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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2020-05-11  
Paragrafer: 30 - 42  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-11 
Datum då anslaget tas ned: 2020-06-03 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Oskar Anlend  
sekreterare 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 30 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 31 Dnr: KS 2019/22 
 
Information om pågående lokalprojekt 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalstrateg Helena Cessford och ekonomichef Erica Bjärsved informerar om lokalprojekt 
kopplade till SBRF och Stenungsunds hamn.  
 
Thomas Dahl från Stenungsundshem informerar om pågående investeringar. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 32 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet 

Jäv 
Jan Rudén (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att utöka byggrätten på fastigheten Västra Torp 1:21 genom att minska den 
yta som inte får bebyggas (så kallad prickmark). Fastigheten är idag bebyggd med ett äldre 
fritidshus. Tomten är belägen emellan de två skolorna i Stora Höga och gränsar i norr mot en 
GC-väg, angöring sker i söder och gatan i öster är avstängd för genomfart och används som 
parkering för mopeder. Det bedöms möjligt att bygga ett normalstort friliggande bostadshus 
inom nuvarande regler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan om planbesked 2019-04-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet bordlägger ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 33 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde.  
 
Reservation 
Christian León Lundberg (ST) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget beslut.  
 
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
Allmänna utskottet
2020-05-05

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över detaljplanen och begränsa ytan för dagligvaruhandeln till 
5000 m². Om detta inte godkänns föreslås att allmänna utskottet föreslår för kommunstyrelsen 
att ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra riskerna för nuvarande handel genom att beställa 
en ny handelsutredning. 
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Christian León Lundbergs (ST) förslag.  
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 

 
 

9



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 34 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och 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, under 
förutsättning att ett utkast av bankgaranti (i form av en icke tidsbegränsad on-demandgaranti) 
på 20 mnkr godkänts av kommunen innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige. 
 

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 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 35 Dnr: KS 2018/481 
 
Information gällande arbetet med klimatanpassningsplanen 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Alm, miljöstrateg och Lasse Johansson, SMHI informerar om följande: 
 

 Klimatanpassningsplan. 
 Havsnivåer. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 36 Dnr: KS 2014/782 
 
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtagen Grönstrukturplan för Stenungsunds 
tätort och dokumentet Ekosystemtjänster. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Grönstrukturplans syfte är att utgöra planeringsunderlag i arbeten med 
detaljplaner/planhandläggning, ansökningar om planbesked samt i fysisk planering i arbetet 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Stenungsunds tätort.  
 
Till framtagen grönstrukturplan hör dokumentet Ekosystemtjänster. Analysen syftar till att 
synliggöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vilka värden som riskerar 
att gå förlorade om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns, 
var de finns och hur viktiga de bedöms vara. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Karta: Område för Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2015-01-27 
Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2020-03-02 
Ekosystemtjänster, 2020-03-02, Grönstrukturplan Stenungsunds tätort 
 
Beslut skickas till 
birgitta.wall@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen inför behandling i kommunstyrelsen ska 
komplettera ärendet med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden med 
10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 september. 
I övrigt lämnar allmänna utskottet över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  
 
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 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande samt 
att ärendet kompletteras med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden 
med 10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 
september.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 38 Dnr: KS 2020/342 
 
Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

 Vid detaljplanearbete ska kommunens samtliga kostnader för egen personal, konsulter 
och utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras 
sökande/exploatör löpande enligt tecknade plankostnadsavtal när inte planavgift 
tillämpas. 

 
 Timtaxa för samhällsbyggnads personal vid detaljplanearbete med extern aktör ska 

vara 1000 kr/tim, taxan ska uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

 
 Timtaxa vid detaljplanearbete för interna projekt ska vara personalens faktiska 

lönekostnader. 
 

 Den nya debiteringsmodellen gäller för plankostnadsavtal som tecknas efter att 
beslutet vunnit laga kraft i kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning av ärendet 
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet för kommuner att ta ut en avgift för ärenden om 
detaljplaner och planbesked.  
 
Kostnaden för detaljplanearbete kan tas ut genom planavgift eller plankostnadsavtal. Vid 
planavgift bekostar kommunen initialt detaljplanearbetet och avgiften tas sedan ut vid 
bygglovsansökan. Det är vanligast att plankostanden tas ut i anslutning till planarbetet genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. Planavgift tillämpas exempelvis när det är flera 
fastighetsägare som har nytta av en detaljplan och det inte går att teckna plankostnadsavtal 
med samtliga fastighetsägare, exempelvis vid förtätning eller ökade byggrätter. 
  
Stenungsunds kommun tecknar i dagsläget plankostnadsavtal med ett fast uppskattat pris för 
arbetet som kommunens egen personal lägger ner. Kostnad för konsulter, utredningar med 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

mera som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras därtill. Eftersom detaljplanearbetet 
ibland kan bli mer komplicerat än vad som först beräknats får kommunen inte alltid täckning 
för den egna personalens kostnader. Förvaltningen föreslår därför att kommunens samtliga 
faktiska kostnader för personal, konsulter och utredningar debiteras exploatör/byggherre 
löpande när inte planavgift tillämpas. För att korrekt nedlagd tid ska kunna debiteras ska 
tidredovisning ske.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
 
Beslut skickas till 
victorien.okouma@stenungsund.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 39 Dnr: KS 2020/330 
 
Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om ”Hållbara resor i Västra Götaland 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025” som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra 
Götaland innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det 
övergripande målet är att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen 
beskrivs.  
 
I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som 
en del av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska 
och ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet. Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att 
kunna uppdateras tätare än programmet revideras. 
 
Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss. 
 
Förslag till remissvar är kopplat till tolkning av vilka parametrar som har påverkan till att våra 
invånare väljer kollektivtrafik eller står fast vid egen bil. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-09, Remiss VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Remissvar på VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion 
Remissvar på Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 40 Dnr: KS 2020/327 
 
Remissvar Målbild Tåg 2028 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om Målbild Tåg 2028 som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Region Västra Götaland har ett måldokument, Målbild Tåg 2035, som beskriver hur 
järnvägstrafiken bör utvecklas i regionen till år 2035. Nu har de tagit fram ett 
mellantidsscenario för 2028 där åtgärder presenteras som kan genomföras utan de större 
infrastrukturåtgärderna. Då regeringsdirektiv saknas för den kommande revideringen av 
Nationell Infrastrukturplan fokuseras här istället på möjliga trafikeringsförbättringar med 
några mindre tillhörande investeringsåtgärder. 
 
I remissutgåvan finns beskrivet åtgärder och effekter för vart och ett av regionens 
järnvägsstråk, Bohusbanan är ett av dessa. 
 
Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss. 
 
Då det helt brister i åtgärdsbeskrivning för Södra Bohusbanan trots att behov av förtätning av 
trafiken nämns finns detta beskrivet i remissyttrandet från Stenungsunds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02, Remiss Tåg 2028 
Remissvar Målbild Tåg 2028 
Remissutgåva, Målbild Tåg 2028 – huvudrapport 
Följebrev - Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 41 Dnr: KS 2020/14 
 
Information enligt årshjulet från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 42 Dnr: KS 2020/13 
 
Information enligt årshjulet från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef samhällsbyggnad informerar om följande: 
 

 Information Resecentrum. 
 Inför dialogmöte med Västtrafik. 
 Information om arbetet med kajen. 
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