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Protokollsanteckningar för kommundelsstämman  

Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna 

2019-11-20 
 

Tid och plats: klockan 18.30-20.30 i Kristinedalskolan (ca 50 st kommuninvånare) 

 

Kommundelsstämmopresidiet: 

Birgit Lövkvist (V), ordförande 

Sanida Okanovic (S), vice ordförande 

Lena Hedlund (KD), 2 vice ordförande 

 

Övriga förtroendevalda: 

Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Agneta Pettersson Bell (ST), kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Maria Renfors (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande 

 

Övriga närvarande: 

Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 

Camilla Holmgren, sekreterare 

Mia Skytt, sekreterare 

 

Välkomna 

Kommundelsstämmopresidiet hälsar medborgarna välkomna och presenterar kommunstyrelsens 

presidium och Daniel Jerling, sektorchef för samhällsbyggnad som håller föredragning om årets 

tema. 

 

Årets tema: Samhällsbyggnadsprocessen. 

Stenungsund är en växande kommun och vi har som ambition att fortsätta växa. Det finns 

många utmaningar med det. På stämman beskriver förvaltningen hur arbetet med 

samhällsbyggnad går till och presenterar grunderna i plan- och bygglagen som reglerar arbetet. 

Sektorchef informerar om följande: 

• Översiktsplan 

• Detaljplan 

• Byggande utanför detaljplan 

• Bygglov 
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Vad händer här och när? 

Förvaltningen informerar om aktuella händelser i kommundelen. Sektorchef informerar om 

följande: 

- Detaljplan Hasselhöjden 

- Detaljplaner Bergsvägen 

- Målbildsarbete för framtida utbyggnad av Hallerna 

- Byggnation Nyborgshöjd 

- Byggnation Solgårdsterrassen 

 

Svar på inkomna frågor. 

Svar på inkomna frågor presenteras.  

 

Fråga 1 

Stenungsunds kommun är inkluderad bland de tre bästa kommunerna i Sverige. I vad? 

 

Vad har ni gjort? Ni har byggt en stor sporthall med simhall, ishall, handbollshall/innebandyhall 

osv. men krympt bowlinghallen och sålt eller hyrt ut den till noviser. Det finns inte längre några 

omklädningsrum eller förvaringsskåp för våra klot. Enda kvarvarande klubben bowlar nu i 

Kungälv. Korpbowlingen som hade lag från alla industrierna i Stenungsund är ett minne blott. 

En hel generation i Stenungsund går miste om en sådan stor och härlig sport.  

 

Vad har ni gjort för pensionärerna? Pensionärsföreningarna går till JO för att kommunen inte 

svarar på deras skrivelser. För 15 år sedan skulle det byggas 55-plus bostäder. Var finns de?  

 

Vad gjorde ni när de lade om busslinjen som gick igenom Hasselbacken 2 gånger i timmen. Nu 

går den enbart på ringlinjen och en gång i timmen.  

 

 

 

Svar 1: 

Stenungsunds kommun är inkluderad bland de tre bästa kommunerna i Sverige. I vad? 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål som tillsammans utgör ”Agenda 2030”. Avsikten är 

att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Tre av de sjutton 

målen behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. Tidningen 

Dagens Samhälle har samlat dessa mål i kategorin ”Inkluderande samhällen” och jämfört hur väl 

Sveriges kommuner lever upp till de tre målen. 

Stenungsunds kommun hamnar på plats 5 när Dagens Samhälle listar de mest inkluderade 

storstadskommunerna.   

Angående bowlinghallen 

Totalytan för banorna har inte krympt utan tvärtom ökat något. Det finns sju omklädningsrum på 

arenan som kan användas för att byta om i. Skåp för klot finns ej. En dialog angående skåp har 

förts mellan föreningen, Boozt och Kultur Fritid men man har inte kunnat nå en lösning. Det 

finns i dagsläget ett antal föreningar (PRO-föreningar) som använder banorna. 



 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203 21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2019-11-25 

Sida 3 av 15 

Vad har ni gjort för pensionärerna?  

Kommunen gör olika insatser för pensionärerna. Nedan följer ett par exempel.  

• Seniorer är en grupp som beaktas i det lokala folkhälsoarbetet. Kommunen träffar med 

regelbundenhet representanter från de två pensionärsorganisationerna SPF och PRO som 

finns i Stenungsund för att diskutera hälsofrämjande och förebyggande insatser för denna 

målgrupp. Med på mötena finns förutom pensionärsorganisationerna, studieförbundet 

vuxenskolan och ABF samt kommunens folkhälsoplanerare, anhörigstöd och 

utvecklingsledare vård och omsorg. 

