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§ 26 Dnr 2018/15-041 KS 

Internbudget kommunstyrelsen 2018 

Ekonomiavdelningen redovisar förslag på internbudget för kommunstyrelsen.  

Total budget per ansvar med förändringar mellan 2017 och 2018. 

 

  

Budget Budget Diff

2017 2018 2017-2018 Anteckning

Kommunfullmäktige 1 036 671 -366 
Budgetöverföring från 2016 avseende Miljö- och 

hållbarhetsberedningen utgår. 

Kommunstyrelse 71 146 78 691 7 545

Elever på gymnasieskola ökar (6,3 mkr). 

Vuxenutbildning (0,7 mkr) Sydarkivera. (0,3 mkr), RIB 

avtal (0,6 mkr), Öppna portar (-0,3 mkr)

Kultur 1 802 2 179 377 Kulturplan (0,2 mkr), Allmän kulturverkamhet (0,2 mkr)

Gata, Park och Hamnar 12 712 12 544 -167 

Lagning av väg, skötsel av träd, sommarpersonal gata 

park (0,3 mkr), Gata/Park avtalet minskar (-0,5 mkr), 

Budget övergår till AMA.

Fritid 8 290 8 493 203
Korrigering av fastighetskostnader utefter faktisk yta har 

skett vilket skapar differens jmf fg år. 

Fastigheter 2 667 2 644 -24 
Driftskostnader för centrala fastigheter, arrenden, 

hyresintäkter

Fastighetsavdelning 7 067 7 946 879
Fastighetsavdelning inkl budget för fastighetsunderhåll. 

Helårseffekt av fastighetsfuktionen.

Kommunstab 7 630 7 178 -451 Intäkt från MSB utgår. Överförd till ÖKF.

Ekonomiavdelning 7 376 7 626 250 Ramökning för E-handel

IT-avdelning -33 -169 -137 Budgeten för intäkter har ökat, Bredbandssamordnare.

Personalavdelning 7 977 8 094 116 Recruit Camp Borgholm

Arbetsmarknadsavdelni

ng
6 090 5 660 -430 

Budget flyttad från Gata/park, minskat budget för 

integrationssamordnare.

Integrationssamverkan 1 737 0 -1 737 
Medel som överfördes mellan 2016 och 2017 utgår 

2018.

Statsbidrag flyktingar 0 653 653 Budget för moduler inköpta 2016

Total budget 135 497 142 209 6 712
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Ramökning för 2018 

 

Utmaningar för 2018 
Kommunstyrelsens budget innehåller besparingsåtgärder som är delvis im-
plementerade. Avräkning till Kalmarsunds gymnasieförbund på grund av fler 
elever än prognosticerat. Effekten blir att kostnaden blir högre än beräknat 
vilken måste hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t godkänna framtagen internbudget för år 2018. 

 _____________________________  

 
§ 27 Dnr 2017/288-048 KS 

Ansökan om kommunal medfinansiering vid ansökan till Boverket, 
Persnäs AIF. 

Persnäs Allmänna Idrottsförening ansöker genom kassör Björn Andreen om 
kommunalt stöd till renovering av Persnäsgården, Borgholm Lilla Horn 3:21. 
Föreningen har för avsikt att söka statligt stöd hos Boverket. Förutsättningen 
för att få stöd via Boverket är att kommunen medverkar i finansieringen med 
minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. Före-
ningen ska själv finansiera 20 %. 

 
Enligt ansökan är åtgärderna beräknade till 2 323 629 kronor och föreningen 
ansöker om 1 161 814 kronor från Boverket. En kommunal medfinansiering 
uppgår till 697 000 tkr.  

