vid behov, dock innan giltighetstidens utgång
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Riktlinjer för politisk
beslutade styrande,
vägledande och operativa
dokument

Typ av dokument
Riktlinjer

Beslut av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2016-10-17 § 185

Dnr
0176/10

Dokumentägare
Sektorchef
Stödfunktioner

Giltighetstid
2016-2020-12-31

Framtagen av
Planeringssekreterare

Reviderad

481

1. Grundstruktur för styrande och vägledande dokument
Alla styrande, vägdelande och operativa dokument definieras enligt någon av följande:
Inriktningsmål, policy, program, plan, riktlinjer, reglemente, förordning, taxor och avgifter eller
regler/rutiner.
Undantagen är när en annan terminologi används i lag eller förordning, t ex antagningsordning, eller
utgör ett allmänt begrepp, t ex budget.
Syftet med detta dokument är att redogöra för vad dokumenten ska heta och vad de ska innehålla.
Vidare syftar dokumentstandarden även till att ange vem som beslutar om respektive styrande och
vägledande dokument. Riktlinjerna anger inte inbördes status eller vilken ordning de bör vara
ordnade i en författningssamling.

Grundläggande krav:
I varje styrande, vägledande och operativa dokument
ska det tydligt framkomma:
1. Typ av dokument (program, plan, policy, etc.).
2. Beslutsorgan (KF, KS, kommunchef eller av
annan i enlighet med delegationsordningen).
3. Beslutsdatum med paragraf i
kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens
protokoll.
4. Diarienummer.
5. Dokumentägare.
6. Giltighetstid.
7. Vem som arbetat fram dokumentet.
8. När eventuella revideringar har gjorts med
paragraf i kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens protokoll.

Exempel:
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2. Utgångspunkter
-

Beslut om styrande, vägledande och operativa dokument fattas enligt genomgång nedan.

-

Samtliga styrande, vägledande och operativa dokument gäller för alla verksamheter och
funktioner inom kommunen om inget annat anges.

-

Samtliga dokument ska ange giltighetstid. När dokumentets slutdatum har passerat krävs
beslut om dokumentets förlängning, revidering eller upphörande av beslutande organ.

-

Styrande, vägledande och operativa dokumentets eventuella koppling till andra styrande och
vägledande dokument ska alltid anges.

-

Ett beslutat styrande, vägledande och operativa dokument kan kompletteras med en
handläggningsordning där konkreta instruktioner/anvisningar, lathund/manual, exempel och
mallar etc. finns. Dessa dokument är verksamhetnära dokument och beslutas av
verksamheterna själva.

3. Dokumenttyper
Vad som ska göras för att nå visionen anges i (A) vägledande dokument och hur befintlig verksamhet
bör/ska bedrivas anges i (B) styrande dokument. Förutom dessa finns även (C) dokument av mer
operativ karaktär.
Det är viktigt att påpeka att styrande, vägledande och operativa dokument är av styrande karaktär
och dess innehåll ska styra kommunens förhållningssätt och konkreta arbete. Styrande, vägledande
och operativa dokument är således inte valfria.
En viktig skiljelinje från tidigare dokumentstandard är att det inte är var dokumentet beslutas som
avgör vad det är för typ av dokument, utan vad det innehåller.
Vägledande, styrande och operativa dokument

Vägledande dokument

Styrande dokument

Operativa dokument

Vision

Program

Föreskrifter

Inriktningsmål

Plan

Taxor och avgifter

Policy

Riktlinjer

Regler/Rutiner

Reglemente

A. Vägledande dokument
Vägledande dokument anger ramar och hur vi ska förhålla oss till givna situationer. Medan de
styrande dokumenten talar om vad som ska göras, anger de vägledande dokumenten hur verksamheten ska bedrivas vilket skapar en förutsägbarhet i organisationen för att på så vis säkerställa
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likabehandling och rättssäkerhet. Det mest övergripande och vitalaste vägledande dokumentet är
visionen. I fall där det anses att visionen inte täcker in områden eller inte tillräckligt beskiver hur
verksamhetens ska bedrivas kan visionen kompletteras med en policy. Inriktningsmålen uttrycker
den politiska viljan för kommunen och vilka resultat som anses vara viktiga att uppnå för att på sikt
uppnå visionen.
Kommunens vägledande dokument är visionen, inriktningsmålen och policy. Dessa tre dokument
gäller för kommunens samtliga verksamheter och är således av övergripande karaktär.
Vision
Visionen är ett dokument med lång tidshorisont och anger en idealbild av hur kommunen ska se ut
ett visst år. Det ska endast finnas en vision.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Ska vara långsiktig
Uppföljning: Sker årligen genom uppföljning av inriktningsmålen.

Inriktningsmål
Inriktningsmålen är unika eftersom de utgör grundbulten för kommunens mål och resultatstyrning.
Kommunens resultat mäts i relation till inriktningsmålen i syfte att beskriva hur effektivt kommunen
använder sig av skattemedel. Till varje inriktningsmål knyts aktiviteter och åtaganden som kommunens sektorer identifierar som avgörande för att inriktningsmålen ska uppfyllas. Dessa aktiviteter och
åtaganden utgör stommen i kommunens verksamhetsplan (se plan under styrande dokument).
Inriktningsmålen uttrycker för kommunen viktiga inriktningar och politikens vilja utan att gå in på hur
organisationen konkret ska agera för att nå dessa mål. Inriktningsmålen är på en översiktlig och
kommunövergripande nivå.
Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Bör vara långsiktiga, dock minst två år för att möjliggöra uppföljning.
Exempel: Strategisk plan 2014-2017.
Uppföljning: Tre gånger per år i samband med bokslut i mars och augusti samt årsredovisning.

Policy
En policy anger kommunens förhållningssätt och principiella ställningstagande/syn i en viss fråga/område. Policy ska vara vägledande för beslut och styrning. Policys är få och långvariga. Policys har
samma status som vision och används endast när visionen inte anses täcka ett visst behov. Ett exempel på en policy är Upphandlingspolicy (som kompletteras av föreskrifter).
Policys är få, långvariga och kan vanligtvis författas i ett fåtal meningar.
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Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Upphandlingspolicy.
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.

B. Styrande dokument
Styrande dokument anger vad som ska göras för att visionen, inriktningsmål och policys ska
realiseras.
Hit hör program, planer, riktlinjer och reglementen.

Program
Ett program är av central och strategisk karaktär. Ett program innehåller övergripande prioriteringar
inom ett område som berör flera verksamheter/sektorer.
Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Lämpligtvis längre än ett år.
Exempel: E-strategi.
Uppföljning: Innan giltighetstidens utgång.

Plan
En plan är av operativ karaktär och beskriver konkret hur uppsatta mål och program ska realiseras.
Planen beskriver konkreta aktiviteter och åtaganden. Dessa planer kan vara på sektors, verksamhets
eller enhetsnivå.
Fastställs av: Kommunfullmäktige (med undantag för verksamhetsplaner där kommunstyrelsen är
beslutande organ).
Giltighetstid: Lämpligtvis mellan 1-4 år (verksamhetsplaner gäller 1 år).
Exempel: Verksamhetsplan 2015.
Revidering och uppföljning: Bör framgå av dokumentet dock innan giltighetstidens utgång.

Riktlinjer
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör agera i en
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given situation. Riktlinjer kan vara en följd av lagstiftning och anger i så fall hur lagstiftningen och
dess praxis bör tillämpas.
En riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst utrymme till att bedöma fall till fall.
Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en viss fråga.
Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Riktlinjer för Kommunalt vårdnadsbidrag.
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.

Reglemente
Reglemente beskriver ansvarsfördelning, arbetsordning och arbetssätt för t.ex. verksamhet, nämnd,
råd, kommundelsstämma eller beslutsfattare.
Fastställs av: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen och Reglemente för kommunala
pensionärsrådet i Stenungsund
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.