• Kommunen genomför varje år en seniordag (tredje fredagen i oktober sedan 2002). 

Denna dag stimulerar till olika sociala kontakter, information om verksamheter och 

föreningar i Stenungsund och ett antal seminarier/föreläsningar samt musik.  

• Inom ramen för kommunens arbete med folkhälsa och social hållbarhet finns en rad 

aktiviteter med inriktning på äldre. Exempel är att inom ramen för inriktningen om att 

främja psykisk hälsa  

o fortsätta arbeta med att stödja äldres sociala deltagande genom att utveckla 

mötesplatser för äldre.  

o fortsätta arbetet ”Ofrivillig ensamhet” i samverkan med 

pensionärsorganisationerna SPF och PRO och studieförbunden ABF, 

Studieförbundet vuxenskolan samt kommunens vård och omsorg och 

anhörigstöd.  

• Under vintern 2019/2020 görs en kartläggning av vilka mötesplatser som finns för 

seniorer i Stenungsund samt en omvärldsbevakning av området och denna undersökning 

skall generera utvecklingsförslag till Stenungsund.  

• Kommunen har ett pensionärsråd som är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärer och kommunen. Pensionärsrådet bereds 

genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala 

verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av det 

kommunala verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället. 

Pensionärsrådet utgörs av representanter för pensionärsorganisationerna i Stenungsund 

samt förtroendevalda ledamöter som utses av kommunen. 

 

På de senaste sammanträdena har pensionärsrådet bland annat pratat om kommunens 

byggnationer och lokalprojekt. 

• Kommunen har infört seniorresor vilket innebär att alla över 65 år och folkbokförda i 

kommunen kan få ett periodkort från Västtrafik som de kan åka gratis med på bussar och 

tåg inom Stenungsunds kommun.  

• Kommunen erbjuder ”Fixartjänst” för alla som är 70 år eller äldre. Genom denna service 

erbjuds hjälp med bland annat att sätta upp/ta ner gardiner, sätta upp tavlor, byta 

glödlampor med mera.  
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Angående busslinje genom Hasselbacken 

 

När Västtrafik lade om busslinjen till Hasselbacken gjordes det utan närmare dialog med 

kommunen. Som en följd av det har vi ställt krav på och fått till stånd en återkommande årlig 

dialog med Västtrafik innan de lägger om busslinjer i kommunen.  

I övrigt om man önskar linjer där resandeunderlaget går under den nivå som Västtrafik anser 

vara gränsen så får kommunen göra tillköp – och det är upp till politikerna att besluta om det, då 

det uppstår en kostnad. Det fanns tex. ett förslag från politikerna (inför förra valet) om att dra 

ner en busslinje till Hasselbacken, men när offerten från Västtrafik kom så drogs denna önskan 

från politiken tillbaka. 

Det är endast några hundra meter (max) för de som bor på Hasselbacken till närmaste 

busshållplats. Ur risksynpunkt är det inte så bra att bussar går ner där då det är i det närmaste 

omöjligt att vända, många barn och gamla korsar vägen mellan röda och vita Hasselbacken och 

man har gjort fartdämpande åtgärder i form av ”envägs-körbana” mm. 

 

 

Fråga 2 

När kommer vår buss till Hasselbackevägen? Tänk på alla barnfamiljer och äldre personer som 

har lite svårt att promenera med alla matkassar osv.  

Hoppas att Polisen fortfarande kommer att patrullera på Hasselbacken.  

 

Svar 2: 

När Västtrafik lade om busslinjen till Hasselbacken gjordes det utan närmare dialog med 

kommunen. Som en följd av det har vi ställt krav på och fått till stånd en återkommande årlig 

dialog med Västtrafik innan de lägger om busslinjer i kommunen.  

I övrigt om man önskar linjer där resandeunderlaget går under den nivå som Västtrafik anser 

vara gränsen så får kommunen göra tillköp – och det är upp till politikerna att besluta om det, då 

det uppstår en kostnad. Det fanns tex. ett förslag från politikerna (inför förra valet) om att dra 

ner en busslinje till Hasselbacken, men när offerten från Västtrafik kom så drogs denna önskan 

från politiken tillbaka. 

Det är endast några hundra meter (max) för de som bor på Hasselbacken till närmaste 

busshållplats. Ur risksynpunkt är det inte så bra att bussar går ner där då det är i det närmaste 

omöjligt att vända, många barn och gamla korsar vägen mellan röda och vita Hasselbacken och 

man har gjort fartdämpande åtgärder i form av ”envägs-körbana” mm. 

