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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 17 
 
Växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar - Information 
Dnr: LKS 2018-414 
 
Personalchef Maria Hemlin informerar om möjlighet att växla semesterdagstillägget 
mot lediga dagar. 
 
Det kommer att krävas särskilda avtal med fackliga organisationer. Avtalet gäller 
tillsvidareanställd med semestertjänst eller har tidsbegränsad anställning under hela 
nästkommande kalenderår. Medarbetare ska ha en rak 40 timmars arbetsvecka. 
 
Avtalet ger 5 extra dagar för personer under 40 år och 6 extra dagar för personer över 
40 år.  
Det ska vara förankrat med ansvarig chef om att få växla semesterdagstillägget mot 
lediga dagar och blir det beviljat av chefen måste man välja alla dagar, allt eller inget. 
 
Dagarna man erhåller får man inte spara utan ska förbrukas innevarande år.  
 
Den anställde får inte ha mer än 10 sparade dagar vid ansökan om växling. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen.  
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 18 
 
Utveckling av personalklubb - Information 
Dnr: LKS 2018-415 
 
Personalchef Maria Hemlin informerar om kommunövergripande personalklubb. 
 
Alla anställda ska få automatiskt medlemskap som ska vara gratis för den enskilde. 
Personalklubbens syfte är att stärka och främja sammanhållning och kamratskap 
bland kommunens anställda. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen.  
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 19 
 
Heltid som norm – deltid som möjlighet (Heltidsresan) - Information 
Dnr: LKS 2017-868 
 
Personalchef Maria Hemlin lämnar information om arbetet med Heltidsresan. 
 
Ledningsutskottet beslutade i december 2017 att godkänna framtagen handlingsplan 
som är framtagen tillsammans med fackförbundet Kommunal. 
 
Diskussion förs på sammanträdet över avtalets innebörd. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 20 
 
Rutin vid risk för övertalighet – Information  
Dnr: LKS 2018-416 
 
Personalchef Maria Hemlin lämnar information om rutin vid risk för övertalighet. 
 
Rutinen är framtagen och beslutad i kommundirektörens ledningsgrupp och cheferna 
ska vara informerad om rutinen. 
 
Ledningsutskottet har fått handlingen ”Rutiner vid risk för övertalighet” för 
kännedom. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 21 
 
Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018 kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr: LKS 2018-196 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.  
 
Information lämnas här för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter maj månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Månadsrapport maj 2018 för kommunstyrelseförvaltningen. 
  
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av månadsrapport maj 2018 för 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, inkl. handling 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 22 
 
Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.  
 
Information lämnas här för samhällsbyggnadsförvaltningen om utfall efter maj 
månad. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av månadsrapport maj 2018 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, inkl. handling 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 23 
 
Prioritering av planarbete 1 juni 2018 - 30 september 2018 
Dnr: LKS 2018-100 
 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt 
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde månad 
och aktuell period är juni-september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-04, med bilaga 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S): Att Norra Tronebacken lyfts ur arbetsprogrammet för 
detaljplaner mot bakgrund av de oklara ägarförhållandena för området. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att lyfta ur Norra Tronebacken ur arbetsprogrammet men 
i övrigt godkänna förvaltningens redovisning av prioriteringar i planarbetet för 
perioden 1 juni 2018 – 30 september 2018. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Mark och Gata 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 24 
 
Upprustning av Västra kajen i Grundsund 
Dnr: LKS 2018-401 
 
Under våren 2018 startades besiktningar av de hamnanläggningar som inte gjordes 
under 2017. Det visade sig då att Västra kajen i Grundsund var i mycket dåligt skick. 
Efter kontakt med konstruktörer för att få en ytterligare bedömning beslutade 
förvaltningen att stänga av kajen. Konstruktörernas råd var att riva kajen och ersätta 
den med en ny prefabricerad konstruktion liknande den befintliga. Detta bedöms vara 
den billigaste lösningen, att reparera befintlig kaj eller val av andra lösningar bedöms 
bli avsevärt mycket dyrare.  
 
Investeringen beräknas till 4,0 mnkr. Arbetet med projektering kan starta omgående 
och arbetena påbörjas hösten 2018. En ny kaj kan då stå klar våren 2019. 
Förvaltningen bedömer att investeringen kan rymmas inom det totala utrymme som 
avsatts för kajer i investeringsbudgetarna för 2018 och 2019. 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att bevilja medel för projektering samt 
utbyte av kaj på Västra kajen i Grundsund med 4 mnkr. Finansiering sker genom 
omdisponering av medel avsatta för kajer i investeringsbudgeterna för 2018 och 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mark och Gata 
Ekonomiavdelningen 
 