C. Operativa dokument
Dokument av mer operativ karaktär är föreskrifter, taxor och avgifter och regler/rutiner.
Föreskrifter
Föreskrifter är rättsregler som normgivningsmakten, dvs. riksdag, beslutat. Kommunala föreskrifter
är en beskrivning av sådana föreskrifters utövning lokalt eller lokala föreskrifter som delegerats av
normgivningsmakten till kommunen. Som regel är sådana bestämmelser straffsanktionerade genom
att överträdelser kan bestraffas enligt bestämmelser i huvudförfattningar.
Exempel på föreskrifter är olika former av ordningsföreskrifter eller stadgar.
Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Avfallsföreskrifter och Ordningsstadga.
Revidering och uppföljning: Minst en gång per mandatperiod.
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Taxor och avgifter
Taxor och avgifter anger priset för kommunens varor och tjänster. Taxan är den prislista som ligger
till grund för den avgift som kan tas ut för en tjänst eller vara.
Fastställs av: Kommunfullmäktige.
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Gästhamn och båtplatser etc. - Avgifter och taxor.
Revidering och uppföljning: Löpande dock innan giltighetstidens utgång.

Regler/Rutiner
Regler och rutiner är två olika ord för samma typ av dokument, där rutiner riktar sig till kommunens
verksamheter medan regler riktar sig till utomstående.
Regler är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för
vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.
Rutiner anger bestämmelser om hur organisationen ska, inte får, eller måste agera i en given
situation. Rutiner är tänkta att underlätta arbetet.
Fastställs av: Oftast verkställighet, och saknar då en politisk dimension. Vid förekommande fall är
det kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan i enlighet med delegationsordningen som
fattar beslut. Denna dokumentstandard berör endast de dokument som är politiskt beslutade.
Giltighetstid: Långsiktiga.
Exempel: Ordningsstadgar för hamnen.
Revidering och uppföljning: Vid behov dock innan giltighetstidens utgång.

487

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

§ 360

Dnr: KS 2020/225

Svar på revisionsrapport - Granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden slutrapport - 2020
Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat svar på granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning
av särskilda boenden 2019 som sin eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.
Protokollsanteckning
Jan Rudén (S): Genomförda åtgärder som redovisas koncentreras uteslutande på kostnader
och överkapacitet. Kvalitetsaspekten kommer helt i skymundan. Denna har inte heller
granskats av revisorerna. I spåren av den pågående pandemin krävs ökade medel till
äldreomsorgen, inte mindre. Risken är uppenbar att ett ensidigt fokus på ekonomin styr åt fel
håll. Vi menar att optimerad bemanning och “arpande” är hjälpmedel för att styra
verksamheten, vad vi saknar är en kvalitetsnorm. Våra medarbetare måste ges bättre
förutsättningar att utföra sitt uppdrag, en god vård och omsorg. Dessa förutsättningar måste
politiken skapa. Kostnader för verksamheter måste, så långt det är möjligt, vara tydligt
angivna när ett verksamhetsår börjar.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och
behandling i enlighet med överenskommen rutin.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisorernas
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds
kommun.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-26

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-09-30
Allmänna utskottet 2020-09-29
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019
Missiv, granskning av analys och ekonomistyrning
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden, EY
Anmälningsärende - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden
Reviderat svar från allmänna utskottet på granskningsrapport
Förslag till beslut på sammanträdet
Nedzad Deumic (KD) föreslår att undertexten på punkt 4 i kommunstyrelsens svar stryks.
Wouter Fortgens (M) tillstyrker Nedzad Deumic (KD) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Nedzad Deumic (KD)
ändringsförslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Hans.gillenius@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-29

§ 76

Dnr: KS 2020/225

Revisionsrapport - Granskning av analys och ekonomistyrning av
särskilda boenden slutrapport - 2020
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen antar reviderat svar på granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning
av särskilda boenden 2019 som sin eget.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt.
Protokollsanteckning
Wouter Fortgens (M) och Jakob Hallman (KD) lämnar ärendet utan ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och
behandling i enlighet med överenskommen rutin.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisorernas
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds
kommun.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2020-09-29

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019
Missiv, granskning av analys och ekonomistyrning
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden, EY
Anmälningsärende - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden
Reviderat svar från allmänna utskottet på granskningsrapport
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att anta
reviderat svar på granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning av särskilda boenden
2019 som sin eget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-09-30

§ 72

Dnr: KS 2020/225

Revisionsrapport - Granskning av analys och ekonomistyrning av
särskilda boenden slutrapport - 2020
Beslut
Välfärdsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och
behandling i enlighet med överenskommen rutin.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisorernas
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019
Missiv, granskning av analys och ekonomistyrning
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden, EY
Anmälningsärende - Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden
Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Bilaga
2020-08-03

Dnr KS 2020/225

Reviderat - Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorernas granskning av analys och ekonomistyrning av
särskilda boenden slutrapport - 2020
EY har genomfört en granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom
dokumentstudier och nämnddialoger.
Nedan kommenterar kommunstyrelsen de rekommendationer och bedömningar som framgår
av granskningsrapporten. Kommunstyrelsens kommentarer på de fördjupade granskningar
som omnämns i granskningen återfinns i svaren på de respektive granskningarna.
Kommunstyrelsens kommentarer kring revisionens ställningstaganden
Beslutet om införandet av optimerad bemanning (Tidigare 4: stycket i Förvaltningens text)
Införandet av arbetssättet optimerad bemanning på samtliga enheter inom särskilt boende
beslutades av sektorchef för sektor socialtjänst. Revisorerna bedömer att det är en brist att
kommunstyrelsen inte beslutat om införandet av optimerad bemanning och finansiering av detta.
De menar i sin granskning att de ekonomiska effekterna av beslutet inte har varit klarlagda
innan genomförandet. Denna uppfattning delas av Kommunstyrelsen. Från förvaltningen
framförs att de bedömde att planeringen av verksamhetens bemanning är en verksamhetsfråga.
Därtill skulle det nya arbetssättet inte vara kostnadsdrivande vid en korrekt implementering.
Med anledning av detta fanns då inte anledning att lyfta frågan från tjänstemannanivå för beslut
i kommunstyrelsen. På grund av en bristande implementering blev emellertid arbetssättet
kostnadsdrivande

Arbetssättet optimerad bemanning koppling till den ökade kostnadsnivån (Tidigare 1:a stycket
I Förvaltningens text)
EY bedömer att arbetet med optimerad bemanning har varit en bidragande orsak till den
ökade kostnadsnivån. Kommunstyrelsen bedömer att det inte var optimerad bemanning
som arbetssätt som var orsaken till underskottet utan snarare avsaknanden av politiska
beslut och förvaltningens bristfälliga ekonomiska
styrning och implementering av arbetssättet. Exempel på detta var att heltid erbjöds utan att
nyttja den överskottstid som uppstod. Kommunstyrelsen ställer sig därför bakom
granskningens bedömning att överanställning i kombination med svårigheter att utnyttja
arbetskraften i det interna köp- och säljsystemet har bidragit till att påverka kostnadsnivån
negativt.
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Dnr KS 2020/225

Hög sjukfrånvaro
I granskningen uppges att det finns ett problem med hög sjukfrånvaro vilket bidrar till ökade
kostnader. Kommunstyrelsen bedömer inte att högre sjukfrånvaro är en stor bidragande orsak
till underskottet. Dock har timvikarier inte hanterats enligt arbetssättet optimerad bemanning,
vilket bidragit till ett ökat underskott.
Felkontering
I granskningen framhålls att kostnader för utbildningar och felkonteringar som bidragande
orsaker till underskottet. Kommunstyrelsen delar inte bedömningen att kostnader för
utbildningar och felkonteringar påverkar underskottet till särskilt stor del och bedömer inte att
dessa bör bedömas som en stor bidragande orsak till det ekonomiska utfallet. Anledningen till
underskottet bör, som tidigare angetts, fokuseras på den bristande implementeringen av
arbetssättet optimerad bemanning.
Kommunstyrelsen och ansvariga utskott har dock informerats om
verksamhetsförändringen. Kommunstyrelsen (2018-08-20 och 2018-09-24), personal- och
ekonomiutskottet (2018-08-27, 2018-10-01 och 2018-10-29) och BSU (2018-09-26, 2018-1031) informerades om optimerad bemanning vilket inte har tagits i beaktning i granskningen.