Hoppas att Polisen fortfarande kommer att patrullera på Hasselbacken.  

Detta är ingen kommunal fråga. Men enligt de kontakter kommunen har med polisen angående 

detta så är polisens målsättning att fortsätta göra det. 
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Fråga 3: 

• När kommer bussen tillbaka, har snart gått 4 år? 

• Hur länge ska hyresgästerna vara med och betala vägunderhåll om bor i Stenungsundshem? 

 

Svar 3: 

Angående bussen 

Om man önskar linjer där resandeunderlaget går under den nivå som Västtrafik anser vara 

gränsen så får kommunen göra tillköp – och det är upp till politikerna att besluta om det, då det 

uppstår en kostnad. Det fanns tex. ett förslag från politikerna (inför förra valet) om att dra ner en 

busslinje till Hasselbacken, men när offerten från Västtrafik kom så drogs denna önskan från 

politiken tillbaka. 

Det är endast några hundra meter (max) för de som bor på Hasselbacken till närmaste 

busshållplats. Ur risksynpunkt är det inte så bra att bussar går ner där då det är i det närmaste 

omöjligt att vända, många barn och gamla korsar vägen mellan röda och vita Hasselbacken och 

man har gjort fartdämpande åtgärder i form av ”envägs-körbana” mm. 

Vägunderhåll  

Stenungsundshem är ett kommunalt bolag där hyresgästernas hyror är bolagets inkomst. 

Hyrorna används bland annat till allmän förvaltning av de hus och områden Stenungsundshem 

äger, däribland vägar som hyresgästerna brukar.  

Vidare har ämnet kring underhåll av vägar i området mellan kommun och Stenungsundshem 

aktualiserats i detaljplanen Hasselhöjden som är under behandling.  

 

 

Fråga 4 

1. Trafik 

• Hur utvecklar man biltrafiken? 

• Hur sänker ni hastigheten på de som ej respekterar hastighetsgränsen? (Det är 

bedrövligt i Hallerna) 

• Kan man införa fler huvudleder och slopa högerregeln? 

2. Mobilmaster 

• Hur informerar ni kommuninvånare om 5G? 

• Får ni sätta upp de master ni redan gjort, utan demokratiskt stöd? 

• Kommunen är i högsta grad ansvariga för invånarnas välmående/hälsa och 

miljöskyddsansvariga. Hur kan det då tillåtas sättas upp basstationer på 

bostadshusen, sättas upp master och även på köpcentret etc? 

• Vet kommunen vad strålskyddsmyndigheten rekommenderar? (Jag tycker inte att 

man har tagit hänsyn till det.) 

• Många länder och städer stoppar 5G pga den yttre påverkan. 
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3. Förskola/skola 

• Finns möjlighet att följa Turkiet och Frankrikes modell i förskolan? Dvs barn 

under tre år är strängt förbud mot plattor pga hälsorisk. 

• Begränsas antal skärmtidstimmar på övriga åldrar inom skolan? 

• Finns det möjlighet att följa exemplaret från Stockholm i förskolan GLÄNTAN, 

dvs strålningsfritt. 

• Fanns möjlighet att slopa wifi inom skolan och koppla med kabel? 

• Kan man införa telefonförbud under hela skoltiden? 

 

 

Svar 4: 

1. Trafik 

Hur utvecklar man för biltrafiken? 

Samarbeten sker i olika forum för att utveckla för biltrafiken, exempel är regelbundna möten 

med alla kommunerna i Göteborgsregionen, med Trafikverket på såväl operativ som strategisk 

nivå, där vi lyfter problematiska platser ur olika aspekter, så som väg 170-industrivägen, 

avfarten från E6 till Ucklumsvägen, plankorsningar med järnvägen m.fl. 

För att förbättra trafiksäkerheten för alla som färdas på vägen har vi en Trafiksäkerhetsplan och 

trafiksäkerhetpolicy. För att separera gående och cyklister från blandtrafik med motorfordon till 

separata gång- och cykelbanor är en cykelplan framtagen för kommunen. Inom Västra 

Götalandsregionen sker samarbete mellan kommunerna och regionen för att utveckla hållbart 

resande och omfördela och avlasta vägnätet. Kommunen har en framtagen laddinfrastrukturplan. 

Biltrafiken i Stenungsund har några kritiska infrastrukturpunkter där det arbetas med 

förbättringar i framtiden. 

