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Stefan Svedhem, strategisk projektledare §§ 55 – 56 
Björn Alm Ekenberg, projektansvarig § 56 
Anders Dahlgren, planarkitekt § 57 
Cecilia Lindberg, trafikplanerare 
 
 
Justeringsdag:  2020-06-05  
 
Justerare: Johan Jönsson (M) 
   
 
 
 
 
Oskar Anlend Bo Pettersson (S) Johan Jönsson (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Allmänna utskottet 
 
Justeringsdatum:  2020-06-05  
Paragrafer: 43 - 57  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-05 
Datum då anslaget tas ned: 2020-06-28 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Oskar Anlend  
sekreterare 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 43 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Allmänna utskottet fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 44 Dnr: KS 2019/22 
 
Information om pågående lokalprojekt 
 
Beslut 
Ingen information. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2020/458 
 
Utredning av möjliga placeringar av eventuell framtida räddnings- 
och brandstation 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om att påbörja utredning av möjliga placeringar 
av en eventuell framtida räddnings- och brandstation till dess att utredningen om den framtida 
organisationen av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är klar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) har inkommit med en 
framställan där de hemställer till Stenungsunds kommun att i samråd med förbundet reservera 
tomtmark för nybyggnation av brand- och räddningsstation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
Framställan från SBRF 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att avslå begäran om att påbörja utredning av möjliga placeringar 
av en eventuell framtida räddnings- och brandstation tills dess att utredningen om den 
framtida organisationen av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
daniel.jerling@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 46 Dnr: KS 2020/374 
 
Rivning av ateljé på fastigheten Nösnäs 1:7 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva ateljén på fastigheten Nösnäs 1:7. Finansiering sker inom 
ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ateljén på Nösnäs 1:7 ägs av Stenungsunds kommun och ligger utanför detaljplanerat 
område.  
 
Byggnaden är i behov av omfattande underhåll, saknar vatten och avlopp samt lämplig infart 
och parkering. Det finns inga planer att förse platsen med kommunalt vatten och avlopp. Att 
anlägga ny infart och parkering kräver tillstånd och är kostsamt. 
 
Befintligt bygglov tillåter endast ateljéverksamhet.  Vid en ändring av verksamhet kommer 
sannolikt krav om tillgänglighet, parkering, energieffektivitet, vatten och avlopp att krävas. 
Tillgängligheten är besvärlig med de markförhållanden som föreligger.  
 
Ingen kommunal verksamhet har behov av lokalerna varför förvaltningen avråder från att 
belasta underhållsbudgeten med upprustning av ateljén. Förvaltningens bedömning är också 
att en flytt av bygganden från nuvarande placering inte kan motiveras utifrån ekonomisk 
synpunkt, då ingen verksamhet har behov av lokalen.  
 
Det finns inget allmännyttigt ändamål med att hyra ut huset. Den långsiktiga planen med 
byggnaden bör begrundas. Om kommunen i framtiden vill ta byggnaden i anspråk eller riva 
den kommer en hyresgäst troligen att behöva lösas ut. Även om underhållsansvaret avtalas 
bort kvarstår viss osäkerhet avseende eventuella framtida kostnader som inte kan förutses. 
 
Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lägga ut en förfrågan 
om att sälja byggnaden alternativt skänka bort den i utbyte mot bortförsel. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och 
Christian León Lundbergs (ST) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 47 Dnr: KS 2020/371 
 
Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner tertial 1 2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  
 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner 
tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv budgetavvikelse om 6 353 tkr. 
Prognos för helår beräknas bli ett överskott om 4 000 tkr. Det är en förbättring mot 
marsprognosen med 2 400 tkr. De huvudsakliga förklaringarna är lägre personalkostnader än 
budgeterat, högre intäkter samt lägre förväntade kostnader för förstudier och 
detaljplanearbeten. Utöver detta förväntas kostnader för livsmedel bli lägre eftersom 
gymnasiet har varit stängt.  
 
Sektorns alla funktioner praktiserar dessutom stor återhållsamhet avseende kurser och 
konferenser samt andra verksamhetsrelaterade inköp, vilket påverkar prognosen positivt. 
Samtliga funktioner på sektorn prognosticerar antingen ett överskott eller en nollprognos. 
 
Sektorns investeringar prognosticeras till 137 412 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget 
om 21 447 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2020-05-14 
Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2020 
 
Beslut skickas till 
Anna.heed@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 48 Dnr: KS 2020/377 
 
Uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad tertial 1 2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen och allmänna utskottet försätter att följa 
prognosen och åtgärder för att minska underskottet.   