Granskningens rekommendationer och åtgärder utifrån dessa rekommendationer
Som ett resultat av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att vidtaga följande
åtgärder:
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
Genomförda åtgärder per rekommendation
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
För att stärka kompetensen gällande ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende är idag verksamhetschef med på varje ekonomisk
uppföljning med vardera enhetschef. På detta sätt kan verksamhetschefen få en bredare bild
över det ekonomiska läget samtidigt som enhetschefen kan få del av den bredare bilden och
utifrån detta stärka sin kompetens inom området. På detta sätt kan också verksamhetschefen
säkerställa att implementeringen av arbetssättet sker korrekt. För att ytterligare stärka detta
har alla enhetschefer genomgått en vidareutbildning i ekonomisk uppföljning och analys. Alla
enhetschefer har därtill genomgått en utbildning i bemanningsekonomi.
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En bemanningscontroller har också anställts för att ytterligare stötta verksamhetschef och
enhetschefer. Därtill har arbetet med analys i de ekonomiska månadsrapporterna stärkts för
att tätt följa utfallet enligt de ekonomiska styrprinciperna.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt.
Den bemanningscontroller som har anställts stöttar enhetschefer inom särskilt boende för att
den överkapacitet som skapats används ändamålsenligt och på mest effektivt sätt.
Verksamheten har också minskat bemanningen för att åtgärda överkapacitet, vilket
genomförts genom att inte tillsätta vakanser och minska andelen timvikarier genom att nyttja
överkapaciteten som arbetssättet innebär. Förutom detta har schemaanalyser genomförts och
budget sätts i timmar för en bättre kontroll av efterlevnaden av arbetssättet. Avancerad
Resursplanering (ARP) är en förutsättning för att hantera överkapacitet och nyttjas nu för att
täcka korttidsfrånvaro med mera i scheman.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende
För att se över orsakerna till sjukfrånvaron har personalfunktionen anställt ett extra stöd för att
analysera bland annat orsakerna till den höga sjukfrånvaron. Fokus för den extra resursen är
vård- och omsorgsverksamheterna. Viktigt att lyfta är att sjukfrånvaron inte skiljer sig från
liknande verksamheter i andra kommuner. Frågan prioriteras oavsett detta av verksamheten då
det är en viktig del att stärka arbetsplatsens attraktionskraft och arbetsmiljö där medarbetaren
är den viktigaste faktorn för en verksamhet präglad av kvalitet.
4. Säkerställa och tydliggöra Ansvarsfördelning mellan Vård och Omsorg och
Personalenheten.
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Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorernas granskning av analys och ekonomistyrning av
särskilda boenden slutrapport - 2020
EY har genomfört en granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom
dokumentstudier och nämnddialoger.
Nedan kommenterar kommunstyrelsen de rekommendationer och bedömningar som framgår
av granskningsrapporten. Kommunstyrelsens kommentarer på de fördjupade granskningar
som omnämns i granskningen återfinns i svaren på de respektive granskningarna.
Kommunstyrelsens kommentarer kring revisionens ställningstaganden
Beslutet om införandet av optimerad bemanning (Tidigare 4: stycket i Förvaltningens text)
Införandet av arbetssättet optimerad bemanning på samtliga enheter inom särskilt boende beslutades av
sektorchef för sektor socialtjänst. Revisorerna bedömer att det är en brist att kommunstyrelsen inte
beslutat om införandet av optimerad bemanning och finansiering av detta. De menar i sin granskning att
de ekonomiska effekterna av beslutet inte har varit klarlagda innan genomförandet. Denna uppfattning
delas av Kommunstyrelsen. Från förvaltningen framförs att de bedömde dock att planeringen av
verksamhetens bemanning är en verksamhetsfråga. Därtill skulle det nya arbetssättet inte vara
kostnadsdrivande vid en korrekt implementering. Med anledning av detta fanns då inte anledning att
lyfta frågan från tjänstemannanivå för beslut i kommunstyrelsen. På grund av en bristande
implementering blev emellertid arbetssättet kostnadsdrivande

