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 Protokollsanteckningar kommundelsstämma  
Ödsmål 2019-11-13 
 
Tid och plats: 18.30-20.30, Ödsmåls bygdegård (ca 45 st kommuninvånare) 
 
Kommundelsstämmopresidiets ordförande Bertil Ohlsson (S) och Roberth Ottosson (C) hälsar 
välkommen och presenterar övriga förtroendevalda och närvarande. 
 
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 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
Mia Skytt, kommunsekreterare 
 
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 

 
Vad händer här och när? 
Förvaltningen informerar om aktuella händelser i kommundelen. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Ny bro till Orust 
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Svar på inkomna frågor. 
Svar på inkomna frågor presenteras.  
 
1. Vinterväghållning Beslut från kommunfullmäktige finns sedan 1967-10-30, att kommunen 
ombesörjer detta. Dock inskränker sig detta till om snödjupet överstiger 15 cm. Gissningsvis 
finns en budget för detta, till de delar som kommunen hittills valt att satsa på. Dock lämnas 
en hel del att önska gällande de yttre delarna. Att inte åstadkomma en seriös 
vinterväghållning kan ge stora återverkningar, då Stenungsund ju är ett petrokemicentrum, 
med stilleståndskostnader som inte är godtagbara.  

Förslag - Kommunens åtagande bör tydliggöras. - Att kommunen avtalar med entreprenörer 
om tillgänglighet samt pris. Budgeten bör därefter anpassas till delar av det allmänna 
vägnätet. De delar som inte utgör allmänna vägnätet, typ samfälligheter o privata väghållare, 
skall kunna skriva avtal med de avtalade entreprenörerna, med kommunens avtal som 
grund.  

Det finns inget beslut från kommunfullmäktige 1967-10-30 om att kommunen ska ombesörja 
vinterväghållning). Snöröjning och underhåll av enskilda vägar är inte ett kommunalt ansvar. 
Innevarande säsong 2019/20 kommer vinterväghållningen att skötas som tidigare. Men från och 
med nästa vintersäsong 2020/21 har kommunfullmäktige fattat beslut (2019-06-13) om att 
överlåta ansvaret av snöröjning av enskilda vägar till den enskilde väghållaren. Kommunen 
kommer från och med denna säsong enbart att sköta vinterväghållningen av de allmänna 
kommunala vägarna. Upphandlingen av denna tjänst görs enligt lagen om upphandling (LOU). 
Enskilda väghållare kan fritt teckna avtal med valfri aktör. 
 
 
2. Kollektivtrafik Denna fungerar endast i de delar som kommunen hittills valt att satsa på. 
Dock lämnas en hel del att önska gällande de yttre och norra delarna. Lämpligen utvecklas 
kollektivtrafiken även i de norra delarna, då dessa delar är de delar som ser ut att växa och 
utvecklas. Frågan hör kraftigt sammanhörande med de pågående utredningar om bro mellan 
Orust och fastlandet, med tillhörande anslutning till E6, samt utveckling av Bohusbanan till 
dubbelspår.  

När det gäller kollektivtrafik i kommunen så är det Västtrafik som äger frågan, dvs linjer dras 
där det finns tillräckligt med resandeunderlag. Önskar man linjer där resandeunderlaget går 
under den nivå som Västtrafik anser vara gränsen så får kommunen göra tillköp – och det är en 
politisk fråga att besluta om det, då det uppstår en kostnad. 

 

3. Samhällsservice Denna är i stort sett obefintlig i de norra delarna av kommunen. Exempel 
på detta är dagligvaror, vårdcentral, mm. Lämpligen utvecklas även denna i de norra delarna, 
då dessa delar är de som ser ut att växa och utvecklas.  
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Att möjliggöra utveckling av samhällsservice är en av utgångspunkterna för kommunens 
översiktsplan. Kommunen kan planera förskola, skola och andra kommunala verksamheter. 
Kommunen kan dock inte styra över om etablering av service i andras regi sker eller ej.  

 

4. Vägnät Detta måste utvecklas. Avlastning av befintlig trafik på väg 160, är ju en pågående 
fråga, och är kraftigt sammanhörande med de pågående utredningar om bro mellan Orust 
och fastlandet, med tillhörande anslutning till E6, samt utveckling av Bohusbanan till 
dubbelspår. 

Kommunen arbetar för att få till en bro över till Orust i höjd med Svanesund och i samband med 
det även ny anslutning till E6 med på- och avfart. Detta arbete sker i vårt samarbete med 
samtliga grannkommuner där vi gemensamt uppvaktar Trafikverket och Region Västra 
Götaland. Samhällsnyttoberäkningar och finansieringsalternativ har presenterats för dem vid 
uppvaktning av generaldirektören för Trafikverket nyligen där våra riksdagsrepresentanter också 
deltog. Vi har nu begärt att utredningsarbete startas upp av Trafikverket. Åtgärden kommer 
tidigast kunna beslutas i den regionala transportinfrastrukturplanen 2026. Kommunstyrelsen har 
också med länken till Orust och vidare mot E6 och Svenshögen som en av de åtgärder 
kommunen prioriterar i arbetet med nationell och regional infrastrukturplan.  

