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Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-10 
Tid: 16:00-16:45 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), vice ordförande jäv § 216 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Agneta Pettersson Bell (ST) § 216 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Ida Melin (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) 
Lisbeth Svensson (L) 
Maria Möller Berntsson (L) ersätter Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Alexandra Odelsheim (SD) §§ 213-215, 217-219 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör §§ 216-219 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Richard Brown, sekreterare 
Sophie Nygren, sekreterare 
Camilla Svensson, verksamhetschef 
Veronica Götzinger, verksamhetschef §§ 213-216 
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Justerare: Maria Renfors (M) 
   
 
 
 
 
Sophie Nygren Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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                  Kommunstyrelsen
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum:  2020-06-10  
Paragrafer: 213-219  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-10 
Datum då anslaget tas ned: 2020-07-02 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Sophie Nygren  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

§ 213 Fastställande av föredragningslistan   

§ 214 Återbetalning/eftergift av taxa för torgplats med 

anledning av Corona-pandemin 

KS 2020/494  

§ 215 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal 

med Trafikverket för detaljplanen Spekeröds 

handelsområde 

KS 2018/108  

§ 216 Detaljplan för Spekeröds handelsområde och 

verksamheter Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 

KS 2018/125  

§ 217 Svar på återremiss - Omfördelning av 

investeringsbudget på grund av utbyggnad av 

gång- och cykelväg längs väg 574 

KS 2018/321  

§ 218 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, 

taxa för vatten och avlopp VA 

KS 2020/301  

§ 219 Inställda kommundelsstämmor i Stenungsunds 

kommun under 2020 till följd av 

Coronapandemin 

KS 2020/548  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 213  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 214 Dnr: KS 2020/494 
 
Återbetalning/eftergift av taxa för torgplats med anledning av 
Corona-pandemin 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att återbetala/efterge årsavgiften för torgplats under den period 
som verksamheten inte kan bedrivas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande Coronasituationen och förbudet mot folksamlingar 
överstigande 50 personer beslutade Stenungsunds kommun 30 mars 2020 att ingen mer 
torghandel ska bedrivas fram till årsskiftet. Detta har gjort det omöjligt för torghandlarna att 
bedriva sin verksamhet, och det är därför rimligt att de inte ska behöva betala årsavgift för 
sina torgplatser. 
 
Den totala budgeterade intäkten för torghandeln uppgår till 135 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
 
 
Beslut skickas till 
Markhandläggare Exploatering 
ekonomi@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 215 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket, undertecknat 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 216 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde.  
 
Reservation 
Jimmy Lövgren (MP) och Emma Ramhult (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Jäv 
Agneta Pettersson Bell (ST) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
Tillägg till plankostnadsavtal gällande detaljplan för handel, kontor och småindustri i 
Spekeröd, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jimmy Lövgren (MP): Återremiss. Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över 
detaljplanen och begränsa ytan för dagligvaruhandeln till 5000m2. Om inte det kan godkännas 
föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra riskerna för nuvarande handel genom 
att beställa en ny handelsutredning. 
 
Emma Ramhult (V): Bifaller Jimmy Lövgrens (MP) förslag till beslut.  
Bo Pettersson (S): Tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan avgöra frågan idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar 
enligt det.  
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 217 Dnr: KS 2018/321 
 
Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget på grund 
av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2 800 tkr ur totala investeringsbudgeten för 
utbyggnad gång- och cykelvägar för färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar följande anteckning till protokollet: 
Stenungsunds kommun har en antagen mobilitetstrategi där inriktningen och ambitionen är att 
öka andelen resor som våra kommuninvånare går till fots eller cyklar. Byggandet av gång och 
cykelvägar kommer därför prioriteras de kommande åren. När Trafikverket är med och ställer 
krav kan kostnaderna bli orimligt höga. Moderaterna anser att det är viktigt att kommunen på 
ett tidigt stadium försöker hitta alternativa lösningar i de fall löpmeterpriset kan antas bli 
väsentligt högre än den för gång och cykel-vägar genomsnittliga kostnaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S): Tillstyrker förvaltningens förslag.  
Nedzad Deumic (KD): Tillstyrker förvaltningens förslag. 
Maria Renfors (M): Tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 218 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna med anslutningsavgift + 15 procent och förbrukningsavgiften med + 10 
procent jämfört förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Åtgärdsplan ledningsnät 2020-2023 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1a 
Åtgärdslista 200408 Bilaga1b 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M): Tillstyrker förvaltningens förslag.  
Agneta Pettersson Bell (ST): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda 
de ekonomiska konsekvenserna med anslutningsavgift + 15 procent och förbrukningsavgiften 
med + 10 procent jämfört förvaltningens förslag. 

Johan Jönsson (M): Tillstyrker förvaltningens förslag.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för förvaltningens förslag till beslut.  
Nej-röst för Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.  
 
Följande ledamöter röstade ja: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), 
Ulla Johansson (SD), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller Berntsson (L), Nedzad Deumic 
(KD). 
 
Följande ledamöter röstade nej: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST),  
Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma 
Ramhult (V), Jimmy Lövgren (MP). 
  
Med 8 nej-röster och 7 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Agneta Pettersson 
Bells (ST) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 219 Dnr: KS 2020/548 
 
Inställda kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 
2020 till följd av Coronapandemin 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa in samtliga kommundelsstämmor i Stenungsunds 
kommun under 2020 till följd av Coronapandemin. 
 
Protokollsanteckning 
Nedzad Deumic (KD) återkommer med ett förslag på kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 27 mars 2020 fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer till följd av 
Coronapandemin. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett 
skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan 
sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader.  
 
De senaste åren har antalet åhörare på kommundelsstämmorna i Stenungsunds kommun vid 
flertalet tillfällen överstigit 50 personer vilket innebär en risk för brott mot regeringens 
förbud.  
 
Kommunfullmäktiges presidium diskuterade frågan den 1 juni och gav förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för ett politiskt beslut om att ställa in samtliga 
kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 2020 med hänvisning till regeringens 
beslut till följd av Coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se
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