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos för sektor samhällsbyggnad 
tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per april. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 050 tkr. Ett vite om 500 tkr för en ej utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.  
 
Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där antalet större 
bygglovsärenden är färre jämfört med föregående år. För att sträva efter budgetföljsamhet 
kommer verksamheten avstå från att återbesätta en vakans. Hela underskottet bedöms ändå 
inte kunna hämtas hem inom verksamheten.  
 
Inom exploatering täcker inte intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna och 
underskottet bedöms inte kunna hämtas hem inom verksamheten. Ett litet underskott finns 
också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av översiktsplanen är 
orsaken. Inom Färdtjänst är det fler och dyrare omsorgsresorna som bidrar till underskottet. 
En mindre besparing på beläggningsunderhåll samt på kompetensutveckling kommer att göras 
inom sektorn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Bilaga – 2020-05-26 Ekonomisk uppföljning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen och 
allmänna utskottet försätter att följa prognosen och åtgärder för att minska underskottet.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 49 Dnr: KS 2020/378 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet tertial 1 
2020 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad 
verksamhet tertial 1 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 1 290 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 4 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamhetens 
kostnader som nu är fullbemannad och i full drift. Förutom högre drift -och 
underhållskostnader ha man haft ett haveri på Strävliden vilket påverkar resultatet.    

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 830 tkr. Prognosen visar på ett 
överskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-26 
Rapport – Uppföljning och prognos april 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2020/14 
 
Information från sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner informerar allmänna utskottet om följande: 

 Information om underhåll av kommunens fastigheter 
 Information om servicefunktionen 
 Information om upphandlingsenheten och återrapport om enhetens kontroll av inköp 

under första kvartalet 2020 
 
Beslutsunderlag 
Information om servicefunktionen (måltid och lokalvård/vaktmästeri) 
Information om upphandlingsenheten och återrapport om enhetens kontroll av inköp under 
kvartal 1. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2019/417 
 
Ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21. 

Jäv 
Jan Rudén (S) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Protokollsanteckning 
Wouter Fortgens (M) och Johan Jönsson (M): Att bevilja positivt planbesked och att vid 
ärenden kring planbesked avstå att övertolka syften med byggnationer då detta behandlas i 
detaljplan och bygglov. Således anser vi att planbesked vara mer övergripande för att såväl 
effektivisera processen som underlätta och effektivisera beslut. 

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 
Wouter Fortgens (M) föreslår att ansökan om planbesked för Västra Torp 1:21 beviljas. 
 
Johan Jönsson (M) tillstyrker Wouter Fortgens (M) förslag. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Wouter 
Fortgens (M) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2020/325 
 
Planbesked för Järnklätt 1:6 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för att möjliggöra uppförandet 
av bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende och hus för äldre eller 
personer med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för bostäder i form av enbostadshus i grupp, generationsboende 
och hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning på fastigheten Järnklätt 1:6. 
 
I översiktsplanen 06 är området inte utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. 
Utgångspunkten är att pågående markanvändning i området ska bibehållas. I närområdet finns 
gällande detaljplaner som tillåter sorteringsanläggning och småindustri. Det pågår prövning 
av ytterligare en detaljplan som föreslås tillåta småindustri och verksamheter inom Munkeröd 
1:12 med flera fastigheter. Det finns risk för att befintlig och planerad utökade verksamheter 
och småindustrier på båda sidor av Ucklumsvägen kan utgöra en störning för en ny samlad 
bebyggelse av bostäder så nära inpå. 
 
I kommunens bostadsförsörjning program är premissen att god tillgång till kollektivtrafik och 
kommunal service ska prägla planering av mark för bostäder. Området där fastigheten 
Järnklatt 1:6 är lokaliserat saknar idag god kollektivtrafik. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Inkommen komplettering från sökande 2020-04-16 
Ansökan om planbesked 2020-03-31 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ansökan om planbesked för Järnklätt 1:6 beviljas. 
 
Wouter Fortgens (M), Johan Jönsson (M) och Bo Pettersson (S) tillstyrker Christian León 
Lundbergs (ST) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Lg.ljungbacken@gmail.com 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2018/91 
 
Överenskommelse med Trafikverket gällande förutsättningar inför 
projektering av resecentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 juni ge tydlig information om vad överenskommelsen med Trafikverket 
innebär och information att marken som behöver lösas in i dagsläget tillhör Citycon. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen mellan kommunen och 
Trafikverket gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya Resecentrum.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket och Stenungsunds kommun tar i en överenskommelse gemensam ställning till  
läge för den markyta som Trafikverkets behöver vid framtida utbyggnation av mötesspår. Det 
innebär att ny plattform längs det befintliga spåret kommer att byggas inom dessa linjer.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Överenskommelse gällande förutsättningar inför projektering av Stenungsunds nya 
Resecentrum 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att överenskommelsen godkänns och att allmänna utskottet ger 
förvaltningen i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni ge tydlig 
information om vad överenskommelsen med Trafikverket innebär och information att marken 
som behöver lösas in i dagsläget tillhör Citycon. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 

