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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 12 december 2017 kl 13:00-17:30 

Beslutande Ledamöter 
Helen Nilsson (S), Ordförande 
Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 

 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
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Matilda Brogie, HR-konsult 
Monica Bergh, HR-chef 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
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Mirja Holgersson, fritidsamordnare 
Patric Engqvist, projektledare 
Bo Palmer, projektledare 
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Protokolljusterare Tomas Peterson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2017-12-18 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 304-316 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Helen Nilsson  

Protokolljusterare 

  

 Tomas Peterson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-12-12 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-19 Datum då anslaget tas ned 2018-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 304 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Tomas Peterson (M) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

 

___________________ 
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§ 305 Dnr 2017/000047 000 

Löneöversyn med facken 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet lede inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger löneöversyn med fackliga 

representanter. Närvarar gör Monica Bergh, HR-chef, Matilda Brogie, HR-

konsult samt representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen närvarar genom Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Anders Eriksson, verksamhetschef gymnasiet, Pia Ehrnlund 

Bengtsson, verksamhetschef grund- och särskola samt Anne-Cathrine 

Ingström, verksamhetschef förskola. 

  

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________ 
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§ 306 Dnr 2017/000506 001 

Instruktion för kommunchef 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att, tillsammans 

med kommunstyrelsen, ta fram instruktion för kommunchef.  

 

Sammanfattning 

I den nya kommunallagen som träder i kraft första januari 2018 framgår det 

att kommunstyrelsen skall författa instruktion till kommunchefen. 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om hur ärendet ska hanteras. 

Deltar gör Monica Bergh, HR-chef. 

Carolina Leijonram, kommunchef, har inför dagens sammanträde tecknat 

ned vad hon gör i sin nuvarande roll som kommunchef.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 287 

Kommunchefens arbetsuppgifter 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________ 
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§ 307 Dnr 2017/000547 091 

Rapport om Samverkansfond för civilsamhället och 
diskussionsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utvärderingen av samverkansfonden lämnas till 

kommunstyrelsen i början av 2018..  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om Samverksansfonden, hur 

det har fungerat hittills, eventuell justering av reglementet och fondens 

framtid. Närvarar gör Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja 

Holgersson, fritidssamordnare.    

Beslutsunderlag 

Rapport om samverkansfond, Anna Olausson, kultur- och fritidschef.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 308 Dnr 2017/000373 006 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, 

fritidsamordnare, redogör för pågående verksamhet inom 

utvecklingsavdelningen. 

 

Ärenden som diskuteras 

 Simskola sommarlov. Lågt deltagande vid kommunens simskola 

under sommarlov. Diskussion om en eventuell förändring av 

simskolan för ökat deltagande. 

 

 Komplettering av taxor. Ett antal taxor inom utvecklingsavdelningen 

behöver justeras. Beslut tas vid kommunstyrelsen i januari. 

 

 Öppettider biblioteket. För att bättre anpassa verksamheten för 

besökarna kommer öppettiderna att justeras.  

 

 Omklädningsrum ishall. Vimmerby Hockey har inkommit med en 

skrivelse angående behovet av ytterligare omklädningsrum i ishallen.  

 

 Maskinbidrag. En ansökan återremitterades då det fanns frågetecken 

kring leasingkostnad. Föreningen har nu inkommit med 

kompletterande underlag. Ärendet behandlas i januari.  

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 309 Dnr 2017/000551 055 

Upphandling Turistverksamhet 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om upphandling av 

turistverksamhet. Deltar gör Patric Engqvist, projektledare.   

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 310 Dnr 2011/000354 253 

Karlbergsfastigheten ansvarsutredning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  upphäva tidigare fattat beslut 2017-02-28 § 46. 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att underrätta 

 miljö- och byggnadsnämnden om miljöskador vid fastigheten 

 Storken 18 enligt 10 kap 11 § MB.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om karlbergsfastigheten.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-28 § 46 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 311 Dnr 2017/000263 21 

Privata intressenter mark- och exploatering 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.      

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om privata intressenter inom 

mark- och exploatering. Närvarar gör Miklos Hathazi, 

samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, gatuchef och Bo Palmer, 

projektledare.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 11(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 312 Dnr 2017/000545 001 

Organisationsförändring kost/lokalvård 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  godkänna förslaget om omorganisation med en gemensam chef 

 för enheterna kost och lokalvård 

Att godkänna förslaget till finansiering för ökade kostnader med 

 1595 tkr genom omfördelning av budgetmedel från oförutsedda 

 medel och med omfördelning med 338 tkr från 

 kostverksamheten.  