(tkr) Ramökning

Kommunstyrelsen

Utrednings- och utvecklingspott kulturplan 200

Främjande av publika aktiviteter 50

Vägbidrag 200

Offentliga utrymmen 60

Bidrag till föreningar 150

Projekt: Recruit Camp Borgholm 200

Folkhälsoråd 50

Personal- och kompetensförsörjningsåtgärder 500

RIB-avtal 600

Gymnasieskola 5 400

Sommarpersonal Gata park 70

Skötsel av offentliga frukträd 20

Fällning och nyplantering av träd 80

Lagning av gräs/grus/asfalt 150

Total ramökning 7 730              
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I tjänsteskrivelse 2018-01-04 redovisar ekonomiavdelningen att det i årets 
budget saknas utrymme för satsningar på externa lokaler. Eventuella bidrag 
medför besparingar inom andra verksamheter.  

 
Vid dagens sammanträde diskuteras ansökan och eventuellt andra möjlig-
heter för föreningen att söka bidrag. Ordföranden föreslår att ansökan avslås 
då ansökan gäller ett ovanligt högt belopp och att beslutet är prejudicerande.  

Det noteras att riktlinjer för kommunal medfinansiering bör ingå i kommande 
riktlinjer för olika kommunala bidrag. 

Yrkanden 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till 30 %-ig kommunal medfinansiering. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; vilka ska ställas 
under proposition. 

Proposition 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet avslår ansö-
kan.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

a t t avslå begäran om kommunal medfinansiering med hänvisning till 
ärendets prejudicerande beskaffenhet. 

a t t uppmana Persnäs AIF att söka bidrag från exempelvis Sparbanksstif-
telsen. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1) 

 _____________________________  

 

§ 28 Dnr 2014/143-296 KS 

Begäran om godkännande av kostnadsfördelning för förrådsverksam-
heten, kommunförråd Osten 

Borgholm Energi AB föreslår 2017-12-20 § 28 kommunstyrelsen 
att  godkänna presenterat förslag på kostnadsfördelning för Förrådsverk-
 samheten. Det innebär ett äskande för 2017 om 194 tkr samt 345 tkr för 
 2018. 

Av beslutet framgår kommunen tidigare ägde förrådsfastigheten. De verk-
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samheter som handlade varor betalade ett pålägg för att täcka förrådets 
kostnader. Dessa kostnader var blanda annat personal, el, fjärrvärme, VA 
och lokalvård. Ingen hyra eller avskrivningar debiterades förrådet. 

När förrådet lokaliserats till Osten behöver en hyra tas ut, för att täcka Borg-
holm Energis kostnader för fastigheten. Ingen vinst tas ut då hyresgästen är 
Borgholms kommun. Hyresbelopp beräknat till 474 tkr/år. 

De verksamheter som för närvarande delar på förrådslokalerna är Gata/Park 
och VA. Gata/Park använder mest ytor för förvaring av material och maski-
ner. VA använder mest förrådssystemet för transaktioner i lagret. Förrådet 
(ansvar 9515) ansvarar för verksamheten, övriga köper tjänster av dem. 

En tillbyggnad föreslås under 2018. Den skulle generera en hyreskostnad på 
752 tkr/år. Det motsvarar faktisk kostnad, ingen vinst är pålagd. 

Borgholm Energi föreslår att driftskostnader fördelas som tidigare, genom 
pålägg på köp i förrådssystemet. Ett genomsnitt för detta är Gata/Park 24% 
och VA 76%. Viss variation kan förekomma.  

Borgholm Energi föreslår att hyreskostnaden delas 50/50 mellan verksam-
heterna. Gata/Park använder lite mer av ytorna, men om VA hyrt en förråds-
lokal på marknaden hade hyran blivit högre. 

Hyra 2017 
Då hyran för befintlig lokal tillkommit under året fanns inga pengar budgete-
rade för det. 

För Gata/Park äskas ytterligare medel 2017: 194 tkr 

Se beslutsunderlaget för detaljerad information. Lokaler på Osten avser 178 
tkr och andra lokaler 16 tkr.  