Arbetssättet optimerad bemanning koppling till den ökade kostnadsnivån (Tidigare 1:a stycket
I Förvaltningens text)
EY bedömer att arbetet med optimerad bemanning har varit en bidragande orsak till den
ökade kostnadsnivån. Kommunstyrelsen bedömer att det inte var optimerad bemanning
som arbetssätt som var orsaken till underskottet utan snarare avsaknanden av politiska
beslut och förvaltningens den bristfälliga ekonomiska
styrningen och implementeringen av arbetssättet. Exempel på detta var att heltid erbjöds utan
att nyttja den överskottstid som uppstod. Kommunstyrelsen ställer sig därför bakom
granskningens bedömning att överanställning i kombination med svårigheter att utnyttja
arbetskraften i det interna köp- och säljsystemet har bidragit till att påverka kostnadsnivån
negativt. Detta är emellertid en brist i implementering av arbetssättet snarare än ett
grundläggande problem i själva arbetssättet.
Hög sjukfrånvaro
I granskningen uppges att det finns ett problem med hög sjukfrånvaro vilket bidrar till ökade
kostnader. Kommunstyrelsen bedömer inte att högre sjukfrånvaro är en stor bidragande orsak
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till underskottet. Dock har timvikarier inte hanterats enligt arbetssättet optimerad bemanning,
vilket bidragit till ett ökat underskott. Detta är en del av den bristande implementering av
arbetssättet som tidigare anförts.
Felkontering
I granskningen framhålls att kostnader för utbildningar och felkonteringar som bidragande
orsaker till underskottet. Kommunstyrelsen delar inte bedömningen att kostnader för
utbildningar och felkonteringar påverkar underskottet till särskilt stor del och bedömer inte att
dessa bör bedömas som en stor bidragande orsak till det ekonomiska utfallet. Anledningen till
underskottet bör, som tidigare angetts, fokuseras på den bristande implementeringen av
arbetssättet optimerad bemanning.
Kommunstyrelsen och ansvariga utskott har dock informerats om
verksamhetsförändringen. Kommunstyrelsen (2018-08-20 och 2018-09-24), personal- och
ekonomiutskottet (2018-08-27, 2018-10-01 och 2018-10-29) och BSU (2018-09-26, 2018-1031) informerades om optimerad bemanning vilket inte har tagits i beaktning i granskningen
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Granskningens rekommendationer och åtgärder utifrån dessa rekommendationer
Som ett resultat av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att vidtaga följande
åtgärder:
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
Genomförda åtgärder per rekommendation
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
För att stärka kompetensen gällande ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende är idag verksamhetschef med på varje ekonomisk
uppföljning med vardera enhetschef. På detta sätt kan verksamhetschefen få en bredare bild
över det ekonomiska läget samtidigt som enhetschefen kan få del av den bredare bilden och
utifrån detta stärka sin kompetens inom området. På detta sätt kan också verksamhetschefen
säkerställa att implementeringen av arbetssättet sker korrekt. För att ytterligare stärka detta
har alla enhetschefer genomgått en vidareutbildning i ekonomisk uppföljning och analys. Alla
enhetschefer har därtill genomgått en utbildning i bemanningsekonomi. En
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bemanningscontroller har också anställts för att ytterligare stötta verksamhetschef och
enhetschefer i arbetssättet och för att kunna utvärdera hanteringen och implementeringen av
optimerad bemanning. Därtill har arbetet med analys i de ekonomiska månadsrapporterna
stärkts för att tätt följa utfallet enligt de ekonomiska styrprinciperna.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används ändamålsenligt
utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
Den bemanningscontroller som har anställts stöttar enhetschefer inom särskilt boende för att
den överkapacitet som skapats används ändamålsenligt och på mest effektivt sätt utifrån
arbetssättet optimerad bemanning. Detta har lett till att överkapaciteten idag nyttjas på rätt sätt
i enlighet med arbetssättet optimerad bemanning. Arbetetsättet optimerad bemanning följs nu
upp inom verksamheten särskilda boenden, i likhet som inom hemtjänsten, där arbetssättets
implementering har fungerat väl sen start.
Verksamheten har också minskat bemanningen för att åtgärda överkapacitet, vilket
genomförts genom att inte tillsätta vakanser och minska andelen timvikarier genom att nyttja
överkapaciteten som arbetssättet innebär. Förutom detta har schemaanalyser genomförts och
budget sätts i timmar för en bättre kontroll av efterlevnaden av arbetssättet. Avancerad
Resursplanering (ARP) är en förutsättning för att hantera överkapacitet och nyttjas nu för att
täcka korttidsfrånvaro med mera i scheman.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende
För att se över orsakerna till sjukfrånvaron har personalfunktionen anställt ett extra stöd för att
analysera bland annat orsakerna till den höga sjukfrånvaron. Fokus för den extra resursen är
vård- och omsorgsverksamheterna. Viktigt att lyfta är att sjukfrånvaron inte skiljer sig från
liknande verksamheter i andra kommuner. Frågan prioriteras oavsett detta av verksamheten då
det är en viktig del att stärka arbetsplatsens attraktionskraft och arbetsmiljö där medarbetaren
är den viktigaste faktorn för en verksamhet präglad av kvalitet.
4. Säkerställa och tydliggöra Ansvarsfördelning mellan Vård och Omsorg och
Personalenheten.
Genomförda åtgärder som redovisas koncentreras uteslutande på kostnader och överkapacitet.
Kvalitetsaspekten kommer helt i skymundan. Denna har inte heller granskats av revisorerna. I
spåren av den pågående pandemin krävs ökade medel till äldreomsorgen, inte mindre. Risken är
uppenbar att ett ensidigt fokus på ekonomin styr åt fel håll. Vi menar att optimerad bemanning
och “arpande” är hjälpmedel för att styra verksamheten, vad vi saknar är en kvalitetsnorm. Våra
medarbetare måste ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, en god vård och omsorg.
Dessa förutsättningar måste politiken skapa. Kostnader för verksamheter måste, så långt det är
möjligt, vara tydligt angivna när ett verksamhetsår börjar.
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Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorernas granskning av analys och ekonomistyrning av
särskilda boenden slutrapport - 2020
EY har genomfört en granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar samt har genomförts genom
dokumentstudier och nämnddialoger.
Nedan kommenterar kommunstyrelsen de rekommendationer och bedömningar som framgår
av granskningsrapporten. Kommunstyrelsens kommentarer på de fördjupade granskningar
som omnämns i granskningen återfinns i svaren på de respektive granskningarna.
Kommunstyrelsens kommentarer kring revisionens ställningstaganden
Arbetssättet optimerad bemanning koppling till den ökade kostnadsnivån
EY bedömer att arbetet med optimerad bemanning har varit en bidragande orsak till den
ökade kostnadsnivån. Kommunstyrelsen bedömer att det inte var optimerad bemanning
som arbetssätt som var orsaken till underskottet utan snarare den bristfälliga ekonomiska
styrningen och implementeringen av arbetssättet. Exempel på detta var att heltid erbjöds utan
att nyttja den överskottstid som uppstod. Kommunstyrelsen ställer sig därför bakom
granskningens bedömning att överanställning i kombination med svårigheter att utnyttja
arbetskraften i det interna köp- och säljsystemet har bidragit till att påverka kostnadsnivån
negativt. Detta är emellertid en brist i implementering av arbetssättet snarare än ett
grundläggande problem i själva arbetssättet.
Hög sjukfrånvaro
I granskningen uppges att det finns ett problem med hög sjukfrånvaro vilket bidrar till ökade
kostnader. Kommunstyrelsen bedömer inte att högre sjukfrånvaro är en stor bidragande orsak
till underskottet. Dock har timvikarier inte hanterats enligt arbetssättet optimerad bemanning,
vilket bidragit till ett ökat underskott. Detta är en del av den bristande implementering av
arbetssättet som tidigare anförts.
Felkontering
I granskningen framhålls att kostnader för utbildningar och felkonteringar som bidragande
orsaker till underskottet. Kommunstyrelsen delar inte bedömningen att kostnader för
utbildningar och felkonteringar påverkar underskottet till särskilt stor del och bedömer inte att
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dessa bör bedömas som en stor bidragande orsak till det ekonomiska utfallet. Anledningen till
underskottet bör, som tidigare angetts, fokuseras på den bristande implementeringen av
arbetssättet optimerad bemanning.
Beslutet om införandet av optimerad bemanning
Införandet av arbetssättet optimerad bemanning på samtliga enheter inom särskilt boende
beslutades av sektorchef för sektor socialtjänst. Revisorerna bedömer att det är en brist att
kommunstyrelsen inte beslutat om införandet av optimerad bemanning och finansiering av
detta. De menar i sin granskning att de ekonomiska effekterna av beslutet inte har varit
klarlagda innan genomförandet. Förvaltningen bedömde dock att planering av verksamhetens
bemanning är en verksamhetsfråga. Därtill skulle det nya arbetssättet inte vara
kostnadsdrivande vid en korrekt implementering. Med anledning av detta fanns då inte
anledning att lyfta frågan från tjänstemannanivå för beslut i kommunstyrelsen. På grund av en
bristande implementering blev emellertid arbetssättet kostnadsdrivande.
Kommunstyrelsen och ansvariga utskott har dock informerats om
verksamhetsförändringen. Kommunstyrelsen (2018-08-20 och 2018-09-24), personal- och
ekonomiutskottet (2018-08-27, 2018-10-01 och 2018-10-29) och BSU (2018-09-26, 2018-1031) informerades om optimerad bemanning vilket inte har tagits i beaktning i granskningen.
Granskningens rekommendationer och åtgärder utifrån dessa rekommendationer
Som ett resultat av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att vidtaga följande
åtgärder:
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
Genomförda åtgärder per rekommendation
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
För att stärka kompetensen gällande ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende är idag verksamhetschef med på varje ekonomisk
uppföljning med vardera enhetschef. På detta sätt kan verksamhetschefen få en bredare bild
över det ekonomiska läget samtidigt som enhetschefen kan få del av den bredare bilden och
utifrån detta stärka sin kompetens inom området. På detta sätt kan också verksamhetschefen
säkerställa att implementeringen av arbetssättet sker korrekt. För att ytterligare stärka detta
har alla enhetschefer genomgått en vidareutbildning i ekonomisk uppföljning och analys. Alla
enhetschefer har därtill genomgått en utbildning i bemanningsekonomi. En

