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Mia Skytt Olof Lundberg (S) Wouter Fortgens (M) Jan Rudén (S) 
sekreterare ordförande §§ 8–11 

samt 13–20 
justerare §§ 8–11 samt 13–20, 
ordförande § 12 

justerare § 12 

  
 
Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer. 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum: 2022-02-25  
Paragrafer: 8–20  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-02-28 
Datum då anslaget tas ned: 2022-03-22 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Mia Skytt  
sekreterare 
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§ 8  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan fastställs utan några förändringar. 
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§ 9 Dnr: KS 2022/8 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - Resurser för 
detaljplaneframdrift 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2022–2024 Budget 2022 att ge förvaltningen 
i uppdrag att utreda och redovisa vilka resurser som krävs för att korta ner 
detaljplanprocesserna från 8 år igenomsnittlig tid till en fjärdedel.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförandestudie med 10 andra kommuner som har högst 20 
månaders genomsnittlig tid för detaljplaner från planstart till antagen plan och gjort en 
genomlysning av de interna arbetsprocesserna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Presentation för kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-11-02 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 10 Dnr: KS 2021/1194 
 
Planstarter 2022/2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar plan för start av nya detaljplaner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 22 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 20 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbetena är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2021 har det 
beslutats om 8 planstarter. 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1, Plan för start av detaljplaner 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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§ 11 Dnr: KS 2021/988 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 3:19 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för ansökan om att ta fram en 
ny detaljplan för fastigheten Kyrkenorum 3:19. Exploateringsgraden behöver under 
planarbetet studeras. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2023 med ett beräknat antagande tidigast 2025. Det kan eventuellt bli 
möjligt med tidigare planstart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 3:19 inkom oktober 2021. Fastigheten 
är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
flerbostadshus och enfamiljshus. Sökande önskar att bygga cirka 255 nya bostäder. 
Bostäderna ska fördelas på 13 flerbostadshus i fem våningar samt 23 friliggande enfamiljshus 
i två våningar. I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte 
utpekat för någon förändrad markanvändning men området angränsar däremot till pågående 
detaljplanearbeten på Norra Hallerna och Norums kyrka och begravningsplats. Även 
detaljplanearbetet för Centrala och Södra Hallerna ligger i närområdet.  
 
Ansökan om planbesked föreslås beviljas eftersom den föreslagna exploateringen ligger i ett 
centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service. I planarbetet behöver den föreslagna 
tätheten utredas och anpassas till platsens förutsättningar så att faktorer som till exempel 
dagvattenhantering, grönstruktur och tillgänglighet tillgodoses. Vidare behöver en 
trafiklösning som inte skadar Hallernavägens karaktär med dess mycket höga sociala och 
kulturella värden ordnas, samt vidare utredningar gällande markägoförhållanden, arkeologi, 
kapacitet på VA-nätet och anslutning till fjärrvärmenätet. Förslaget innebär att mark med 
annan ägare än den aktuella fastigheten Kyrkenorum 3:19 behöver tas i anspråk vilket 
behöver utredas ytterligare. 
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Kyrkenorum 3:19 behöver också studeras i ett helhetsperspektiv och arbetet behöver 
samordnas med de kringliggande planarbetena Norra Hallerna, Södra och Centrala Hallerna 
samt arbetet med Norums kyrka och begravningsplats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ansökan om planbesked med tillhörande illustrationer 2021-10-27  
Komplettering av ansökan med solljusstudier 2021-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår allmänna utskottet att besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
med förändringen att planstart beräknas kunna ges tidigast 2023 och beräknat antagande ska 
ske tidigast 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  

marita.hjelm@stenungsund.se 
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§ 12 Dnr: KS 2018/332 
 
Samråd för detaljplan för CW Borgs väg 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen och att skicka ut planen på 
samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen 
beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Jäv 
Olof Lundberg (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2017 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Stenung 3:112 med flera. 
Detaljplanens syfte är att utveckla området genom att möjliggöra nya bostäder, varav 60 
trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter och lokaler. Detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Samrådstiden föreslås pågå mellan den 30 mars och 30 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 
Plankarta 2022-03-11 
Planbeskrivning 2022-03-11 
Illustrationskarta 2022-03-11 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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§ 13 Dnr: KS 2021/1093 
 
Återrapportering om ändring av detaljplan för särskilt boende 
alternativt trygghetsboende/seniorboende 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En utredning för att undersöka möjligheterna att ändra detaljplan för fastighet Höga 2:123 har 
gjorts med anledning av kommunstyrelsens uppdrag från den 29 november 2021 (§ 354). 
Uppdraget löd: ”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten för en detaljplaneändring som möjliggör byggande av bostäder på Stenungsund 
Höga 2:123, som till exempelvis särskilt boende alternativt trygghetsboende. 
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.” 
 
