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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid    Sammanträdesrum Kerimäki, kommunhuset, torsdagen den 18 augusti 

2016, kl. 17.45 – 18.00.  

 

 

Beslutande Hans Jildesten (S) 

Christina Skogström (S) 

Glenn Aspnes (S) 

Thomas Backelin (S) 

Steve Nilsson (S) 

Aurea Karlsson (S) 

Ingrid Andersson (C) 

Andris Widuss (M) 

Harrie Ulrici (SD) 

 

Övriga deltagande Ingrid Resare (S) ersättare 

Peter Farrington (M), ersättare 

Mats Öhman, kommunchef 

Lennart Aronsson, sekreterare  

 

Utses att justera  Andris Widuss (M)  

Justeringens tid och plats Torsdagen den 18 augusti 2016. Protokollet justeras omedelbart. 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 151 

 Ordförande _____________________________ 

Hans Jildesten 

 Justerande _____________________________________________________________ 

Andris Widuss  

  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-08-18 

Datum för anslags uppsättande 2016-08-18 Datum för anslags nedtagande  2016-09-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 
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  Dnr KS 2016-0279 

 

KS § 151 Ombyggnad individ- och familjeomsorgen 

 

 

Individ- och familjeomsorgens organisation har vuxit, framförallt på grund av fler 

ensamkommande barn och att fler administrativa funktioner har tillkommit. Med 

anledning av detta behöver ombyggnad ske för att all personal ska få egna rum. 

Att personalen har egna rum är nödvändigt med tanke på den typ av arbete som 

utförs. I nuläget saknas tre arbetsrum och ett samtalsrum. 

 

Olika alternativ för att klara lokalfrågan har utretts: 

 

1. Ombyggnad av nuvarande lokaler. 

2. Stiftelsens administration eller försäkringskassan och arbetsförmedlingen får 

flytta till andra lokaler. Det innebär tappade hyresintäkter mellan 60 000 och 

150 000 kr/år beroende på lösning.  

3. Flytta IFO och Integration till andra lokaler vilket kommer att kräva 

lokalanpassningar samt installation av IT-infrastruktur. 

 

Alternativ 1 förordas och en plan för ombyggnad har tagits fram i samråd med 

IFO-chef. De huvudsakliga argumenten för att välja alternativ 1 är att 

verksamheten kommer att finnas kvar samlad i kommunhuset. Detta underlättar 

samarbetat med andra funktioner, t.ex. personal, ekonomi och reception.  

 

Kostnaden för ombyggnaden beräknas till c:a 600 000 kr inklusive inventarier. 

Ombyggnaden innebär att ett antal väggar kommer att flyttas för skapa fler rum. 

En effekt av ombyggnaden kan bli att IFO och integration får lokaler som är mer 

ändamålsenliga med bättre arbetsmiljö. Detta kan förhoppningsvis leda till att 

kommunen blir attraktivare som arbetsgivare och därmed sänkt 

personalomsättning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 81. 

Kommunstyrelsen 2015-12-16 § 243. 

Kommunstyrelsen 2015-11-16 § 233. 
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KS § 151 forts. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Andris Widuss (M) yrkar att man utreder kostnaden för genomförande av 

alternativ 2. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag emot Andris Widuss förslag. 

 

Omröstning sker 

Vilka ledamöter röstar enligt föreliggande förslag. 

Vilka ledamöter röstar enligt Andris Widuss förslag.  

 

Omröstningen utfaller med 8 röster för föreliggande förslag och 1 röst för Andris 

Widuss förslag. 

 

Ordföranden förklarar att Kommunstyrelsen beslutat enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

- Bevilja ombyggnation av kommunhuset, Individ- och  familjeomsorgens 

 lokaler. 

 

- Kostnaden skall belasta ansvar 22, verksamhet 82100. 

 

- 600 000 kr avsätts av den miljon som kommunstyrelsen har att förfoga 

 över, märks med 9701. 

 

____________________ 

 

Andris Widuss (M) anmäler reservation 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Mariette Karlsson 

Tommy Svärd   

 

 

 

 