Hyra 2018 
De beräknade kostnaderna 2018 jämförs med utfall 2016. 2016 bestod kost-
naderna av rörliga kostnaderna för driften av verksamheten, summa 781 tkr. 
För 2018 består kostnaderna av lägre drift, pga att en del ingår i hyran, samt 
hyreskostnad. 

Driftskostnaden fördelas med samma pålägg som tidigare. Hyran fördelas 
50/50. Den totala kostnadsökningen för Gata/Park beräknas till 345 tkr. 

Flyttkostnader 
Kostnaderna för flytten finns redovisade i underlaget. Summa 592 tkr för 
Gata/Park och 154 tkr för Förrådet.  

Effekter för Gata/Park av flyttprojektet: 
• Flytten tog ca 1 300 mantimmar och 240 maskintimmar 
• Arbetsuppgifter som minskade: 
 o Bil-/maskinvård (50tkr) 
 o Städa förrådet (50 tkr) 
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 o Sålda timmar (186 tkr) 
• Arbetsuppgifter som sköts fram: 
 o Barmark (sop, klippa, röja, rensa) (138 tkr) 
 o Park (rensa, plantera, klippa) (65 tkr) 
• Två sommarjobbare började tidigare än vanligt för att hinna med 

Borgholm Energi föreslår att respektive verksamhet bär kostnaden under 
2017 och redovisar som en budgetavvikelse. 

 
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall och ekonomi-
chef Lars-Gunnar Fagerberg från möte 2018-01-11 med Borgholm Energi då 
även fördelningen av kostnader för förrådsverksamheten diskuterades. Vid 
mötet informerades att kostnaderna ska hanteras inom ramen för Gata/Park.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t i dagsläget inte anvisa extramedel för hyreskostnaden varken för 
2017 eller 2018. 

a t t kostnaden ska hanteras inom budgetramen 2017 och 2018 för 
Gata/Park. 

a t t Borgholm Energi AB får återkomma med redovisning av framtida för-
delning av hyreskostnaden efter att investeringen är genomförd. 

 _____________________________  

 

§ 29 Dnr 2017/223-552 KS 

Begäran om medel för renovering av slipen i Böda hamn. 

Borgholm Energi AB föreslår 2017-09-13 § 130 kommunstyrelsen  
att  godkänna en kostnad av 130 tkr för renovering av slipen i Böda Hamn. 
 Alternativt föreslås demontering och bortforsling.  

Av beslutet framgår att slipen i Böda hamn fyller en viktig funktion då den är 
en av de två återstående sliparna på östra sidan av Öland. Den används 
återkommande för service och underhåll av såväl aktiva fiskebåtar som 
privatbåtar men även till räddningskryssaren som är baserad i Böda. Den ut-
gör också en viktig funktion för de som söker nödhamn på grund av tekniska 
fel och snabbt behöver upp på land för lagning. 

Renoveringsbehovet av slipen lyftes till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
hamnutredning daterad 2015-11-17, men då utredningen skrinlades i sin 
helhet lämnades även slipen utan åtgärd. 
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Nu är dock slipen i så dåligt skick att efter diskussion med hamnkaptenen i 
Böda, har bolaget tagit beslutet att stänga slipen av rent säkerhetsskäl, då 
det är risk för olycksfall med personskador som följd. Konsekvensen av 
stängningen blir att en av få möjligheter till underhåll och service av båtar på 
Öland försvinner och därmed även möjligheten för nödställda att med kort 
varsel ta sig upp på land. 

En lokal smed kan åta sig uppdraget att demontera och renovera slipvagnen 
under hösten.  Undervagnen renoveras och hela överbyggnaden, själva 
vaggan som båtarna ligger i, byts ut till helt nytt material. Hela vagnen målas 
och återmonteras, transport ingår. 

I e-post 2017-10-11 redogör servicechef Hans Johannesson att renove-
ringsbehovet är akut och att kostnaden inte finns med i budget 2017. Av E-
posten framgår att Borgholm Energi nu bearbetar hamnutredningen och att 
den kommer att presenteras tillsammans med underhållsplan.  