Resultatet av undersökningen visar att förslaget om att bygga bostäder i form av särskilt 
boende alternativt trygghetsboende skulle innebära en omfattande förändring av 
markanvändning. Endast en ändring av detaljplan är således inte möjlig. En ny detaljplan 
behöver tas fram om det ska möjliggöras för byggnation av bostäder på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Kommunstyrelsen § 354, 2021-11-29  
Skrivelse 2021-11-29 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se 
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§ 14 Dnr: KS 2022/31 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Veronica Götzinger ger fördjupad information angående prickad mark i 
detaljplaner. 
 
Strategisk projektledare Stefan Svedhem informerar om aktuella statliga transport- och 
infrastrukturfrågor. 
 
Sektorchef Daniel Jerling informerar om statusen på ärendet kring vattenleverans från 
Kungälv. 
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§ 15 Dnr: KS 2021/1172 
 
Information om riskhanteringsplan 2022-2027 enligt 
översvämningsdirektivet 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrateg Karin Martinsson informerar om riskhanteringsplan 2022-2027 som 
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv. 
Riskhanteringeringsplanen behandlar översvämning från havet i delar av Stenungsunds tätort 
och framhåller mål och åtgärder för kommunen samt ett flertal andra berörda aktörer. 
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§ 16 Dnr: KS 2018/182 
 
Information om uppföljning av antagna åtgärder från 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrateg Karin Martinsson redovisar uppföljning av åtgärder i det regionala 
åtgärdsprogrammet för de nationella miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
som kommunen åtagit sig att arbeta med. 
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§ 17 Dnr: KS 2022/39 
 
Projektering och upphandling för byggnation av återvinningscentral 
i Stora Höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt Återvinningscentral i Stora Höga. 

Förvaltningen får i uppdrag att begära in offert för driften av ÅVC i Stora Höga från Renova 
AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag endast en återvinningscentral. Den drivs sedan många år 
tillbaka av Renova AB och är geografiskt placerad på Kläpp i Ödsmål. Anläggningen kan inte 
möta ökat besökstryck eller byggas ut för bättre möjlighet till återbruk och andra aktiviteter 
som syftar till att lyfta avfallet i avfallstrappan (minimera avfall samt att öka återanvändning 
och återvinning). Kommunfullmäktige beslutade därför i februari 2018 om att lokalisera ny 
kompletterande återvinningscentral i Stora Höga. 
 
Miljötillståndet för den nya återvinningscentralen överklagades. I september 2021 beslutade 
dock Mark- och miljööverdomstolen om att inte ge prövningstillstånd varför Mark- och 
miljödomstolens och Länsstyrelsen avgörande står fast om tillstånd för återvinningscentral i 
Stora Höga.  
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då komma att avvika både 
negativt och positivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Bilaga 1, Karta 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt förvaltningens förslag 
med tillägget att förvaltningen ska få i uppdrag att begära in offert för driften av ÅVC i Stora 
Höga från Renova AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag från Wouter 
Fortgens (M). Ordföranden frågor därför om allmänna utskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om allmänna 
utskottet besluter i enlighet med Wouter Fortgens (M) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
michael.koohler@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
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§ 18 Dnr: KS 2021/851 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 – Möjligheten att HBTQ-
certifiera verksamheter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2022–2024 fick förvaltningen i uppdrag att se över olika möjligheter för att 
HBTQ-certifiera fler verksamheter.  
 
En HBTQI-certifiering är en form av personalutbildning primärt riktad mot verksamheter som 
har direktkontakt med allmänheten. I dagsläget är ingen verksamhet certifierad, men barn- 
och elevhälsan har tidigare varit certifierad. Certifieringen syftar till en förbättrad arbetsmiljö 
och ett kompetent bemötande mot allmänheten genom ökad kunskap och normkritik. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att allmänna utskottet har 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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§ 19 Dnr: KS 2021/1163 
 
Partner i NyföretagarCentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun blir partner i Nyföretagarcentrum 
Södra Bohuslän och stödjer dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per 
verksamhetsår. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Södra Bohusläns medlemmar representerar näringsliv, offentlig 
förvaltning och organisationer. Föreningens verksamhet finansieras dels genom bidrag från 
samarbetspartners, dels genom uppdragsverksamhet. Ändamålet är att bidra till näringslivets 
utveckling i Kungälv/Stenungsundsområdet och sedan år 2021 även i Ale kommun, genom att 
hjälpa nyföretagare att starta och utveckla bärkraftiga företag. Detta sker genom kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning samt uppföljning i initialskedet. En viktig del är att kunna 
erbjuda ett kvalificerat nätverk av närstående företag som stödjer processen. 

Stenungsunds kommun har bjudits in att bli partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän och  
stödja dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
roger.bostrom@inforit.se 
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§ 20 Dnr: KS 2022/32 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Informationen noteras. 
 
Jäv 
Emma Ramhult (V) anmäler jäv och närvarar inte under informationen om pågående 
förhandlingar som förvaltningen driver. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalresursstrateg Benny Ankargren informerar om pågående lokalprojekt. 
 
Enhetschef Catrine Lindberg informerar om resultatet från service- och bemötandemätning 
PROFITEL.  
 
Sektorchef Marcus Starcke informerar om pågående förhandlingar som förvaltningen driver.  
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