Några exempel: 

- Kapacitetsbrist på länsväg 160 mot Tjörn/Orust vilken skapar köer bakåt på Göteborgsvägen 

vid Stenungsunds centrum för bilar som ska västerut på väg 160. Väg 160 är en statlig väg som 

hanteras av Trafikverket. Stenungsunds kommun tillsammans med grannkommunerna har här 

tillsammans med Trafikverket arbetat med en utredning om vad som behöver åtgärdas på väg 

160. Denna utredning är i slutfasen och kommer presenteras av Trafikverket under 2020. I stort 

handlar de ”snabba” åtgärderna om att förbättra säkerheten och framkomligheten för 

kollektivtrafiken. Prioritet för bussar ska skapa attraktiv kollektivtrafik så att fler väljer 

kollektiva transportmedel vilket i sin tur ger bättre framkomlighet för de kvarvarande bilarna. 

- Järnvägsöverfarten vid Nösnäsmotet kommer under 2020 utredas för hur den skall bli 

planskild. Detta krävs då Stenungsunds centralort kommer få fler invånare. 

- Stenungsunds kommun arbetar dessutom med Tjörn/Orust kommun med att finna lösningar för 

en fast förbindelse till Orust vid Svanesund. Detta avlastar Stenungsunds tätort. 

- I övrigt pågår åtgärder enligt hastighetsplanen för buller och säkerhet på befintliga vägar samt 

utvecklingsarbete med infrastruktur i samband med nya exploateringsområden. 
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Hur sänker ni hastigheten på de som ej respekterar hastighetsgränsen?  

(Det är bedrövligt i Hallerna) 

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta hastigheterna på fordon på olika vägar för att identifiera de 

platserna. Sedan är det en kombination av övervakning av polisen samt utformning av gatan, så 

att den utformas rätt och signalerar rätt hastighet, exempelvis en väg kan ju inte vara bred som 

en motorväg och ha hastighetsbegränsning på 30 km/h. Kommunen har även tagit fram en 

hastighetsplan där det på vissa ställen föreslås att hastigheten sänks och på vissa höjs. 

Hastighetsplanen finns att läsa på kommunens hemsida. 

Kan man införa fler huvudleder och slopa högerregeln? 

Valet av högerregel kontra huvudled beror bland annat på hur vägnätet ser ut, vilka funktioner 

de har. Huvudled är ofta lämpligt på huvudnätet för att förbättra framkomligheten och 

kapaciteten på huvudnätet. På lokalgator exempelvis kan huvudleder inrättas där busstrafiken 

eller räddningstjänsten har låg framkomlighet. Konsekvenserna av införandet av huvudled måste 

övervägas, exempelvis att medelhastigheten ofta höjs något vilket medför i försämrad 

trafiksäkerhet och att trafikmängderna kan öka. 

2. Mobilmaster 

Kommunen ansvarar inte för information eller montering av 5 G. Det krävs inte tillstånd eller 

anmälan för 5G enligt strålskyddslagen (2018:396) när det gäller en liten anläggning avsedd för 

en viss fastighet. Det är verksamhetsutövaren dvs. den som installerar eller underhåller 

anordningen som ska se till att den fungerar som avsett ur strålskyddssynpunkt. Det är 

Strålsäkerhetsmyndigheten som utövar tillsyn enligt strålskyddslagen. 

 

Det krävs dock bygglov från kommunen för att uppföra radio- och telemaster. 

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 

tekniken för 5G används vid granskning av bygglovsärenden. (Enligt uppgift från bygglov har 

man haft två ärenden som gäller tillstånd att sätta upp en mast under 2010-talet). 

5G betraktas ändå som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken även om det varken krävs 

tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller. 

Kommunerna utövar tillsynen enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten (med stöd från 

Strålsäkerhetsmyndigheten) ansvarar för vägledning för hur detta tillsynsarbete ska bedrivas. 

3. Förskola/Skola 

Fakta runt strålningens påverkan på människan. 

Enligt Maria Feychting, professor i epidemilogi på Karolinska institutet finns inga underbyggda 

studier som visar att strålning från Wifi är skadligt för människan och enligt Jimmy Trulsson, 

strålskyddsinspektör på Statens strålskyddsinstitut så strålar de allra flesta trådlösa enheter så 

svagt att det ligger långt under de gränsvärden som finns för vad som anses säkert för oss 

människor. Det finns artiklar som hävdar att strålningen är skadlig för människan, men inget 

som är vetenskapligt bevisat. 