I skrivelse 2017-11-05 påtalar Böda Byxelkroks fiskareförening vikten av att 
slipen åtgärdas.  

 
Det noteras att hamnutredningen daterad 2015-11-17 återtagits av bolaget 
för vidare utredning och förslag om åtgärder och ägandeförhållanden av 
kommunens hamnar.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t anvisa 130 tkr för renovering av slipen i Böda hamn. 

Medel anvisas från investeringsprojekt Hamnar. 

Deltagande 
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet. 

 _____________________________  

 
§ 30 Dnr 2017/298-049 KS 

Begäran om omdisponering av medel; budget för gräsklippning och 
snöröjning vid verksamhetslokaler. 

Borgholm Energi AB föreslår 2017-12-13 § 18 kommunstyrelsen 
att flytta budgeten om 434 tkr för gräsklippning och snöröjning vid verk
 samhetslokaler från kommunens fastighetsavdelning till Gata/Park 

Av beslutet framgår att tjänsterna gräsklippning och snöröjning vid kommu-
nens verksamhetslokaler utförs av Gata/Park. Budgeten har tidigare legat 
hos Borgholm Energis fastighetsavdelning, där kostnaden bokats per objekt. 



 Sammanträdesprotokoll sid 9 (15) 

 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragrafer 

  2018-01-15 26-42 
 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Baserat på utfall 12 månader bakåt budgeterar vi för totalt 950 mantimmar 
och 450 maskintimmar 2018. Se bifogad specifikation över budget per lokal. I 
de mantimmar som görs utan maskin ingår ett handburet redskap, t ex trim-
mer, häcksax, snöslunga. I priset för mantiden ingår även transport till plat-
sen (bil + släp). Timpriset är samma som finns i taxan beslutad av kommun-
fullmäktige. Bortkörning av avfall ingår, inklusive tippavgift på Kalleguta (20 
tkr). 

Bolagets konsekvensbeskrivning 
Om budgeten inte flyttas kan inte Gata/Park utföra tjänsterna, kostnaden 
ryms inte inom befintlig ram.  

Konsekvenser: 
• De maskiner Gata/Park investerat i får en lägre utnyttjandegrad.  Det le
 der till högre kostnad för utförda tjänster. 
• Om kommunen väljer att utföra tjänsterna i egen regi måste de investera i 
 maskinutrustning: 
 o Enklare utrustning kan leda till att det tar längre tid att utföra tjänsten.  
 o Kapitalbindning på två enheter med låg utnyttjandegrad leder till högre 
  kostnader. 

Bolagets slutsats: 
• För kommunen som helhet blir det mest kostnadseffektivt att låta den en-
 het som har utrustning och erfaren personal utföra tjänsten. 

 
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall och ekonomi-
chef Lars-Gunnar Fagerberg från möte 2018-01-11 med Borgholm Energi då 
även ärendet gällande medel för gräsklippning och snöröjning diskuterades. 
Vid mötet informerades att kostnaderna ska hanteras inom ramen för 
Gata/Park.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t för 2018 ska tjänsterna gräsklippning och snöröjning vid kommunens 
verksamhetslokaler utföras av Gata/Park och finansieras inom dess 
budgetram. 

 _____________________________  

 

§ 31 Dnr 2018/4-423 KS 

Begäran om medel för konsulttjänster inom mark- och fastighetsjuridik 
vid exploateringsprojekt 

I tjänsteskrivelse 2018-01-10 begär mark- och exploateringsavdelningen 
100 tkr till konsulttjänster. 
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Av skrivelsen framgår att vid exploateringsåtgärder så som arbete med de-
taljplaner är genomförandet av detaljplanerna en väsentlig fråga. I nuläget är 
arbetsbelastningen på ansvariga för genomförandefrågorna hög och andra 
ärenden prioriterade varför mark- och exploateringsavdelningen nu begär 
medel för att kunna lägga en del av det utredande arbetet på konsult. 