501

Bilaga
2020-08-03

Dnr KS 2020/225

bemanningscontroller har också anställts för att ytterligare stötta verksamhetschef och
enhetschefer i arbetssättet och för att kunna utvärdera hanteringen och implementeringen av
optimerad bemanning. Därtill har arbetet med analys i de ekonomiska månadsrapporterna
stärkts för att tätt följa utfallet enligt de ekonomiska styrprinciperna.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används ändamålsenligt
utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
Den bemanningscontroller som har anställts stöttar enhetschefer inom särskilt boende för att
den överkapacitet som skapats används ändamålsenligt och på mest effektivt sätt utifrån
arbetssättet optimerad bemanning. Detta har lett till att överkapaciteten idag nyttjas på rätt sätt
i enlighet med arbetssättet optimerad bemanning. Arbetetsättet optimerad bemanning följs nu
upp inom verksamheten särskilda boenden, i likhet som inom hemtjänsten, där arbetssättets
implementering har fungerat väl sen start.
Verksamheten har också minskat bemanningen för att åtgärda överkapacitet, vilket
genomförts genom att inte tillsätta vakanser och minska andelen timvikarier genom att nyttja
överkapaciteten som arbetssättet innebär. Förutom detta har schemaanalyser genomförts och
budget sätts i timmar för en bättre kontroll av efterlevnaden av arbetssättet. Avancerad
Resursplanering (ARP) är en förutsättning för att hantera överkapacitet och nyttjas nu för att
täcka korttidsfrånvaro med mera i scheman.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende
För att se över orsakerna till sjukfrånvaron har personalfunktionen anställt ett extra stöd för att
analysera bland annat orsakerna till den höga sjukfrånvaron. Fokus för den extra resursen är
vård- och omsorgsverksamheterna. Viktigt att lyfta är att sjukfrånvaron inte skiljer sig från
liknande verksamheter i andra kommuner. Frågan prioriteras oavsett detta av verksamheten då
det är en viktig del att stärka arbetsplatsens attraktionskraft och arbetsmiljö där medarbetaren
är den viktigaste faktorn för en verksamhet präglad av kvalitet.
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Till kommunfullmäktige

Svar på revisionsrapport - Granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019
Förslag till beslut
Allmänna utskottets och välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen antar svaret på granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning av
särskilda boenden 2019 daterat 2020-08-03 som sin eget.
Allmänna utskottets och välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppsiktsplikt
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och
behandling i enlighet med överenskommen rutin.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisorernas
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds
kommun.
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Kommunrevisionen har överlämnat granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och
behandling i enlighet med överenskommen rutin.
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Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är revisionernas
sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds
kommun.
Som ett resultat av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att vidta följande
åtgärder:
1. Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
2. Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
3. Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
EY bedömer att orsaken till underskottet är själva arbetssättet optimerad bemanning, hög
sjukfrånvaro och felkonteringar. Förvaltningen delar inte denna bedömning. Arbetssättet
optimerad bemanning bidrar till att minska kommunens kostnader, men den bristande
ekonomiska styrningen och den felaktiga implementeringen har lett till högre kostnader.
Bedömningen från förvaltningens sida är att hög sjukfrånvaro påverkar kostnadsbilden
negativt, men att sjukfrånvaro inte i sig inte är en delförklaring till underskottet inom särskilt
boende. Istället är brister i tillämpningen av optimerad bemanning vid sjukfrånvaro en
bidragande orsak.
Redan innan granskningens färdigställande har flertalet åtgärder vidtagits som ligger i linje
med revisorernas rekommendationer. Bland annat har utbildningsinsatser genomförts för att
stärka kompetensen kring ekonomisk uppföljning och prognos. Därtill har överkapaciteten
som funnits åtgärdats genom att arbeta utifrån arbetssättet optimerad bemanning gällande att
minska andelen timanställda samt att inte tillsätta vakanser. För att se över orsakerna till den
höga sjukfrånvaron har en resurs på personalfunktionen anställts som ett extra stöd för att
analysera bland annat orsakerna till den höga sjukfrånvaron.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av analys och
ekonomistyrning av särskilda boenden 2019
Missiv, granskning av analys och ekonomistyrning
Granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden, EY
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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en
granskning av analys och ekonomistyrning av särskilda boenden. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Sektor socialtjänst beslutade under 2018 att införa arbetssättet med optimerad bemanning på
samtliga enheter inom särskilt boende. Beslutet innebar att samtliga anställda erbjöds önskad
sysselsättningsgrad vilket resulterade i en överkapacitet av personal. Överkapaciteten
planerades att användas för att ersätta timvikarier inom särskilt boende. Granskningen visar
att beslutet att införa optimerad bemanning har tagits på tjänstemannanivå och att de
ekonomiska effekterna av beslutet inte har varit klarlagda innan genomförandet. Enheterna
har inte kunnat använda överkapaciteten effektivt och en majoritet av enheterna inom särskilt
boende hade per september 2019 en högre bemanning än vad budget medger. Granskningen
visar att arbetet med optimerad bemanning har varit en bidragande orsak till den ökade
kostnadsnivån. Därtill har hög sjukfrånvaro inom särskilt boende bidragit ytterligare till ökade
kostnadsnivåer.
Kommunstyrelsen har beslutat om flera åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad
bemanning. Däremot har en majoritet av enheterna inom särskilt boende fortfarande en högre
bemanning än vad budget tillåter. Vår granskning visar att kommunstyrelsen endast delvis har
säkerställt tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet.
Uppföljning av enheternas ekonomi sker regelbundet, men analyserna av verksamheternas
resultat är kortfattade och av deskriptiv karaktär. Vidare saknar enheternas rapporter i flera fall
en fördjupad analys och koppling till planerade åtgärder. Vår granskning visar att
kommunstyrelsen inte har säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och uppföljning.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
 Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
 Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen.
Nämnderna ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller
för verksamheten, samt att uppdraget genomförs inom ramen för tillgängliga resurser. Enligt
årsbokslut 2018 redovisade verksamhet vård och omsorg, som ingår i Sektor socialtjänst, ett
underskott på 2,7 miljoner kronor. I bokslutet påpekas att kommunen står inför utmaningar
med en åldrande befolkning. Detta demografiska tryck kommer att ställa högre krav på
äldreomsorgen, däribland särskilda boenden. Svårigheter att hitta behörig personal inom vissa
verksamheter i syfte att balansera detta tryck beskrivs också som en risk.
Samtidigt som sektorn redovisar ett underskott finns ett pågående arbete med att öka
bemanningen, utifrån handlingsplan för optimerad bemanning. Arbetet med optimerad
bemanning ska resultera i en effektivare användning av personal och utöka
tjänstgöringsgraden för de som önskar. Det är oklart vilka beslut som ligger till grund för arbetet
med optimerad bemanning. I samband med delårsbokslutet 2019 framkom att kostnader för
särskilt boende har ökat trots att antalet boendeplatser inte har ökat. Revisionen noterade i
samband med rapportering av delårsbokslut att det var osäkert om kostnadsökningen har fler
orsaker än övergång till fler heltidstjänster. Revisionen ser därmed en risk att kostnaderna inte
har analyserats tillräckligt.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att granska
hur kommunstyrelsen arbetar med ekonomistyrning av särskilda boenden. Ansvarsgrunder
som är aktuella i denna granskning är risker för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi
samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Vad är orsaken till underskottet?



Hur har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig analys/prognos och
omvärldsbevakning av sin verksamhet?



Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende
särskilda boenden?



Har kommunstyrelsen beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de
ökade kostnaderna?



