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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-01-18  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-14:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), Ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Kristine Andersson (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Göran Gustavsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Tom Persson (SD) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 18 januari 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
1 - 2 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Informationsärende 
  
§2/22 Uppdrag till kommundirektör att till USS den 8 mars 2022 

återkomma om hur en tjänst/struktur för beställarkompetens 
gentemot samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen kan se ut 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §1/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi: 
 
• Pågående och planerade detaljplaner 2020–2024. 

Presentation av utmaningarna samt pågående FÖP-
arbeten. Dnr  

  

 
• FÖP Frövi, analys av vilka byggrätter som möjliggörs 

i gällande FÖP, eventuellt behov av revidering av 
FÖP Dnr  

  

 
• Investeringsprocess Dnr    

 
• Information om Vinbruksplan Dnr    

 
• Yttrande över en förbättrad förpackningsinsamling 

nya roller för kommuner och producenter Dnr 21–
01420 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-01-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §2/22   Dnr:  
 
Uppdrag till kommundirektör att till USS den 8 mars 
2022 återkomma om hur en tjänst/struktur för 
beställarkompetens gentemot 
samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen kan se ut 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslut: 
 
• Uppdra åt kommundirektör att till USS den 8 mars 2022 

återkomma om hur en tjänst/struktur för 
beställarkompetens gentemot samhällsbyggnadsförbundet 
och samhällsbyggnadsförvaltningen kan se ut. För att 
samordna planer och samhällsbyggande i kommunen. Samt 
hur det ska finansernas. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S) yrkar på följande förslag: 
 
• Uppdra åt kommundirektör att till USS den 8 mars 2022 

återkomma om hur en tjänst/struktur för 
beställarkompetens gentemot samhällsbyggnadsförbundet 
och samhällsbyggnadsförvaltningen kan se ut. För att 
samordna planer och samhällsbyggande i kommunen. Samt 
hur det ska finansernas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan beslut 
enligt Bengt Storbackas förslag och finner så beslutat 
 

Meddelas för åtgärd 
Kommundirektör 
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