Avdelningens bedömning är att kommunen på så sätt mest effektivt når fram 
till en genomtänkt och ansvarsfull exploatering och att avdelningens arbets-
belastning inte hindrar planarbetet ytterligare. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t anvisa 100 tkr till konsultjänster inom mark- och fastighetsjuridik vid 
exploateringsprojekt. 

 _____________________________  

 

§ 32 Dnr 2014/149-212 KS 

Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik, ändringar efter utställ-
ning 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-06-13 § 258 
att godkänna planhandlingarna för fördjupad översiktsplan Borgholm-  
 Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt sam-
 rådsredogörelse för utställning. 
att utställningstiden ska vara två månader med start första veckan i juli. 

I tjänsteskrivelse 2018-01-10 och vid dagens sammanträde redogör planar-
kitekt Hanna Olin Andersson att inkomna synpunkter under utställningen har 
gåtts igenom och förvaltningens föreslag utifrån dessa.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

a t t ändringar som inte innebär en väsentlig ändring av planförslaget ex-
empelvis förtydliganden och mindre justeringar görs. 

 _____________________________  
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§ 33 Dnr 2017/262-008 KS 

Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- 
och informationstavlor på allmän plats 

Basel Alhawadi, Badhusgatan 8 A, 387 32 Borgholm, och Torbjörn Jerlerup, 
Storgatan 14 F, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförlag inkommet 
2017-11-08 att tre affischtavlor sätts upp i centrala Borgholm.  

Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte 
delta. 

Kommunfullmäktige lämnade 2017-12-18 § 189 medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

 
I tjänsteskrivelse 2018-01-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att med-
borgarförslaget avslås. 

Av skrivelsen framgår kommunen monterade ner alla anslagstavlor för unge-
fär 5-6 år sedan. Detta eftersom de ansågs orsaka stor nedskräpning och 
missbrukades av folk som skulle sätta upp affischer. Andras affischer revs 
bort och egna sattes upp istället. Att åter sätta upp affisch- och informations-
tavlor medför skötsel- och underhållskostnader utöver uppsättningskostna-
derna och att reglerna för användning måste klargöras.  

Ett faktum att ytterligare beakta är att mycket av annonsering och information 
idag sker via digitala kanaler såsom facebook, instagram och blocket. Dock 
ersätter dessa kanaler inte helt affischering på papper vilket märks på den 
olovliga annonseringen som alltjämt sker vilket också förslagsställarna po-
ängterar i sitt förslag. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget bör avslås dels beroende på tidi-
gare erfarenheteter dels beroende på att det ekonomiska utrymmet inte 
medger ytterligare utgiftsposter, även om kostnaderna för affisch– och in-
formationstavlor bör vara ringa i sammanhanget. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

a t t avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informations-
tavlor i kommunal regi. 

Förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt be-
handlas. 

 _____________________________  
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§ 34 Dnr 2018/36-311 KS 

Remiss – tillfällig lokal trafikföreskrift gällande särskilda körfält på 
Ölandsbron.  

Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer 2018-01-08 om kommunens yttrande 
senast 2018-02-08 över Trafikverkets ansökan om tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter gällande särskilda körfält för fordon i linjetrafik på väg 137 Ölands-
bron i samband med reparation av bron.  

Av ansökan framgår att skyddande tätskikt på högbrodelen ska bytas ut. 
Detta arbete kommer innebära stora störningar för trafiken under 30 veckor. 
Dessa arbeten beräknas pågå mellan 19 mars och 18 juni 2018 och mellan 
18 mars och 17 juni 2019, då trafikföreskriften om särskilt körfält för linjetra-
fiksfordon kommer att gälla.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd 

a t t inte ha någon erinran mot ansökan.  

 _____________________________  

 

§ 35 Dnr 2018/40-026 KS 

Medarbetarundersökning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av personalutskott 

a t t medarbetarundersökning ska genomföras 2018 och därefter vartan-
nat år. 