Hur har arbetet med optimerad bemanning påverkat kostnadsnivån?
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2.3. Avgränsningar
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
2.4. Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen.
2.5. Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna framgår av bilaga 1.
2.6. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/gruppintervjuer. En
källförteckning framgår av bilaga 2. Intervjupersonerna har valts ut utifrån att granskningens
syfte har ett övergripande perspektiv. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska
rapporten. Följande funktioner har intervjuats:


Verksamhetschef för Vård och omsorg
 Ekonomichef/ekonom
 Utvalda enhetschefer för särskilda boenden
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3. Budgetunderskottet och arbetet med optimerad bemanning
I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna om hur arbetet med optimerad bemanning har
påverkat kostnadsnivån och vad som är orsaken till underskottet.
3.1. Optimerad bemanning
Sektor Socialtjänst fick under 2015 i uppdrag av kommunfullmäktige att öka andelen
heltidstjänster inom Vård och omsorg utifrån budgetram. Under 2017 inleddes en pilotstudie
avseende arbetssättet med optimerad bemanning. Sektor socialtjänst beslutade därefter under
2018 att införa optimerad bemanning på samtliga enheter inom särskilt boende.
Enhetscheferna inom särskilt boende genomgick i samband med detta en utbildning kring det
nya arbetssättet. Av intervju framgår att beslutet om optimerad bemanning kom hastigt och att
arbetssättet inte var förankrat bland enhetscheferna vid införandet. Vidare framgår att beslutet
genomfördes utan finansiering och tillräcklig analys av budgeteffekter. Dokumentstudier visar
att kommunfullmäktige inte har fått någon återrapportering avseende de ekonomiska
effekterna av beslutet om optimerad bemanning.
Beslutet att införa optimerad bemanning togs på tjänstemannanivå. Bakgrunden till beslutet
om optimerad bemanning uppges i intervju vara arbetet mot inriktningsmålet om att öka
andelen heltidsanställda i kommunen. Ytterligare orsaker uppges vara personalbrist inom
sektorn och fler äldre inom kommunen. Vidare uppges konkurrens om arbetskraft med
kranskommunerna som en bidragande orsak till beslutet.
Optimerad bemanning är ett arbetssätt som innebär att anställda erbjuds ökad
tjänstgöringsgrad. Den överkapacitet som uppstår är tänkt att nyttjas för att ersätta timvikarie
vid frånvaro. Detta genom att enheterna köper och säljer timmar av varandra beroende på
arbetsbelastning och behov. Enheterna inom särskilt boende är själva ansvariga för att köpa
timmar för att täcka behovet av bemanning när den egna personalen inte kan fylla behovet.
Enheterna ansvarar även för att sälja timmar till andra enheter när det finns en överkapacitet
på enheten.
Av de rapporter som enheterna lämnar till ekonomiavdelningen framgår att flera av enheterna
har fler årsarbetare än vad budget tillåter. Av intervjun framgår att behovet av bemanning inte
matchar tillgängligheten på bemanning. När det finns mycket tillgänglig personal är behovet
lägre eftersom arbetsbelastningen följer samma mönster på de olika enheterna. Vidare
framgår att det är en utmaning att förmå medarbetare att arbeta på olika enheter. Enheterna
har också haft svårt att använda överkapaciteten av schematekniska orsaker kopplade till
arbetstidslagen.1 Överanställning i kombination med svårigheter att använda arbetskraften har
bidragit till att påverka kostnadsnivåerna negativt.
I tabellen nedan sammanfattas enheternas underskott samt procentuell överanställning per
september 2019 efter införandet av optimerad bemanning. Nedanstående uppgifter har

1

Arbetstidslagen reglerar hur mycket anställd får arbeta per dygn, per vecka och per år.
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lämnats av ekonomiavdelningen och bygger på de månadsrapporter som enheterna lämnar
månadsvis.

Årsarbetare
Enhet

Enligt enhetscheferna Enligt budget

Resultat per september

Säbo ledning

0

0

49

Tallåsen Fastighet

0

0

-401

Tallåsen Natt

22,84

21,27

-1463

Tall-Björk Tallåsen

13,15

12,73

38

Sörgården Tallåsen

8

6,7

67

Humlegården Tallåsen

0

0

-1

Kastanjen 1 Tallåsen

7,55

6,3

-238

Kastanjen 2 Tallåsen

9,6

9,02

-177

Liljegården Tallåsen

6,47

5,52

-150

Rosengården Tallåsen

6,05

5,52

-411

Lindgården Tallåsen

7,05

5,52

-129

Rönngården Tallåsen

6,35

5,52

-418

10

8,32

-344

8,15

6,4

-93

8,3

6,8

-788

Lavendelgården Tallåsen

7,09

5,85

-401

Fastighet Hällebäck

8,63

6,37

-1350

5,4

5,18

-417

8,55

5,42

-378

6,1

5,28
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6,45

6,45

66

Måsen-Tärnan Hällebäck

9,8

10,88

-848

Intern pool Säbo

5,1

0

-419

Säbo rekrytering

4

0

-1294

Pressaregården Fastighet

0

0

22

Pressaregården Västra

7,2

7,8

499

Pressaregården Östra

6,6

6,5

13

Västra Ekgården Tallåsen
Östra Ekgården Tallåsen
Örtagården Tallåsen

Snäckan Hällebäck
Knopen Hällebäck
Skutan Hällebäck
Bryggan Hällebäck

Totalt

188,43

159,35

-9482
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Av tabellen framgår att det totala underskottet för samtliga enheter inom särskilt boende per september
2019 uppgår till 9482 tkr. Överanställningar på samtliga enheter uppgår till 29,08 2 årsanställda vilket
motsvarar en procentuell överanställning på 18 %.

3.2. Budgetunderskottet
I delårsbokslutet per augusti 2019 framgår att särskilt boende prognostiseras gå mot ett
underskott på 7 900 tkr för budgetåret 2019. Den primära orsaken till underskottet uppges vara
att verksamheten har ökat tjänstgöringsgraden hos personalen som ett led i arbetet med
optimerad bemanning. Ökningen startade under september 2018 och innebar en ökning av ca
20 årsarbetare innan 2018 års slut. Detta innebar att verksamheten gick in med för höga
personalkostnader inför året och målsättningen var att detta skulle hanteras inom arbetet med
optimerad bemanning. Verksamheten har inte lyckats att optimera bemanningen i samma
utsträckning som ökningen av årsarbetare och effekten har således blivit negativ gentemot
budget.
Av vår analys av enheternas månadsrapporter framgår att det i vissa fall förekommer
felkonteringar vid utbetalning av löner exempelvis när enheterna har köpt arbetskraft av en
annan enhet. Resultatet på enhetsnivå blir i dessa fall missvisande. Negativ stämning på
arbetsplatsen, hög sjukfrånvaro och instabila arbetsgrupper nämns också som problem som
påverkar budgeten negativt. Återkommande orsaker till underskottet som påtalas är också
svårigheter i anpassningen av grundbemanningen som baseras på vård- och
omsorgstagarnas växlande behov. Vidare framgår att det är problematiskt med rekrytering av
vikarier och att enheterna har svårt att sälja timmar till varandra. Vid tillfällen då personal säger
upp sig eller ska ta längre ledighet vid exempelvis studier blir detta en ökad kostnad då vikarier
måste anlitas.
I de ekonomiska analyserna nämns följande orsaker till underskottet:
 Kort- och långtidssjukskrivningar
 Ökade kostnader när ordinarie personal jobbar övertid
 Behov av extrabemanning på grund av hög arbetsbelastning
 Personalomsättning och förändrat behov av grundbemanning
 Problem med vikariebeställning och rekrytering
 Svårigheter att få ut arbetstid inom ramen för optimerad bemanning
 Kostnader för utbildningar
 Felkonteringar
3.3. Bedömning
Enligt kommunallagens elfte kapitel ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Vår granskning visar att arbetet med optimerad bemanning
grundar sig i ett beslut taget på sektorsnivå utan finansiering. Vi noterar att de ekonomiska
effekterna av arbetssättet med optimerad bemanning inte har gjorts kända inför beslutet. Av