Utöver en ny bro till Orust arbetar vi med Trafikverket och Regionen med att bygga ett 
kollektivkörfält över Tjörnbroarna för att på så sätt skapa en attraktiv kollektivtrafik som skall 
ansluta till nya resecentrum i Stenungsund med tåganslutningar. 

 

5. Infrastruktur och miljösäkerhet Inför förestående utveckling av Bohusbanan till 
dubbelspår och tätare avgångar, MÅSTE kommunens helhet i frågan anpassas och utvecklas. 
Dagens dragning av järnvägen genom samhället fungerade säkert då densamma skapades för 
100 år sedan, i ett samhälle byggt före petrokemin satsade på Stenungsund. Ca 10 000 
vagnar (27 vagnar varje dag!), miljöfarligt gods transporteras genom centrala Stenungsund. 
Detta innebär inte bara att Stenungsund delas av på ett ytterst påtagligt sätt, med stora köer 
som följd. Det innebär självfallet även en högst påtaglig risk. 

Förslag: - Att flytta ut Bohusbanans dubbelspår till en sträckning utefter motorvägen E6, 
mellan lämpligen Stora Höga och en knutpunkt/resecentrum vid den planerade anslutningen 
mellan Orust och fastlandet/ E6, är av denna anledning ofrånkomligt. - Att låta befintlig 
sträckning av järnvägen norr om Industrivägen vara kvar och utgöra petrokemisk 
järnvägsanslutning till Bohusbanans nya sträckning.  

Bohusbanans sträckning genom Stenungsund har diskuterats och en idéstudie togs fram av 
Trafikverket redan 2012 samt en efterföljande lokaliseringsstudie av ett nytt resecentrum i 
centrala Stenungsund. Dessa studier ligger till grund för bibehållen sträckning och en placering 
av ett centralt beläget resecentrum. Inom regionen arbetas på flera håll med förtätning av 
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stationssamhällen för att på så sätt möta efterfrågan av kollektivtrafiknära bostäder inom 
Göteborgs arbetsmarknad. All bebyggelseplanering tar hänsyn till godstrafiken via Bohusbanan.  

Inför en framtida utbyggnad till dubbelspår pågår nu en fördjupning av den tidigare idéstudien 
vilken skall vara klar nästa år. 

Det är Trafikverket som ansvarar för säkerheten kring järnvägen samt beslutar själva om all 
investering och förändringar av järnvägsnätet. 

 

6. Trafiksäkerhet Under en längre tid har Stenungsund drabbats av olyckor utefter järnvägen, 
av varierande grad, inklusive dödsolyckor, som en följd av direkt åsidosättande av bommar 
och ljus- och ljudanordningar utefter Bohusbanans dragning genom Stenungsund.  

Förslag: Att även av denna anledning, flytta den nuvarande dragningen av Bohusbanan från 
centrala Stenungsund, till ett nytt resecentrum vid Munkeröd är ofrånkomligt. Dagens 
resecentrum kan med fördel anpassas till att vara knutpunkt för dagens kollektivtrafik i form 
av bussar, vilket även inkluderar matarbussar mellan centrala Stenungsund och resecentrum 
vid Munkeröd, som även har utmärkta förutsättningar för pendelparkeringar. 

(se fråga 5) Bohusbanans sträckning genom Stenungsund har diskuterats och en idéstudie togs 
fram av Trafikverket redan 2012 samt en efterföljande lokaliseringsstudie av ett nytt 
resecentrum i centrala Stenungsund. Dessa studier ligger till grund för bibehållen sträckning och 
en placering av ett centralt beläget resecentrum. Inom regionen arbetas på flera håll med 
förtätning av stationssamhällen för att på så sätt möta efterfrågan av kollektivtrafiknära bostäder 
inom Göteborgs arbetsmarknad. All bebyggelseplanering tar hänsyn till godstrafiken via 
Bohusbanan.  

Inför en framtida utbyggnad till dubbelspår pågår nu en fördjupning av den tidigare idéstudien 
vilken skall vara klar nästa år. 

Det är Trafikverket som ansvarar för säkerheten kring järnvägen samt beslutar själva om all 
investering och förändringar av järnvägsnätet. 

 
 
 
 
 
 
 

Bertil Ohlsson (S)  Maggie Robertsson Sophie Nygren 
Ordförande   justerare  sekreterare  


	Protokollsanteckningar kommundelsstämma
	Ödsmål 2019-11-13

