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Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Kompassen, kl.13:00-13:45 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 
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Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses. 

  

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Martin Pettersson (SD) till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 310840 

Information enligt årshjul 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson redogör för sjukfrånvaron per förvaltning. 

Korttidsfrånvaron var under januari väldigt hög med många nya covidutbrott, för att 

sedan minska till normala nivåer. Den årliga kostnaden för kortidssjukfrånvaron uppgår 

till drygt 47 miljoner kronor. 

 

Nyckeltalsinstitutets mätning Attraktiv Arbetsgivare AVI har kommit med sitt resultat. 

Uddevalla kan var stolta över korttidssjukfrånvaron som i genomsnitt är 8 dagar/anställd 

och år, lika chefskarriär och tiden för kompentensutveckling. Det finns möjligheter till 

förbättringar när det gäller avgångar, rörlighet nyanställda, medianlön och 

tillsvidareanställningar. De siffror som Uddevalla ligger sämre på är 

långtidssjukskrivningen (339 medarbetare/dag) och personalansvar (22,1 

tillsvidareanställda/chef). 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att godkänna informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2022/00149 

Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets personalavdelning har sammanställt en arbetsmiljörapport 

innehållande den årliga uppföljningen.    

 

Den samlade bilden av den årliga uppföljningen på kommunledningskontoret är att 

chefer följer och arbetar med arbetsmiljöfrågorna systematiskt enligt kommunens 

rutiner. En av de brister som uppmärksammats är hanteringen i verksamhetssystemet 

Stratsys och att alla chefer inte hittat till aktiviteterna i årshjulet i systemet, men det 

framkommer i den årliga uppföljningen att åtgärderna är utförda under året. Det 

framkommer dock av rapporten att vissa brister finns gällande vilka rutiner som ska 

upprättas på enhetsnivå och vilka som finns på kommunövergripande nivå. Rapporten 

visar också att där flera enheter delar lokal saknas, i enstaka verksamheter, samordning 

vad gäller rutiner för första hjälpen och brandskydd. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljörapport T3 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2022/00063 

Begäran från Roger Johansson (L) om arvode som förste vice 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden         
2020-07-01--2022-01-05 

Sammanfattning 

Det har inkommit en begäran från Roger Johansson (L) att erhålla arvode för tiden 

2020-07-01-2022-01-05.  I juli 2020 återkallade fullmäktige alla uppdrag i styrelser och 

nämnder. Därigenom avslutades då uppdraget som förste vice ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden för Roger Johansson.  

Enligt Kommunallagen kap 4 § 14 har den förtroendevalde rätt att i skälig omfattning få 

arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Däremot finns inga bestämmelser 

som pekar på att arvodet ska utbetalas för uppdrag som inte blivit utfört, eller som den 

förtroendevalde entledigats från.  

I kommunens finns riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. I juli 2020 

fanns här bestämmelser kring omställningsersättning. Bestämmelserna reglerade 

ersättning för förtroendevalda när deras uppdrag upphör. Omställningsersättningen 

kunde utbetalas till de förtroendevalda under maximalt 12 månader, beroende på hur 

länge den förtroendevalde innehaft sitt uppdrag samt ersättningsnivå. Villkoret som då 

gällde var att den förtroendevalde inte fyllt 65 år, vilket Roger Johansson då redan hade 

gjort.  

Det finns inga andra regler, bestämmelser eller rutiner som pekar på att Roger 

Johansson har rätt till arvode för ett uppdrag som inte är utfört. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till Roger Johanssons ansökan. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

yrkande och finner personalutskottet bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Deltar ej i beslutet 

Maria Johansson (L) och Christer Hasslebäck deltar ej i beslutet. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

att avslå begäran om arvode från Roger Johansson för perioden 2020-07-01 till 2022-

01-05 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2022/00191 

Arvode enligt § 14 avseende Niklas Moe (M) 

Sammanfattning 

Niklas Moe (M) har uppdrag på mer än 30 % och föreslås därför att retroaktivt från 

årsskiftet få arvode enligt § 14 enligt följande: 

Ledamot kommunfullmäktige 2,5 %, barn och utbildningsnämnd 11,45 %, 

hälsopolitiska rådet 3 %, arbetsmarknads- och integrationsutskott 3 %, jävsutskottet 3 

%, ersättare i kommunstyrelsen 12,6 % samt ersättare i Uddevalla Energi 4,39 %. 

Sammanlagt 39,94 %. Niklas Moe har underrättats om förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-15 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att Niklas Moe får ersättning enligt § 14 på 39,94 % från 2022-01-01 för ovanstående 

uppdrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2022/00193 

Arvode enligt § 14 avseende Kent Andreasson (UP) 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktige 2022-03-09 valdes Kent Andreasson till 2:e vice ordförande i 

kultur och fritidsnämnden, samt till 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Kent Andreasson föreslås få ett arvode enligt § 14 för uppdragen som 2:e vice 

ordförande samhällsbyggnadsnämnden på 45 %, från 2022-04-01 samt uppdrag som 2:e 

vice ordförande i kultur – och fritidsnämnden på 30 % från 2022-03-14.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

att Kent Andreasson får arvode enligt § 14 på 45 % från 2022-04-01 för uppdrag som 

2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att Kent Andreasson får arvode enligt § 14 på 30 % från 2022-03-14 för uppdrag som 

2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2022/00194 

Arvode enligt § 14 avseende Caroline Henriksson (UP) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2022-03-09 valde Caroline Henriksson (UP) till 2:e vice 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Därför föreslås ett arvode enligt § 14 på 45 

% för det uppdraget samt 2,5 % för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att Caroline Henriksson får ersättning enligt § 14 på 47,5 % från 2022-04-01. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2022/00192 

Arvode enligt § 14 avseende Kenneth Engelbrektsson (S) 

Sammanfattning 

Kenneth Engelbrektsson (S) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden. Kenneth Engelbrektsson kvarstår dock som ledamot. 