19



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 54 Dnr: KS 2018/91 
 
Tillägg av objekt relaterat till projektet resecentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men rekommenderar att vid ett 
eventuellt godkännande kräva medfinansieringsavtal som en förutsättning.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett mål i projektet nytt resecentrum är att få en bytespunkt med god tillgänglighet.  
 
Förvaltningen föreslår att även utförande av nedanstående objekt bör ingå i projektet för att 
bättre kunna uppnå angivna mål: 
1. Anlägga ny gång och cykelväg utmed Göteborgsvägen från Strandvägen till Kyrkvägen. 
2. Anlägga ny bilparkering på ytan för nuvarande resecentrum. 
3. Anlägga ny bilparkering vid Södra vägen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande men att 
vid ett eventuellt godkännande kräva medfinansieringsavtal som en förutsättning.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 55 Dnr: KS 2016/443 
 
Samråd för detaljplan för resecentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna upprättade samrådshandlingar för detaljplan för 
resecentrum inom del av Stenung 3:57 m.fl. och skicka ut planförslaget på samråd i enlighet 
med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 140 att Stenungsunds nya resecentrum ska 
placeras i läge centrum. Detaljplanen har föregåtts av Planprogram för Stenungsunds centrum 
vilket godkändes i kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92. Detaljplanen möjliggör för ett nytt 
resecentrum i form av dockningsterminal med tolv busshållplatslägen mot tågtrafiken på 
västra sidan om Bohusbanan, samt tre busshållplatslägen på östra sidan Bohusbanan, längs 
Södra vägen.  
 
Detaljplanen möjliggör för en framtida utbyggnad av dubbelspår. Vidare kan en 
terminalbyggnad med vänthall, kiosk och personalutrymmen uppföras väster om Bohusbanan. 
För att öka tillgängligheten föreslås en gång- och cykeltunnel under järnvägen i anslutning till 
resecentrumbyggnaden. På västra sidan om järnvägen kommer reglerplatser för bussar finnas, 
samt ett antal korttidsparkeringar för hämtning/lämning med bil. Parkering kommer även 
möjliggöras för på östra sidan om järnvägen. Utrymmet som krävs för busshållplatser, gång- 
och cykelväg, cykelparkeringar samt gångtunnel med tillhörande trappor och ramper inom 
området mellan järnvägen och Södra vägen, innebär att den befintliga bebyggelsen kommer 
ersättas med dessa funktioner. 
 
Detaljplanen möjliggör för en omdragning av Göteborgsvägen så att resecentrum med 
erforderliga ytor för t.ex. bussplan kan inrymmas. En cirkulationsplats vid 
resecentrumbyggnaden/Jullen/Västanvindsgatan föreslås för att underlätta flödet. Detaljplanen 
omfattar även utrymme för en framtida cirkulationsplats vid korsningen 
Strandvägen/Göteborgsvägen vilket kan genomföras först efter en eventuell framtida 
stängning av järnvägsöverfarten vid Doterödsvägen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Planbeskrivning 2020-05-29 
Plankarta 2020-05-29 
Trafiksimulering 2020-05-07 
Bullerutredning 2020-04-04 
Geoteknikutredning 2019-10-16 
Riskutredning 2018-12-04 
 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
lisa.bertilsson@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 56 Dnr: KS 2020/13 
 
Information från sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsbyggnad informerar allmänna utskottet om följande: 

 Statliga transport/infrastrukturfrågor 
 Information om dialogmöte med Västtrafik. 
 Parkering Centrum. 
 Parkering Stora Höga. 
 Information om järnvägsövergång Solgårdsdalen. 
 Information om miljörankning. 
 Aktuell information. 

 
Beslutsunderlag 
Information från sektor samhällsbyggnad till allmänna utskottet 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-06-02

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2020/13 
 
Genomgång av exploaterings- och investeringsprojekt inom 
samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottet noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsbyggnad informerar allmänna utskottet om följande: 

 Tertialuppföljning av de större exploaterings- och investeringsprojekten i 
Stenungsunds kommun. 

 Fördjupning detaljplan Västanvindsgatan. 
 
Beslutsunderlag 
Genomgång av exploaterings- och investeringsprojekt inom samhällsbyggnad 
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