
Protokoll          
                  Allmänna utskottet

2020-01-21

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2020-01-21
Tid: 08:30 – 11:45, ajournering klockan 10:10 - 10:20
Plats: Aktern

Beslutande
Bo Pettersson (S), ordförande
Johan Jönsson (M), vice ordförande
Christian León Lundberg (ST)
Göder Bergermo (L)
Emma Ramhult (V)

Ersättare
Jan Rudén (S)
Mattias Vernberg (C)
Wouter Fortgens (M)
Jimmy Lövgren (MP)
Lena Hedlund (KD)

Övriga närvarande
Maria Renfors (M), 2 vice ordförande kommunstyrelsen
Agneta Pettersson Bell, 1 vice ordförande kommunstyrelsen
Kicki Nordberg, kommundirektör §§ 1-7
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Mia Skytt, sekreterare
Thomas Dahl, projektledare Stenungsundshem §§ 1-3
Stefan Svedhem, centrumplanerare
Erika Bjärsved, ekonomichef §§ 1-7
Malin Henriksson, verksamhetschef samordning och strategi
Anders Hulterström, verksamhetschef plan § 5
Björn Alm Ekenberg, projektledare §§ 6-7
Veronica Götzinger, verksamhetschef mark och exploatering §§ 3-7
Tony Strandh, verksamhetschef VA §§ 6-7
Camilla Svensson,  verksamhetschef avfall §§ 6-7

Justeringsdag:  Tisdag 28 januari

Justerare: Göder Bergermo (L)
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Mia Skytt Bo Pettersson (S) Göder Bergermo (L)  
sekreterare ordförande justerare
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                  Allmänna utskottet

2020-01-21

Anslagsbevis

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla.

Allmänna utskottet

Justeringsdatum:  Tisdag 28 januari
Paragrafer: 1-9 
Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-28
Datum då anslaget tas ned: 2020-02-18

Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Mia Skytt
sekreterare
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Innehållsförteckning

Val av justerare

Fastställande av föredragningslistan

Information om pågående lokalprojekt KS 2019/22

Avsiktsförklaring om godsterminal vid Stenung 3:3 KS 2019/1007

Planstart för Kyrkenorum 6:1 KS 2019/1000

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 KS 2019/205

Information enligt årshjulet från sektor 

samhällsbyggnad

KS 2020/13

Uppdrag till förvaltningen om information 

angående hastighetshetskameror

KS 2020/13

Uppdrag till förvaltningen om information 

angående fartdämpande hinder på gångvägar

Uppdrag till förvaltningen om information 

angående olycksstatistik för det kommunala 

vägnätet

KS 2020/13

KS 2020/13
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 1

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan utan förändringar.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 2 Dnr: KS 2019/22

Information om pågående lokalprojekt

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Erika Bjärsved informerar om budgetprocessen kopplat till projekteringar. 
Projektledare på Stenungsundshem Thomas Dahl informerar om de pågående lokalprojekten i 
kommunen.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 3 Dnr: KS 2019/1007

Avsiktsförklaring om godsterminal vid Stenung 3:3

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens beslutar att arbeta för utvecklingen av en öppen godsterminal i anslutning 
till Bohusbanan enligt en avsiktsförklaring. Kommunstyrelsen ger dess ordförande mandat att 
skriva under avsiktsförklaringen.

Allmänna utskottet beslutar för egen del:

Förvaltningen får i uppdrag att inför behandling av ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde komplettera informationen kring de ekonomiska konsekvenserna. 

Sammanfattning av ärendet
Borealis önskar få en uttalad viljeyttring från kommunen i form av en avsiktsförklaring för att 
kunna prioritera sitt arbete med inledande investeringar och utveckling av en godsterminal för 
järnvägstransporter. Terminalen avses ligga utmed Bohusbanan, norr om väg 170, på Borealis 
egen mark men delvis kommunal mark behöver tas i anspråk.

Avsiktsförklaringen ska beskriva att kommunen ska prioritera arbetet med det 
försäljningsarbete eller arrendeskrivning för kommunal mark som berörs för åtkomst av den 
planerade etableringen samt eventuella detaljplaneändringar som kan krävas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Bo Pettersson (S) föreslår utskottet att besluta enligt förvaltningens förslag men 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera informationen kring de ekonomiska 
konsekvenserna inför behandlingen av ärendet på kommunstyrelsens sammanträde. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om allmänna 
utskottet kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut, samt ge förvaltningen i 
uppdrag att komplettera informationen kring de ekonomiska konsekvenserna och finner att så 
sker.