 _____________________________  

 

§ 36  

Deltagande i konferenser 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner deltagande i konferenser: 

Ilko Corkovic – Ny sydsvensk kommunindelning, Hässleholm, 2018-01-29. 
Marcel van Luijn och Annette Hemlin – Boende för äldre, Stockholm 2018-
01-31—02-01. 

 _____________________________  
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§ 37 Dnr 2018/44-298 KS 

Besiktning av statusen på kommunens äldreboenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

a t t fastighetsavdelningen ska genomföra statusbesiktning av kommu-
nens äldreboenden.  

Återrapportering senast juni 2018. 

 _____________________________  

 
§ 38 Dnr 2018/45-253 KS 

Fastighetsförsäljning del av Borgholm Borgholm 11:1 (Lyckås) 

Vid dagens sammanträde lyfts ärendet gällande försäljning av del av fastig-
heten Borgholm 11:1 där banvaktsstugan Lyckås ligger.   

Fastighetsdelen är ca 3 000 kvadratmeter och ligger inom detaljplanelagt 
område och har en byggrätt om 250 kvm. Befintliga byggnader får enligt de-
taljplanen inte rivas.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige 

a t t godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås) 

a t t uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom 
kommunens mäklares försorg.   

a t t om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i 
köpeavtalet. 

 _____________________________  

 

§ 39 Dnr 2018/12-020 KS 

Redovisning av delegationsbeslut 

HR-chef Ann Nilsson redovisar delegationsbeslut gällande: 
-  avveckling på grund av personliga skäl av fem medarbetare inom bland 
 annat lokalvård och äldrevård med normal uppsägningstid. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott, lägger redo-
visning av delegationsbeslut till handlingarna.  

 _____________________________  

 

§ 40 Dnr 2018/46-028 KS 

Användande av kommunens gym på Ekbacka. 

HR-chef Ann Nilsson lyfter frågan om att pensionerade medarbetares fort-
satta tillgång till kommunens gym på Ekbacka. Eftersom de inte är försäk-
rade som arbetstagare längre, kan det bli kostsamt för kommunen om det 
händer dem något på gymmet. 

Kommunchef Jens Odevall påminner att kommunen inte får konkurrera med 
privata näringslivet och att förmånen bör avvecklas då det finns flera andra 
gym i centrala Borgholm. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av personalutskott 

a t t personalavdelningen under året avvecklar förmånen för pensionerade 
arbetstagare att nyttja kommunens gym på Ekbacka bland annat med 
hänvisning till försäkringsfrågan och konkurrensen mot privata entre-
prenörer. 

 _____________________________  

 

§ 41 Dnr 2018/14-024 KS  

Löneöversyn 2018 

HR-chef Ann Nilsson redogör för arbetet med löneöversyn 2018. Det noteras 
att avtal är sifferlösa förutom Kommunal som beräknar utrymmet enligt 535 
kronor per medlem samt plus 150 kr till undersköterskegruppen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av personalutskott 

a t t att påbörja löneöversynen 2018. 

a t t fastställa utrymmet för löneöversyn 2018 inklusive speciella satsning-
ar till 8,34 mkr. 
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a t t speciella satsningen i 2018 års löneöversyn ska ske inom följande yr-
kesgrupper:  
1. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
2. Socialsekreterare. 
3. Viss satsning på enhetschefer inom socialförvaltningen. 

 _____________________________  

 

§ 42 Dnr 2018/47-035 KS 

Översyn av lön, feriearbete ungdomar 15-19 år. 

Vid dagens sammanträde lyfts frågan om lön till ungdomar 15- 19 år som ar-
betar inom kommunens feriearbete. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till HR-chef Ann Nilsson att se 
över kommunens ferielöner och anpassa dem i nivå med länets övriga kom-
muner.  

 _____________________________  
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