2

Beräknat utifrån antalet årsanställda som enhetscheferna uppger arbetar på enheterna subtraherat
med antalet årsanställda enligt budget.
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granskningen framgår att flera av enheterna i nuläget har fler årsarbetare än vad som finns
budgeterat för. Vidare framgår att behovet av bemanning inte matchar tillgängligheten på
bemanning. Den överkapacitet som har uppstått till följd av att medarbetare har fått önska
sysselsättningsgrad har därför inte kunnat utnyttjas effektivt.
Vi bedömer att överanställning i kombination med svårigheter att utnyttja arbetskraften i det
interna köp- och säljsystemet har bidragit till att påverka kostnadsnivån negativt. I enheternas
månadsrapporter listas förutom orsaker kopplade till optimerad bemanning även hög
sjukfrånvaro och personalomsättning som bidragande orsaker till underskottet. Vidare anges
även kostnader för utbildningar och felkonteringar som bidragande orsaker. Vi bedömer att det
är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställt att beslut om verksamhetsförändringar är
finansierade.
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4. Analys och uppföljning
I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig
analys/prognos och omvärldsbevakning av sin verksamhet samt om kommunstyrelsen
säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende särskilda boenden.
4.1. Analys och uppföljning
Förvaltningen gör ekonomiuppföljning månadsvis. I uppföljningen följs resultatet för månaden
upp och prognos görs per helår och jämförs med budget. Enhetscheferna gör också en
månadsvis uppföljning av hur många årsarbetare som finns på enheterna i jämförelse med hur
många årsarbetare som finns budgeterat för. Rollerna i prognosarbetet regleras i dokumentet
”Ansvarsfördelning i ekonomiska processer”.
Enheternas resultat sammanställs till verksamhetsnivå och sektornivå. Enhetscheferna får
stöd av ekonomiavdelningen i form av regelbundna möten. Ekonomiavdelningen hjälper även
enhetscheferna att analysera sitt resultat och utföra helårsprognoser.
Arbetet med budget, prognos och ekonomisk uppföljning sker enhetsvis. Enhetscheferna
träffar ekonom regelbundet tillsammans med verksamhetschef. I de fall som utfall eller prognos
avviker från gällande budget ska avvikelserna analyseras. En enhetschef som inte bedömer
det möjligt att förhålla sig till sin budget ska genast rapportera det till verksamhetschef och
ekonom. Om en enskild enhet inte klarar av att hålla budget är det upp till verksamhetschefen
att tillse att det finns tillräckliga överskott på övriga enheter inom verksamheten för att
verksamheten som helhet ska uppnå en budget i balans.
Av intervju framgår att vissa enhetschefer är osäkra på hur de ska tolka den information som
de får i personalplaneringsverktyget Time Care och vad som ska analyseras. Vidare framgår
att enhetscheferna upplever att det skulle finnas ett mervärde i ytterligare utbildning inom
analysområdet. Därtill uppges att brist på tid för analysarbete är en bidragande orsak till
bristande analyser.
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av samtliga månadsrapporter för enheter inom
särskilt boende. Vi noterar att analyserna av resultaten i månadsrapporterna är av deskriptiv
karaktär och i form av orsaksanalys, där händelser som påverkar det ekonomiska resultatet
listas. Vi noterar att det vissa månader helt saknas analyser. I vissa fall saknas tydlig koppling
mellan analys av det genererade underskottet och planerade åtgärder. Vidare är det inte
möjligt att göra en uppföljning av vidtagna åtgärder, då vissa månader saknar information om
orsak till underskott och vidtagen åtgärd.
Omvärldsbevakning sker i kommun och landstingsdatabasen Kolada där relevanta nyckeltal
analyseras. Omvärldsbevakning sker även genom närvårdsamverkan SIMBA och inom
Göteborgsregionen. Av intervjun framgår att ingen rapportering av omvärldsbevakningen sker.
Informationen når inte heller enhetscheferna.
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4.2. Bedömning
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår att rapportering till kommunstyrelsen görs
per tertial, det vill säga i april, augusti samt december. Därtill ska en förenklad uppföljning
göras i mars och oktober. Vår granskning visar att analys och uppföljning görs men att
analyserna av verksamheternas resultat är av begränsad omfattning och av deskriptiv
karaktär. Rapporterna anger visserligen orsaker till det ekonomiska resultatet men saknar i
många fall en fördjupad analys och koppling till planerade åtgärder. Vi noterar att
månadsrapporterna i vissa fall helt saknar orsaker till underskottet och analys. Vi bedömer att
kommunstyrelsen inte har säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och uppföljning.
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5. Kommunstyrelsens åtgärder för budget i balans
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om kommunstyrelsen beslutat om tillräckliga åtgärder
för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.
5.1. Vidtagna åtgärder
Av intervjun framgår att flera åtgärder vidtagits för att uppnå en budget i balans. Medarbetare
erbjuds inte längre högre sysselsättningsgrad och en bemanningscontroller har anställts för
att ge stöd till hela förvaltningen. Bemanningscontrollern är tänkt att kunna bistå förvaltningen
med arbetssättet kring optimerad bemanning. Vidare ersätts inte längre vakanser vid
uppsägning och nyanställda erbjuds lägre sysselsättningsgrad. Nattarbetstiden har också
minskat och förvaltningen har fortsatt arbetet med att installera nattkameror hos brukarna för
att minska behovet av nattbesök.
Av enheternas månadsrapporter framgår att följande åtgärder har vidtagits för att uppnå en
budget i balans:









Stabilisering av arbetsgrupper och arbete med arbetsmiljö
Samtal vid sjukdom, individuella handlingsplaner
Utvärdering av grundbemanningskrav
Använda disponibel tid på annan enhet
Effektivisering av schemaläggningen
Förkortade nattpass
Minskad bemanning
Snabbare inflyttning för vårdtagare

5.2. Bedömning
Av kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Vår granskning visar att brister vid implementeringen av optimerad bemanning
har varit den huvudsakliga orsaken till underskottet. Kommunstyrelsen har beslutat om flera
åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad bemanning, bland annat har åtgärder vidtagits
för att kunna använda överkapacitet på enheterna för att täcka bemanning vid frånvaro. Därtill
erbjuds anställda inte längre högre sysselsättningsgrad. Vi noterar att majoriteten av
enheterna inom särskilt boende per september 2019 fortfarande hade väsentligt fler
årsanställda än vad budget tillåter. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen endast delvis har
säkerställt tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet. Detta då det
fortfarande föreligger oklarheter kring hur den överkapacitet som finns inom verksamheten ska
kunna användas effektivt.
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6. Samlad bedömning
I detta kapitel ges en samlad bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor. Därefter
framgår vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning samt de
rekommendationer som lämnas till kommunstyrelsen.
6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Vad är orsaken till underskottet?

Vi bedömer att arbetet med optimerad bemanning
har varit en bidragande orsak till den ökade
kostnadsnivån. Vår granskning visar att beslutet
att införa optimerad bemanning har tagits på
tjänstemannanivå och att de ekonomiska
effekterna av beslutet inte har varit klarlagda
innan
genomförandet.
Vi
bedömer
att
överanställning i kombination med svårigheter att
utnyttja arbetskraften i det interna köp- och
säljsystemet har bidragit till att påverka
kostnadsnivån negativt. Flera av enheterna
uppger även att det finns ett problem med hög
sjukfrånvaro vilket bidrar till ökade kostnader.
Därtill framhålls även kostnader för utbildningar
och felkonteringar som bidragande orsaker till
underskottet. Vi bedömer att det är en brist att
kommunstyrelsen inte säkerställt att beslut om
verksamhetsförändringar är finansierade.

Hur har arbetet med optimerad
bemanning påverkat kostnadsnivån?

Hur har kommunstyrelsen säkerställt
en tillräcklig analys/prognos och
omvärldsbevakning av sin
verksamhet?

Har kommunstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning och
kontroll avseende särskilda boenden?
Har kommunstyrelsen beslutat om
tillräckliga åtgärder för att komma till
rätta med de ökade kostnaderna?

Uppföljning av enheternas ekonomi sker
regelbundet, men analyserna av
verksamheternas resultat är kortfattade och av
deskriptiv karaktär. Vidare saknar rapporterna i
flera fall en fördjupad analys och koppling till
planerade åtgärder. Vi noterar även att vissa
månader helt saknar en beskrivning av orsaker
till underskottet och analys. Vi bedömer att
kommunstyrelsen inte har säkerställt ett
tillräckligt arbete med analys och uppföljning.
Delvis. Kommunstyrelsen har beslutat om flera
åtgärder för att förbättra arbetet med optimerad
bemanning. Bland annat erbjuds inte längre
önskad sysselsättningsgrad. Däremot har en
majoritet av enheterna fortfarande en högre
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bemanning än vad budget tillåter. Därtill
föreligger det fortsatt en osäkerhet kring hur
överkapaciteten ska kunna användas i
verksamheten. Vi bedömer därför att
kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med
underskottet.