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 4 Dnr: KS 2019/1000

Planstart för Kyrkenorum 6:1

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Kyrkenorum 6:1.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 oktober 2014 att bevilja ansökan om planbesked 
för del av fastigheten Kyrkenorum 6:1. Ärendet syftar till att besluta om planstart. Planen 
syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare lämnat 
positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för 
Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Verksamhet Plan bedömer att det är möjligt att 
samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära anslutning 
till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där. I planarbetet ska allmänhetens tillgång 
till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-08
Ansökan om planbesked 2014-05-28
Illustration 2014-05-28

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 5 Dnr: KS 2019/205

Ansökan om planbesked för Bärby 1:4

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 1:4.

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga fyra enbostadshus. 

En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft.

Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd. 

Beslutsunderlag
Beslut allmänna utskottet 2019-10-29
Beslut allmänna utskottet 2019-06-11
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked 2019-03-04
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03
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Allmänna utskottet
2020-01-21

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att ett enigt utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå 
planansökan. Ordföranden konstaterar vidare att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för Valebergsplanen och 
Getskärsområdet.

Beslut skickas till
Arne-olsson@telia.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 6 Dnr: KS 2020/13

Information enligt årshjulet från sektor samhällsbyggnad

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sektorchef Daniel Jerling informerar om sektor samhällsbyggnads projektverksamhet. 
Redovisningen innehåller vilka projekt som föreslås ingå i den återkommande rapporteringen 
till utskottet samt en kort sammanfattande information om respektive projekt inklusive 
tidplan.

Verksamhetschef för exploatering, Veronica Götzinger informerar om ”Prioriteringar 
detaljplaner 2020”. Informationen innehåller vilka detaljplaner som är pågående samt vilka 
detaljplaner som är Prio 1 och Prio 2 för 2020. Planverksamhet arbetar med olika projekt 
vilka bland andra är planprogram, detaljplaner och ansökningar om planbesked. 
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§ 7 Dnr: KS 2020/13

Uppdrag till förvaltningen om information angående 
hastighetshetskameror

Beslut
Allmänna utskottet ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över möjligheterna till 
hastighetskameror i kommunen, vilka förutsättningar som finns i dagsläget samt vilken plats 
som är mest prioriterad och återrapportera detta till utskottet.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet är intresserade av hastighetskameror som fartdämpande åtgärd i 
kommunen för att öka säkerheten i trafiken. Utskottet ger därför sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att på nästa sammanträde informera om möjligheterna för hastighetskameror. 

Beslut skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 8 Dnr: KS 2020/13

Uppdrag till förvaltningen om information angående fartdämpande 
hinder på gångvägar

Beslut
Allmänna utskottet ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över och återrapportera till 
utskottet vilka riktlinjer och förutsättningar det finns för fartdämpande hinder (även för att 
motverka biltrafik) på kommunens gång- och cykelvägar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har informerats om att det upplevs som att det på en del gång- och cykelvägar 
körs för fort. Allmänna utskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att på nästa sammanträde 
beskriva nuläget på kommunens gång- och cykelvägar; vilka hinder som används, standarden 
för hindren, vad som är positivt kontra negativt med de olika lösningarna beroende på till 
exempel cykel, cykel med släp, moped etc. samt vilka förutsättningar som finns för framtiden. 

Informationen ska möjliggöra för utskottet att diskutera vilka alternativ som kan användas i 
framtiden för att på bästa sätt ordna god säkerhet på gång- och cykelbanorna utan att försvåra 
för trafikanterna.

Beslut skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-01-21

§ 9 Dnr: KS 2020/13

Uppdrag till förvaltningen om information angående olycksstatistik 
för det kommunala vägnätet

Beslut
Allmänna utskottet ger förvaltningen i uppdrag att lämna en nulägesbeskrivning och 
informera om olycksstatistiken för det kommunala vägnätet.

Sammanfattning av ärendet
Efter att flera trafikolyckor uppmärksammats ger utskottet förvaltningen i uppdrag att lämna 
en nulägesbeskrivning och olycksstatistik för det kommunala vägnätet. 

Beslut skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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