
  
Utses att justera Paula Berger 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2022-03- Paragrafer §§ 7-15  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck  
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Paula Berger 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2022-03-01 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Kompassen, kl.13:00-13:55 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande samt tjänstgörande 

ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Maria Johansson (L), deltar på distans 

Paula Berger (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 
  
  
Övriga Sara Gustafsson, personalchef 

Caritha Jacobsson, lönechef 

Ann-Louise Joona, förhandlingschef 

Feniks Beka, HR-strateg  

Malin Krantz, kommundirektör 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 283886 

Förändringar av föredragningslistan samt val av justerare  

Sammanfattning 

Ordföranden flyttar ärendena 4-6 längre ner på dagens föredragningslista. 

 

Paula Berger (S) föreslås justera sammanträdets protokoll. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring, 

 

att välja Paula Berger (S) till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 310840 

Information Heltidsresan 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson lämnar statistik kopplat till arbetet med att genomföra 

heltidresan. En handlingsplan håller på tas fram för genomförandet baserat på de 

insikter som hittills har identifierats. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 317607 

Information om pension och avsättning, SKR 

Sammanfattning 

Förhandlingschef Ann-Louise Joona informerar om överenskommelse om 

Avgiftsbestämd kollektivavtalad Pension (AKAP-KR) samt bakgrund och innehåll i 

överenskommelsen. Överenskommelsens villkorsförändringar träder i kraft den 1 

januari 2023. 

 

Förvaltningen ser ett behov av att arbeta fram en handlingsplan för att möta 

förändringarna och revideringar av styrdokument kopplade till pensioner måste 

påbörjas. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00723 

Ansökan om kompensation för förlust på grund av sen 
inbetalning av pensionspremie 

Sammanfattning 

Den 8 november 2021 inkom en ansökan till kommunen om kompensation för förlust på 

grund av sen inbetalning av pensionspremie. Avsändaren hävdade att eftersom 

kommunens inbetalning av den premiebestämda pensionen gjordes 29 maj 2020 istället 

för 31 mars 2020 som avtalet anger som senaste inbetalningsdatum så ska kommunen 

kompensera för den avkastningsförlust (14 981 kr) som därmed påstås ha uppstått. Det 

finns ingenting i avtalet med Skandia som säger att en försenad inbetalning behöver 

kompenseras. Det finns därför heller ingen skyldighet för Uddevalla Kommun att 

kompensera för den eventuella avkastningsförlust som uppstått under denna 

förhållandevis korta period.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08. 

Begäran om kompensation för förlust pga sen inbetalning av pensionspremie 2021-11-

08. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att avslå begäran om kompensation.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2022/00066 

Förändringar i arvode för förtroendevalda i bolag och stiftelse 
som tillhör § 14, fasta arvoden gällande ersättningar från 1 
januari 

Sammanfattning 

Från januari 2022 kommer kommunen att betala ut arvoden för kommunala bolag. En 

omräkning enligt tillämpningsanvisningarna behöver göras så att även arvode för 

bolagen ersätts enligt § 14 för de förtroendevalda som är berörda. Dessutom var det ett 

behov av att särskilja ordförandeuppdrag utifrån arvode enligt § 14 eller § 6. För 

ledamöter och ersättare gäller att antal möten och längd på möten är omräknade till 

heldagar. Detta multipliceras med 0,42 enligt tillämpningsanvisningar och beräkningen 

återfinns i ärendebeskrivningen. Omnibus har inkommit med sammanträdesdagar under 

2022. För 4,5 sammanträdesdag föreslår ersättning enligt § 14 för ledamöter och 

ersättare på 3,97 % (2,08+1,89). För ordförande och vice ordförande föreslås i dagsläget 

inget § 14 arvode då det saknas underlag för att göra en bedömning.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att ersättning enligt § 14 till ledamöter och ersättare i Omnibus utges med 3,97 %. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2022/00014 

Anmälningsärenden till personalutskottet 2022 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Protokoll från särskild samverkan 2021-11-16 

 

Protokoll från särskild samverkan 2021-10-19 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2022/00077 

Ansökan från Kent Andreasson (UP) om omställningsstöd 

Sammanfattning 

Kent Andreasson har ansökt om omställningsstöd då han entledigats från uppdraget vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden från 2022-01-05. Med de nya reglerna 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.  

Kent Andreasson går från 30 % till 11,3 % för uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslaget blir att Kent Andreasson får ekonomiskt omställningsstöd på 18,7 % under 5 

månader.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att avslå ansökan om omställningsstöd med grund i av 

kommunfullmäktige antagna bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18). 