 

Finns möjlighet att följa Turkiet och Frankrikes modell i förskolan? Dvs barn under tre år är 

strängt förbud mot plattor på grund av hälsorisk. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) riktar sig till alla åldrar i målgruppen. Läroplanen fastslår att 

förskolan ska arbeta med adekvat digital kompetens. Vad som är digital kompetens för ett 

förskolebarn varierar med barnets ålder och förändras över tid i takt med att samhälle och teknik 
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utvecklas. Läroplanstexten i Lpfö18 är öppet formulerad för att den ska ha en lång hållbarhet 

och därmed behöver förskolan hitta vägar för att kunna möta de digitala förändringarna i den 

snabba takt som de sker. 

 

Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället 

kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. 

Förskolan behöver arbeta med att skapa förståelse och lära barnen att förhålla sig till 

digitaliseringen.  

 

Det finns inte belägg i forskningen för att lärplattor är farligt. Svaret är nej. 

 

Begränsas antal skärmtidstimmar på övriga åldrar inom skolan? 
Ja uppgifternas innehåll och omfattning begränsar användningen. Även skolans styrdokument 

kräver att skolan arbetar med adekvat digital kompetens. 

 

Finns det möjlighet att följa exemplet från Stockholm, i förskolan GLÄNTAN, dvs 

strålningsfritt? 

Om man genomförde detta skulle inte de digitala verktygen kunna användas. Då skulle 

förskolan få ta bort även telefoner/planering förskola mfl. Svaret är nej. Det finns inte belägg i 

forskningen för att Wifi-strålning är farligt. 

 

Finns möjlighet att slopa Wifi inom skolan och koppla med kabel? 

Rent teoretiskt går det att ta bort Wifi från kommunens skolor och ersätta med kabel, men det 

innebär att mobiliteten/rörligheten minskar drastiskt då eleven och läraren endast kan bedriva 

utbildning där det finns ett nätverksuttag.  

 

Flertalet av de digitala lösningar som finns inom skolan baseras på att eleven utför sina uppgifter 

på en läsplatta eller dator och då blir det praktiskt utmanande att dra fram en kabel till alla 

elever. 

 

Det är inte bara Wifi som strålar, det gör även mobiltelefoner, läsplattor, trådlösa headset, möss 

och tangentbord, mediaströmning (AppleTV, Miracast mm), inpasseringssystem, in/utcheckning 

av förskole- och fritidselever på samtliga skolor osv. Då måste även dessa delar exkluderas i 

undervisningen. 

 

Kan man införa telefonförbud under hela skoltiden? 

De allra flesta barn och elever använder digitala verktyg i vardagen men ofta som passiva 

konsumenter av det som andra har producerat. I förskolan och skolan ska de däremot få 

möjlighet att bli aktiva användare med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik. 

Både förskolans och skolans styrdokument anger att förskola och skola ska arbeta med barn och 

elever så att de utvecklar ett förhållningssätt till alla digitala verktyg inklusive mobiltelefoner för 

att i sitt framtida medborgarskap kunna hantera digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt.  

Det finns regler som begränsar mobiltelefonen som ett störningsmoment under lektionstid i de 

allra flesta skolorna. 
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Fråga 5 

När det framkom att hållplatsen Hasselgården skulle dras in och ej återkomma var jag i kontakt 

med kommunen angående den dåligt underhållna gångvägen mellanhasselbackvägen-

Älvhemsvägen längs utmed vita Hasselbacken. Den är uppriven i asfalten av rötter och förenad 

med stor risk att ramla, särskilt under vintertid. Då snöröjningen är långsam. Kanske väntar man 

på naturen, att det skall töa, och snön försvinna av sig själv. Har också bett Stenungsundshem 

vid trygghetsvandringen, ta kontakt med er i detta ärende.  

 

Har också talat med kommunen om ett räcke vid hållplatsen ”Hasselbackevägen”. Blev mer 

eller mindre lovad ett räcke efter tjällossningen i våras. Inget räcke ännu. Räcke i backen ner 

mot gångvägen och tunneln under Hasselbackevägen, är högst befogat, då det även är mycket 

stor risk för att ramla och halka vintertid. Framförallt med snö och is. Backen är ganska brant 

och svänger. Det är också många äldre om utnyttjar busstrafiken, då man kanske inte längre kan 

köra bil. Även andra med nedsatt rörlighet. Anser det vara av största vikt att tänka på att 

underlätta för äldre att ta sig ut och röra på sig. En fallolycka kan för en person med nedsatt 

rörlighet få stora konsekvenser och i förlängningen öka på köerna till kommunens äldreboenden. 