Arvode för uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden minskar från 45 % till 11,45 % fr om 

2022-04-01 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 2022-03-15 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att Kenneth Engelbrektssons ersättning enligt § 14 minskar från 65,12 % till 31,57 % 

från 2022-04-01.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2022/00197 

Arvode enligt § 14 avseende Sonny Persson (S) 

Sammanfattning 

Sonny Persson (S) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i barn och 

utbildningsnämnden. Sonny Persson kvarstår dock som ledamot i nämnden. Arvode för 

uppdraget minskar från 45 % till 11,45 %.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-17 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att Sonny Perssons ersättning enligt § 14 minskar från 45 % till 11,45 % för uppdrag i 

barn och utbildningsnämnden från 2022-04-01.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2022/00145 

Ersättning enligt § 14 till ledamöter och ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Ersättning enligt § 14 för ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott finns inte 

med i bilaga 2 Fasta arvoden i Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Enligt sammanträdeskalendern ligger det 11 halvdagar inplanerade och i normala fall 

c:a 12 extra en-timmas möten. Enligt tillämpningsanvisningarna ger detta en ersättning 

enligt § 14 på 0,42 * 7= 2,94%.  

 

I dagsläget berör detta Christina Nilsson (KD). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-21 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott med ersättning enligt § 14 får 

ett arvode på 2,94 %  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2022/00164 

Ansökan från Anibal Rojas Jorquera (KD) om omställningsstöd 

Sammanfattning 

Anibal Rojas Jorquera har ansökt om omställningsstöd då han entledigats från 

uppdraget som andre vice ordförande i barn och utbildningsnämnden (45%) samt 

ledamot i de kommunala råden (2,5 %) från 2022-01-05. Uppdraget har Anibal haft 

sedan juli 2020. Anibal hade dessutom ersättning enligt § 14 för uppdrag som ersättare i 

fullmäktige 2,5 % i december 2021. Med nya tillämpningsanvisningar för 

omställningsstöd gäller att ekonomiskt stöd kan utges om den förtroendevalde haft 

uppdraget under minst ett år.  

 

För varje tertial i uppdraget utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i en månad. Anibal 

Rojas Jorquera går från 50 % arvode enligt § 14 till att få ersättning enligt § 6. Förslaget 

blir därför 50 % i omställningsstöd under 5 månader för Anibal Rojas Jorquera som då 

inte samtidigt får ersättning enligt § 6 under tiden januari-juni 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att Anibal Rojas Jorquera får omställningsstöd på 50 % enligt § 14 under fem månader  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2022/00166 

Revidering av bestämmelser och tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2021-10-13 beslutade att de förändringar som rör förtroendevaldas 

pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt som 

kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången.  

Det visade sig vara svårt att avveckla nuvarande försäkringslösning utan försämringar 

för de förtroendevalda i Uddevalla kommun. Det förslås nu i stället en revidering av 

nuvarande ”Bestämmelser om pension” så att det överensstämmer med OPF-KL 18 och 

döps om till ”Riktlinjer för omställningsstöd och pension” utifrån kommunens riktlinjer.  

Dessutom föreslås en justering på tillämpningsanvisningar som togs i personalutskottet 

2021-12-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-16 

Personalutskottets protokollsutdrag § 16 2016-04-06 

Bilaga 1 OPF-KL Rev för Trygg Politiker Pension 

Reviderad Riktlinjer för omställningsstöd och pension -bilaga 

Reviderad Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension-bilaga 

Förslag till rutin för ansökan och handläggning av omställningsstöd -bilaga 

Beslut 

Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

att besluta om reviderade Bestämmelser om pension att gälla från 2022-01-01 samt att 

döpa om bestämmelserna till Riktlinjer för omställningsstöd och pension, 

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningarna samt 

att godkänna rutin för ansökan och hantering av omställningsstöd.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2022/00140 

Förfrågan från Marie Lundström (V) om semesterväxling vid 
tjänstledighet för förtroendevald 

Sammanfattning 

Den 9 februari inkom en begäran från Marie Lundström till personalchefen gällande 

avslag av semesterväxling för 2021 och 2022. Anledningen till att personalavdelningen 

inte beviljat semesterväxlingen beror på den tjänstledighet som Marie haft för politiskt 

uppdrag (totalt 13 dagar under 2021). Då tjänstledigheten inte räknas som 

semestergrundande så påverkar det semesterberäkningen med -1 dag. Vid 

semesterväxling får inte semesterdagarna påverkas negativt och vi kommer därför 

behöva växla tillbaka. Marie motsätter sig personalavdelningens beslut med anledning 

av att hon redan fått semesterväxlingen beviljad från sin närmsta chef. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-18  

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att avslå begäran.  
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