
 

  
Utses att justera Ingemar Samuelsson 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-04-06 Paragrafer §§ 16-22  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Elisabeth Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2020-04-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-04-08 
Anslaget tas ner 2020-04-30 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Elisabeth Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00—10:45 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L) 

David Sahlsten (KD) 

Paula Berger (S) 

Stefan Skoglund (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
  

Ersättare 

 
 

Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sara Gustafsson, personalchef, kommunledningskontoret 

Yvonne Stridh, förhandlingschef, kommunledningskontoret 

Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 303439  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas. I tur att justera är Ingemar Samuelsson (S). Justeringen äger rum 

måndagen den 6 april på Stadshuset vån. 4. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Ingemar Samuelsson till justerare, samt 

 

att justeringen äger rum måndagen den 6 april på Stadshuset vån. 4 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 304570  

Lönebildning 2020 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson informerar om löneprocessen. I processen ingår att göra 

en lönekartläggning, en omvärldsanalys, förvaltningens analys och därefter gör man upp 

strategin för löneöversynen. Sara redogör också för årets tilldelning efter genomförda 

analyser.  

 

Kommunen inväntar centrala avtal för allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR) och 

Kommunal. 

 

Förhandlingarna skjuts fram till oktober på grund av Coronautbrottet. 

 

Sara informerar också om nästa steg 2021 för löneöversyn. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 304571  

Uppföljning sjukfrånvaro och övertid 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson informerar om att man ser en positiv trend i att 

korttidsfrånvaron sjunker något, medan långtidssjukfrånvaron och kommunens 

sammanlagda sjukfrånvaro ökar. 

 

Sara informerar om att kostnaden för kommunens övertid är 1 118 439 kr. Det är 

socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen som ligger högst.  

 

Sara återkommer till personalutskottet med information om vad övertiden beror på när 

förvaltningscheferna har lämnat in sina analyser. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 304572  

Lägesrapport Coronavirus 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om att man har en plan för eventuell 

omfördelning av personal. Ett extra sammanträde med centrala samverkansgruppen har 

hållits där man informerat om att arbetsgivaren kommer att använda sig av AB 

(Allmänna Bestämmelser) § 6 om behov uppstår samt presenterat ett förslag. Vissa 

låsningar finns.  

 

Arbetsgivaren arbetar så gott det går med målet att följa riktlinjerna för 

skyddsutrustning från Folkhälsomyndigheten.  

 

Arbete pågår med att ta fram en lista över nyckelpersonal som har behov av 

barnomsorg. 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp och säkerhetschefen har möten varje måndag och 

fredag för att stämma av läget. På måndagar informeras också politiken. 

  

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 304573  

Rekrytering samhällsbyggnadschef 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson informerar om att sex kandidater har intervjuats. Fyra 

kandidater har gått vidare och är kallade till slutintervju 2020-04-03 som leds av 

personalchef Sara Gustafsson och rekryteringskonsulten. Under vecka 15 sker 

kompletterande referenstagningar och avstämning med kommundirektör och 

kommunstyrelsens ordförande. En kandidat kommer att förordas senast 2020-04-09. 

Därefter kommer MBL-förhandling och beslut senast 2020-04-15. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 304574  

Samverkansavtalet 

Sammanfattning 

Förhandlingschef Yvonne Strid informerar om att implementering av det nya 

samverkansavtalet SAM 17 pågått under januari till och med mars. Nu säger kommunen 

upp det gamla samverkansavtalet SAM 08, uppsägningstid tre månader. Det finns några 

fackliga organisationer som diskuterar med sina organisationer centralt om man 

kommer välja samverkan eller MBL framöver. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informatonen till protokollet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 304575  

Övrigt 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om att Jonas Sandwall (KD) och Roger Ekeroos (M) har avsagt 

sig några av sina uppdrag. De har ersättning enligt § 14 i bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda. Löneenheten kommer att göra justeringar efter de 

framtagna procentsatser som beslutades om på personalutskottet 2019-02-20, § 6. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 

 

 