 

När får vi denna väg förbättrad? När kommer räcket? 

 

 

Svar 5: 

Efter senaste trygghetsvandringen är följande åtgärder planerade och kommer att genomföras 

inom de närmaste veckorna: 

• Beläggning av gång- och cykelväg (ca 200 m) samt underfart tunnel + lilla backen upp 

till busshållplatsen 

• Byte en skadad stolpe, nya armaturer samt driftsättning av de båda belysningsstolparna 

vid gamla vändslingan för buss 

• Uppsättning ledare/räcke i backen till/från busshållplatsen 

• Byte trasigt brunnslock 

 

Vattenfall ordnar belysningen vid bussvändslingan inom fyra veckor och brunnslock + ledare så 

snart gata hinner. 
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• Beläggning av Hasselbackevägen 88–96 (se bild) 

 

All asfaltering kommer att göras under vecka 46 eller senast 48 (om någonting skulle krångla). 
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Fråga 6 

Jag är styrelsemedlem i Tallvivelns samfällighetsförening. Vi har problem med mopeder, både 

vanliga och eldrivna, som kör med gasen i botten från Hallerna, gångtunneln under vägen vid 

kyrkan och bort till skolan. Kommer ett barn ut kan svåra olyckor ske.  

Kommunen bör lägga ut farthinder under de snöfria månaderna. 

Det är många tyngre lastbilar som kör vägen från Nösnäs järnvägsövergång – Stenungsunds 

motorvägsavfart norra. Inte håller de hastighetsbestämmelserna heller. De kan köra till Spekeröd 

och ta motorvägen därifrån. 

 

Svar 6: 

Farthinder under de snöfria månaderna 

Kommunen har en politiskt beslutad cykelplan som beskriver att utplacering av hinder i eller i 

nära anslutning till en gång- och cykelväg medför en olycksrisk för cyklisten, försvårar för 

personer med funktionsnedsättning, för fotgängare med barnvagn samt för drift- och 

underhållsfordon. Grundprincipen är att inga fysiska hinder ska sättas upp på gång- och 

cykelvägen eller inom en meter från denna. Moped klass 2 får köra på gång- och cykelvägar 

men ska som alla trafikanter anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.  

Angående Stenungsunds motorvägsavfart norra 

På väg 160 är det Trafikverket som är väghållare, så därför kan inte kommunen själva göra en 

omskyltning av vägvisningen men kommunen för samtal med Trafikverket för att få till det för 

att leda trafiken ut via Stora Höga motet.  

 

 

Fråga 7  

I korsningen mellan Hallernaleden och LV647 kör bilister på fel sida refugen och orsakar en 

säkerhetsrisk. 

Svar 7: 

Refugen som är i korsningen mellan Hallernaleden och väg 647, är på väg 647 som Trafikverket 

är väghållare. Synpunkten är framförd till Trafikverket.   

 

 

Fråga 8 

1. Högenorumvägen avslutas i sin östra del av en brant back. Där saknas såväl belysning 

som vita linjer i gatan. Det innebär totalt mörker under den mörka delen av dygnet. Det 

är då omöjligt att se ev. föremål på gatan liksom om gatan är isig. Speciellt med tanke 

på, att även bussen linje 2 går där är det en uppenbar trafiksäkerhetsrisk. Det accentueras 

dessutom av, att strax innan backen är gatan ny asfalterad och har vita linjer målade. 

2. Jag har tidigare ställt frågan (2014 och 2016) om, varför Stenungsunds och Tjörns 

kommuner är de enda kommunerna utmed västkusten, som inte har bestämmelser 

avseende långvarig uppställning av båtar. Jag har exempel på, där fastighetsägare fått 

uppmaning att städa sin tomt men där ett mögligt båtvrak inte behövde tas bort trots 

överklagande till Länsstyrelsen. 
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3. Kommunen har fått påpekande om, att i stadsplanerat villaområde med kommunal gata 

finns bilverkstad, som inte är skatteregistrerad och jobbar helt svart.  Mycket störande 

för grannarna. Trots bildbevis och flera samtal med kommunen har inget hänt. Ingen vill 

ta emot bilderna och inga noteringar har gjorts. Vad är kommunens ansvar? Samtal har 

förts med Byggnadsnämnden, Miljökontoret och Ansvarig för parkeringsområden m. fl. 

4. Hur kontrollerar kommunen efterlevnaden av utbyggnader av villafastigheter efter de 

nya bestämmelserna?  

