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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2021-03-30 kl. 13:00 
Plats: via Teams alt. Kommunsalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården (Hans-

Göran Olsson (S), Roland Fållby, Jesper Karlsson, Johan Hult, Nicklas 
Ericson, Anders Burman, Maria Lagergren och Mats Segerdahl från Offentliga 
Hus, Stefan Mathiasson från Structor, 13.00-14.00) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag. 
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om 

igångsättning. 
 

 2. Samråd av VA-plan 2021 – 2025 (Per-Erik Wiik (C), Anders Johansson 
(V), Leif Dahlfors (C), Camilla Björck, Nicklas Sjödin, Tommy Ek, Emma 
Jidemyr, Mats Pettersson från NODAVA AB, Pär Johansson från Rangola, 
14.00-15.00) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att 

1. Besluta att ställa ut PLAN VATTEN OCH AVLOPP ÅR 2021 - 2025 för 
samråd 19 april till 23 maj. 

2. Bevilja medel till KS förfogande för att ta fram förlag till lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 2021. Kostnaden för uppdraget bedöms 
uppgå till 120 - 230 tkr. 

 
 3. Samråd av vindbruksplanen (Per-Erik Wiik (C), Anders Borg (C), 

Tommy Ek, Daniel Falk, 15.05-15.50) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på områden prioriterade för vindbruk, 
enligt bilaga 1, för samråd samt uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att 
färdigställa samrådshandling för reviderad vindbruksplan samt att genomföra 
samråd. Utställning för samråd genomförs under del av maj och juni 
månader, 2021. 
 

 4. Genomförande av Heltid som norm (Helene Grapenson, Märit Lisell 
Gullberg 16.00-16.25) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

• Samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals 
verksamhetsområde för medarbetare inom Omsorgen och 
Kostenheten omregleras till heltid från och med 28 mars 2022. 

• Samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals 
verksamhetsområde för medarbetare i övriga verksamheter 
omregleras till heltid från och med 12 augusti 2024. 

• En första uppföljning sker senast i februari 2024. 
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 5. Prioriterad grupp i löneöversynen 2021 (Helene Grapenson) 
Förslag till beslut 
Utskottet beslutar att prioritera gruppen enhetschefer inom 
verksamhetsområde Omsorg i löneöversynen 2021. 
 

 6. Svar på remiss av betänkandet "En gemensam angelägenhet" (SOU 
2020:46) (Henrik Göthberg, Madelene Berglund, 16.25-16.40) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som svar på remissen av 
betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). 
 

 7. Svar på remiss om Vattenmyndighetens förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram 2021 – 2027 (Joakim Larsson, 16.40-16.50) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som svar på 
Vattenmyndighetens remiss av förvaltningsplan och åtgärdsprogram  
2021 - 2027. 
 

 8. Svar på remiss av delbetänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagning (SOU 2021:7) 
Förslag till beslut 
Utskottet antar upprättat yttrande som svar på remissen Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). 
 

 9. Svar på remiss av Skatteverkets promemorior 
Förslag till beslut 
Utskottet avstår från att svara på remissen av Skatteverkets promemorior, 
Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i 
högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig 
verksamhet under samhällskriser. 
 

Informationsärenden 
1. Genomgång av lönestatistik (Helene Grapenson) 

Delgivningar 
1. Information angående Grönklittsgruppen 

2. Länsstyrelsens yttrande för sökt planbesked för detaljplan särskilt boende 

3. Uppföljningslistan mars 2021 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 

 