 

Paula Berger (S): Bifall till förslaget i handlingarna.  

Propositionsordningar 

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

avslagsyrkande och finner personalutskottet bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för förslaget i handlingarna. 

Nej-röst för Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande. 

  

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår finner ordföranden att utskottet 

bifaller förslaget i handlingarna.  

 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Christer Hasslebäck (UP)  Martin Pettersson (SD) Jarmo Uusitalo (MP) 

Paula Berger (S)   

Maria Johansson (L)   

Mikael Staxäng (M)   

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

att Kent Andreasson (MP) får ekonomiskt omställningsstöd på 18,7 % under 5 månader 

från 2022-01-05.  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

2 kap. 2 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Omställningsstöd syftar till att under begränsad tid underlätta 

övergång till arbetslivet när en förtroendevald lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 

2 kap. 4 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent 

av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

 

Omställningsstödet är just ett omställningsstöd och inte en inkomstförsäkring som 

täcker upp i händelse av att den förtroendevalde förlorat enskilt uppdrag. Då samtliga 

sökanden fortsatt har uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av en heltid hos 

kommunen skall omställningsstöd inte betalas ut. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00115 

Ansökan från Anna-Lena Heydar (S) om omställningsstöd 

Sammanfattning 

Anna-Lena Heydar har ansökt om omställningsstöd då hon entledigats från uppdraget 

vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från 2022-01-05. Med de nya reglerna 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.  

 Anna-Lena Heydar går från 45 % till 11,45 % för uppdrag i 

samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget blir därför 33,55 % i omställningsstöd under 5 

månader för Anna-Lena Heydar.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-15 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att avslå ansökan om omställningsstöd med grund i av 

kommunfullmäktige antagna bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18). 

 

Paula Berger (S): Bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Propositionsordningar 

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

avslagsyrkande och finner personalutskottet bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för förslaget i handlingarna. 

Nej-röst för Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår finner ordföranden att utskottet 

bifaller förslaget i handlingarna. 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 14 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

att utbetala ekonomiskt omställningsstöd till Anna-Lena Heydar (S) med 33,55 % under 

5 månader.  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

2 kap. 2 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Omställningsstöd syftar till att under begränsad tid underlätta 

övergång till arbetslivet när en förtroendevald lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 

 

2 kap. 4 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent 

av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

 

 

Omställningsstödet är just ett omställningsstöd och inte en inkomstförsäkring som 

täcker upp i händelse av att den förtroendevalde förlorat enskilt uppdrag. Då samtliga 

sökanden fortsatt har uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av en heltid hos 

kommunen skall omställningsstöd inte betalas ut. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2022/00078 

Ansökan från Jarmo Uusitalo (MP) om omställningsstöd  

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo har ansökt om omställningsstöd då han entledigats från uppdraget vice 

ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från 2022-01-05. Med de nya reglerna 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.  

Jarmo Uusitalo går från 45 % till 11,45 % för uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden. 

Dock har Jarmo uppdrag i bolagen som gör att förslaget blir omställningsstöd på upp till 

100% vilket då blir 28,95 % under 5 månader.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-09 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att avslå ansökan om omställningsstöd med grund i av 

kommunfullmäktige antagna bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18). 

 

Paula Berger (S): Bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Propositionsordningar 

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

avslagsyrkande och finner personalutskottet bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för förslaget i handlingarna. 

Nej-röst för Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster och 1 nej-röst finner ordföranden att utskottet bifaller förslaget i 

handlingarna. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Christer Hasslebäck (UP)  Martin Pettersson (SD) 

Paula Berger (S)  

Maria Johansson (L)  

Mikael Staxäng (M)  

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-03-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 15 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

att Jarmo Uusitalo (MP) får omställningsstöd under 5 månader på 28,95 % fr o m 2022-

01-05 

Jäv 
Jarmo Uusitalo (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

2 kap. 2 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Omställningsstöd syftar till att under begränsad tid underlätta 

övergång till arbetslivet när en förtroendevald lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 

 

2 kap. 4 § Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18) reglerar att: Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent 

av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

 

 

Omställningsstödet är just ett omställningsstöd och inte en inkomstförsäkring som 

täcker upp i händelse av att den förtroendevalde förlorat enskilt uppdrag. Då samtliga 

sökanden fortsatt har uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av en heltid hos 

kommunen skall omställningsstöd inte betalas ut. 
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