 

 

 

Svar 8: 

Angående Högenorumvägens östra del 

Vi tackar för synpunkten och kommer att försöka åtgärda linjerna i gatan innan vintern, förutsatt 

att vädret tillåter. Annars kommer åtgärden att ske under 2020. Det finns ingen färdig 

belysningsplan för 2020 men förvaltningen tar med sig frågan. 

 

Angeånde långvarig uppställning av båtar 

Stenungssunds kommun tillämpar inga egna bestämmelser kring långtidsförvaring eller 

uppställning av båtar. Vi utgår ifrån den lagstiftning som gäller i hela landet och om man har för 

avsikt att permanent förvara en båt så krävs det bygglov. Det krävs dock inte bygglov för 

säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- 

eller tvåbostadshus. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull 

byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Angående bilverkstad i villaområde 

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet i ärenden som rör Plan- och bygglagen, till exempel att 

någon uppför ett byggnadsverk utan bygglov eller startbesked. Det kan även vara så att någon 

brukar en byggnad på ett sådant sätt så att det strider mot beviljat bygglov eller gällande 

detaljplan. I ett sådant ärende kan byggnadsnämnden eventuellt ingripa genom förelägganden 

m.m. Byggnadsnämnden agerar inte i frågor som rör annan myndighet till exempel Skatteverket 

eller Polismyndigheten. 

Upplever man en störning går det att anmäla detta till Miljö Hälsoskydd. Det som är viktigt är 

att det inte går att vara anonym i ett sådant ärende. Miljö Hälsoskydd kommer även att önska få 

in en störningsdagbok från den som klagar.  

Hur kontrollerar kommunen efterlevnaden av utbyggnader av villafastigheter efter de nya 

bestämmelserna?  

Vid mindre tillbyggnader är det ofta byggherren som intygar att byggnationen har uppförts i 

enlighet med startbeskedet eller bygglovet. Byggnadsnämnden tar även in handlingar som 

bestyrker att startbeskedet eller bygglovet har följts. Byggnadsnämnden kan även åka ut på 

arbetsplatsbesök, slutsamråd eller tillsyn beroende på byggnationens omfattning.   
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Fråga 9 

Trafiksituationen, Inre ringleden, Stenungsund 

 

Trafiken från Stenungsunskolan, upp mot Västra Söbacken och Brudhammar, är hårt trafikerad. 

Det värsta är dock att hastigheten inte hålls, 50 krm/tim. Det är rena rama racerbanan fram till 

lCA Supermarket, Kristinedal.  

I höjd med backen från Söbacken mot Brudhammar (utanför Pizzeria Kopper) drar bilisterna på 

för full fart, likaså när man kommer från lCA Supermarket, så drar man på för att "klara 

backen".  

Det är en utfart från Brudhammar och mittemot finns en utfart från Pizzeria Kopper. Här skall 

bilister svänga in o ut samtidigt som trafiken från ringleden kommer med full fart.  

Värst är detta vid mornar, dagtid, kvällar och helger, dygnet runt med andra ord. Man kan säga 

att hastigheten ligger runt 70, 80, 90 även 100 km/tim.  

Information om denna vägsträcka har kommunen fått till sig vid flera tillfällen genom 

tidningsartiklar /insändare.  

Hög tid att något görs för att dämpa hastigheten. Nedanför Bergsvägen, på Uppegårdsvägen, har 

ett farthinder placerats. Det gör att både hastighet och bullernivån sänks. Så varför inte göra 

likadant utanför Brudhammar, t.ex. strax innan utfarterna från Brudhammar och Pizzeria 

Kopper. När farthindret gjordes på Uppegårdsvägen trodde vi boende på Brudhammar att 

likadant farthinder skulle göras på vägsträckan, Söbacken och Brudhammar.  

 

Nämnas kan att skolbarn tar sig över vägen vid ovannämnda utfarter. Boende utmed nämnda 

vägsträcka har uttryckt irritation över trafikframfarten, men tyvärr har dom inte engagerat sig.  

Tacksam för svar när detta hastighetsproblem kan åtgärdas.  

 

 

 

Svar 9: 

På Inre ringleden var medelhastigheten 47 km/h i de senaste mätningarna som kommunen lät 

göra i oktober. På Doterödsvägen var medelhastigheten 33 km/h. På Doterödsvägen planerar vi 

att hastighetssäkra, smalna av vägen och bygga gång- och cykelbana längs med den under 2021. 