 

Sammanfattning 

Förslaget är att enheten för kost och för lokalvård ska ha en chef som får 

hjälp i sitt jobb i lokalvårdsenheten av två områdeschefer och en 

administrator.  

Organisationsförändringen leder till ökade kostnader mest beroende på 

tillsättning av chefs- och administrativa tjänster.  

Förslaget är grundat på resultatet av det arbetet som lokalvårdens 

medarbetare, framtidsgruppen och den Tf lokalvårdschefen har kommit fram 

till.  

Samhällsbyggnadschefens bedömning är att förslaget som medarbetarna och 

framtidsgruppen inom lokalvården har tagit fram trots ökade kostnader är en 

stark och hållbar lösning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  godkänna förslaget om omorganisation med en gemensam chef 

 för enheterna kost och lokalvård 

Att godkänna förslaget till finansiering för ökade kostnader med 

 1595 tkr. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar på att finansieringen finns med även i 

beslutsformuleringen.  
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Beslutsunderlag 

Justerat protokoll från MBL förhandlingen med Kommunal. 

Tjänsteskrivelse, Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 313 Dnr 2017/000372 006 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att skriva fram 

 GC-väg Gullringen för beslut. 

Att  skriva fram renovering av idrottshall för beslut.  

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, informerar om pågående verksamhet 

inom samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Ärenden som diskuteras. 

 Projektorganisations byggnation ny förskola. Styrgrupp ska bestå av 

arbetsutskottet samt barn- och utbildningsnämnden. 

 

 Handlingsplan ishall. Ishockeyförbundet ställer krav på ishallen för 

att godkänna spel för Vimmerby Hockey i nuvarande division. 

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med frågan tillsammans med 

utvecklingsavdelningen. 

 

 Idrottshall. Renovering av idrottshall avseende golv och vikvägg 

uppgår till 2 mnkr. Medel är inte avsatta i budget. Diskussion om att 

avsätta medel från underhåll av fastigheter.  

 

 GC-väg Gullringen. Tillbud har inkommit varvid GC-väg Gullringen 

blivit aktuellt. I investeringsbudgeten är medel avsatta för 2021.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att 

skriva fram renovering av idrottshall som GC-väg Gullringen för beslut.      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

___________________ 
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§ 314 Dnr 2017/000257 08 

Ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att anta organisationsberedningens förslag till ny politisk 

 organisation undantaget ändringen av valnämndens förändrade 

 ansvarsområde samt storlek. Valnämnden blir därmed 

 oförändrad. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med genomförande 

 av förslaget.   

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att upphäva tidigare fattat beslut 2017-12-05 § 305. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

Att översända förslaget på remiss till valnämnden, barn- och 

 utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Att remissvar ska lämnas in senast den 25 januari. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning 

(kallad organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny 

politisk organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit 

representerade i beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter 

och 10 ersättare. 

Organisationsberedningens förslag har varit på remiss till och med den 5 

december.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att anta organisationsberedningens förslag till ny politisk 

 organisation undantaget ändringen av valnämndens förändrade 
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 ansvarsområde samt storlek. Valnämnden blir därmed 

 oförändrad. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med genomförande 

 av förslaget.   

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att upphäva tidigare fattat beslut 2017-12-05 § 305. 

 

 Arbetsutskottet beslutar 

Att översända förslaget på remiss till valnämnden, barn- och 

 utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Att remissvar ska lämnas in senast den 25 januari. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar (i enighet med Lars Sandbergs (C) 

protokollsanteckning från organisationsberedningen) att det inrättas en 

servicenämnd som hanterar kultur, fritid och samhällsbyggnad. Att 

utskotten/nämnderna har ordförande från majoritet, vice ordförande från 

majoritet och andre vice ordförande från opposition.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-12-11 Id 59129. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 § 305 

Organisationsberedningen förslag på ny politisk organisation 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Valnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 315 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 316 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  utse Tomas Peterson (M) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) till 

 medlemsmöte Kommuninvest. 

att  utse Tomas Peterson (M) och en representant från oppositionen 

 deltar vid Svenskt Näringslivs inbjudan om Rättvik.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger två inbjudningar. 

 

Inbjudan - Vad gör man i Rättvik 

Inbjudan - Medlemsmöte Kommuninvest 

Beslutsunderlag 

Inbjudan - Vad gör man i Rättvik 

Inbjudan - Medlemsmöte Kommuninvest 

Beslutet skickas till 

Liselott Frejd (för anmälan) 

Tomas Peterson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

___________________ 

 