6.2. Slutsats och identifierade förbättringsområden
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande
bedömning att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av ekonomin på särskilda boenden i Stenungsunds kommun.
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Säkerställa tillräcklig kompetens för ekonomisk uppföljning och prognos bland
enhetscheferna inom särskilt boende.
 Säkerställa att den överkapacitet som finns inom särskilt boende används
ändamålsenligt utifrån arbetssättet med optimerad bemanning.
 Se över orsakerna till den höga sjukfrånvaron på enheterna inom särskilt boende.
Göteborg den 24 februari 2020

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Johan Palmgren
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
Enligt 6 kap. 7 § ska nämnderna ansvara för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.
Enligt 11 kap. 1 § ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses
i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan
resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Av 11 kap. 12 § framgår att om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om
kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast
följande tre åren.
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas
senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.
Stenungsunds kommuns budget 2019
I kommunens budget anges att god ekonomisk hushållning uppnås genom att 70 % av de
finansiella målen samt inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda.
Ansvarsfördelning i ekonomiska processer
I dokumentet ”Ansvarsfördelning i ekonomiska processer” framgår ansvarsfördelningen
mellan chefer och ekonom i budgetprocessen samt vid ekonomisk uppföljning. Av dokumentet
framgår bland annat att:


Chefer ansvarar för ekonomisk uppföljning och analys av sin verksamhet
Chefer ansvarar för att skriva uppföljningsrapporter
 Chefer ansvarar för att rapporterat konstaterat eller befarat underskott


Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsen är kommunens verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska ha hand om
kommunens egendoms- och medelsförvaltning.
Ekonomiska styrprinciper
Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt
erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. Budget,
finansiella mål och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige i juni.
Sektorchef ansvarar för att ta fram förslag till verksamhetsplan innehållande
verksamhetsbudget och aktiviteter för att nå inriktningsmålen. Förslag på verksamhetsplan
bereds av utskotten. Verksamhetsplanen beslutas av kommunstyrelsen senast i november.
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Mål som finns i budgeten är överordnade mål eller inriktningar tagna i andra dokument.
Kommunstyrelsen ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive
verksamhets budget. Ramen binds på den nivå som redovisas i budgetdokumntet under
rubriken ”Ramar”. Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom
respektive verksamhet och är överordnat mål och servicenivå.
Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av ramar mellan sektorerna. Kommunstyrelsen
beslutar om omfördelning av ramar mellan verksamheter i en sektor. Ekonomichefen äger rätt
att göra teknisk justering av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag.
Start/nedläggning av verksamhet kräver alltid politiska beslut.
Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges
för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring.
Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till
kommunstyrelsen görs per tertial, det vill säga i april, augusti samt december (årsredovisning).
En förenklad uppföljning görs även per mars och oktober. Formell rapportering till utskott sker
per april, augusti samt december. Dock åligger det sektorchef att löpande rapportera om
ekonomin till utskotten. Vid avvikelse mot budget ska kommunstyrelsen informeras.
Personal- och ekonomiutskottet har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt som inte är
destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, finansverksamhet och
ägarstyrning av bolag.
Verksamhetsplanen är sektorernas planering för nästkommande år med aktiviteter för att nå
måluppfyllelse samt en fördelning av de ekonomiska ramarna. I verksamhetsplanen framgår
hur verksamheterna ska verkställa kommunfullmäktiges budget.
Sektorchef ansvarar för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar
för att verksamheten håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten
håller sig inom tilldelad budget. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och
genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten
ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att
budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga
åtgärder för att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad
om enhetens ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Respektive
chef ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras.
Befarar sektorchef ett underskott i verksamheten eller sektorn ska detta omgående
rapporteras till kommunchef. Sektorchef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets
slut.
Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på
åtgärder tillställas utskottet senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet.
Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett
prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till
kommunstyrelsen. I de fall kommunstyrelsen förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet
krävs beslut i kommunfullmäktige.
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuförteckning
Inom ramen för granskningen har följande personer intervjuats:


Verksamhetschef för Vård och omsorg
Ekonomichef
 Utvalda enhetschefer för särskilda boenden


Övergripande styrdokument











Årsredovisning 2018 Stenungsunds kommun
Budget 2019 Stenungsunds kommun
Verksamhetsplan 2019
Ekonomiska styrprinciper
Ansvarsfördelning i ekonomiska processer
Rutinbeskrivning för ekonomisk uppföljning
Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen
Årsredovisning Sektor socialtjänst 2018
Uppföljning och prognos, maj 2019 Sektor socialtjänst maj
Uppföljning och prognos, augusti 2019 Sektor socialtjänst augusti

Månadsrapporter från enheter inom särskilt boende
Månadsrapporter 2018



















Månadsrapporter 2019


Bryggan Hällebäck
Hällebäck Fastighet
Kopen Hällebäck
Måsen Tärnan Hällebäck
Snäckan Hällebäck
Pressargården Fastighet
Pressargården Västra
Pressargården Östra
Intern pool Säbo
Säbo ledning
Säbo rekrytering
Lavendelgården
Liljegården Tallåsen
Rosengården Tallåsen
Skutan Hällebäck
Tall-Björk
Tallåsen fastighet
Tallåsen Humlegården



















Tallåsen kastanjen
Tallåsen Pressargården
Tallåsen Sör
Västra Ekgården
Örtgården
Östra Ekgården
Bryggan Hällebäck
Hällebäck Fastighet
Kopen Hällebäck
Måsen Tärnan Hällebäck
Snäckan Hällebäck
Pressargården Fastighet
Pressargården Västra
Pressargården Östra
Intern pool Säbo
Säbo ledning
Säbo rekrytering
Lavendelgården
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Liljegården Tallåsen
Rosengården Tallåsen
Skutan Hällebäck
TallBjörk
Tallåsen fastighet
Tallåsen kastanjen

Tallåsen Pressargården
Tallåsen Sör
 Västra Ekgården
 Örtgården
 Östra Ekgården


Kommunfullmäktige protokoll

Protokoll 2018










Protokoll 2019


Protokoll 2018-01-29
Protokoll 2018-02-12
Protokoll 2018-03-12
Protokoll 2018-04-16
Protokoll 2018-05-14
Protokoll 2018-06-25
Protokoll 2018-10-08
Protokoll 2018-11-12
Protokoll 2018-12-17










Protokoll 2019-01-31
Protokoll 2019-03-07
Protokoll 2019-04-10
Protokoll 2019-05-16
Protokoll 2019-06-13
Protokoll 2019-09-12
Protokoll 2019-10-10
Protokoll 2019-11-14
Protokoll 2019-12-12
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Tjänsteskrivelse
2021-01-07

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/2

Till kommunfullmäktige

Anmälningsärende - Löpande granskning 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att revisionsrapporten ” Löpande granskning 2020” inkommit
och emotser kommunstyrelsens svar på rapporten.
Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört
revision gällande löpande granskning 2020.
Granskningen har med detta i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på
nästkommande sammanträde efter att handling inkommit.
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligt.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport - Löpande granskning 2020
Revisionsrapport - Löpande granskning 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Tjänsteskrivelse
2021-01-07

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
bjorn.wikman@stenungsund.se
therese.allansson@stenungsund.se
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Dnr KS 2021/2
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3
532

4
533

5
534

6
535

7
536

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

§ 244

Dnr: KS 2020/6

Val av ledamot i välfärdsberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag
och konstaterar att så sker.

Justerare

Rätt utdraget intygar
537