Kommunen har en antagen hastighetsplan där det gjorts en översyn av skyltade hastigheter. På 

Inre ringleden är planerad hastighetsreglering 40 km/h. Införandet i kommunen kommer att 

genomföras succesivt och samtidigt göras hastighetsdämpande åtgärder där det behövs.  

Hastighetsplanen finns på kommunens hemsida för den som vill läsa mer (fliken Kommun, 

politik, under ”Planer och styrdokument” – ”Vägledande och styrande dokument”). 
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Fråga 10: 

Bilkörning på gångbanor och lekplatser 

Vad gör kommunen för att minska/stoppa bilkörning på gångbanor/lekplatser? 

Kommunen hänvisar vid klagomål till polisen. Polisen har dock inte planerat bostadsområden 

där det finns problem. Kommunen är den institution som kan påverka problemet.  

 

 

Svar 10: 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra gatumiljöerna för alla trafikanter. Det finns 

mycket olika behov att ta hänsyn till, så som framkomlighet för personer med funktionsvariation 

exempelvis med rullstol, framkomlighet för räddningstjänst, framkomlighet och arbetsmiljö för 

driftsfordon och dess personal. På gemensamma gång- och cykelbanor ska även trafiksäkerheten 

beaktas och enligt kommunens framtagna cykelplan ska inte hinder finnas på och inom en meter 

från gång- och cykelbanan. Detta för att minska singelolyckor för gående och cyklister. Av de 

olyckor som gående är involverade i är ca 95% singelolyckor och för cyklister är det ca 82% där 

en andel är på grund av fasta hinder på gång- och cykelbanor. Polisen är de som övervakar 

trafiken att de följer trafikreglerna.  

Invånare är välkomna att kontakta kommunen med de specifika platser där problem förekommer 

så att vi kan ta med det i vårt arbete och se över situationen.  

 

 

Fråga 11  

Vi vill ha information om de senaste vägplanerna: Ny väg från Hallerna söderut samt väg 160 

och järnväg. 

 

Svar 11: 

En ny tillfartsväg mellan Stora Höga och ett nytt framtida bostadsområde i Centrala/Södra 

Hallerna planeras samordnat med förstudien om hur bostadsområdet ska utvecklas. Denna 

förstudie kommer att slutföras under 2020. En ny tillfartsväg är inte i placering beslutad då den 

beror på områdets utveckling men krävs för att inte belasta plankorsningar över järnvägen med 

tillkommande trafik från bostadsområdet. Vägens sträckning kommer ledas helt på östra sidan 

av järnvägen. 

Ett utredningsarbete håller på att slutföras av Trafikverket avseende kapacitets- och 

säkerhetsåtgärder för väg 160. Kommunen deltar med vår expertis och stöttar utredningen. Väg 

160 är Trafikverkets väg och det är de som planerar och genomför åtgärder på denna. Resultat 

och rekommendationer på åtgärder från utredningen kommer under 2020 och ska ligga till grund 

för Trafikverkets kommande transportinfrastrukturplan som ska beslutas inför 2022. 

Södra Bohusbanans utveckling utreds nu i flera dimensioner. Järnvägar i Sverige ägs och 

förvaltas av Trafikverket. Det är Trafikverket som helt beslutar vilka prioriteringar som ska 

gälla för åtgärder i järnvägsnätet. 

Den långsiktiga utvecklingen siktar mot ökad turtäthet mellan Göteborg och Uddevalla. För 

detta krävs dubbelspår utmed delar av sträckan vilket ingår i en pågående utredning som ska 

vara genomförd till sommaren 2020. Beslut om sådana åtgärder kommer tas tidigast 2026 inför 

nästa revidering av Trafikverkets nationella plan. 
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Stenungsunds kommun tillsammans med Trafikverket och Västtrafik planerar ett nytt 

resecentrum i Stenungsunds centrum, mitt för Stenungs torg. Planeringsarbetet pågår för fullt 

och planerad invigning är 2024/25. 

Säkerhetsgenomgång av plankorsningar utmed hela Södra Bohusbanan har gjorts senaste året av 

Trafikverket. Inom Stenungsunds kommungränser finns två plankorsningar utpekade med 

prioritet att förbättras avseende säkerhet. Dessa två är gång/cykel-överfart vid Solgårdsdalen i 

Stenungsunds centrala delar och den andra är väg-passage vid Berg norr om Stenungsund. Båda 

dessa är olycksdrabbade och gång/cykel-överfarten stängdes därav förra året i väntan på en mer 

trafiksäker lösning. Genomförandetid är fortfarande oklar för dessa åtgärder. 
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