
 

  
Utses att justera Mikael Staxäng (M) 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 28-32  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annika Thorström 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2021-09-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret  
Anslaget sätts upp 2021-09-07 
Anslaget tas ner 2021-09-29 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00-10:50 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Paula Berger (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 
  
  
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sara Gustafsson, kommunledningskontoret  

Yvonne Stridh, kommunledningskontoret 

Caritha Jacobsson, kommunledningskontoret 

Annika Thorström, kommunledningskontoret 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 283886  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

 

Beslut 

Personalutskottet 

 

beslutar att utse Mikael Staxäng (M) till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 310840  

Information om Hälsoresan / Heltidsresan  

Sammanfattning 

Personalutskottets nästa möte den 6 oktober är förlängt och kommer att vara en 

workshop med hälsoresan som tema. Personalavdelningen jobbar med innehållet, som 

bland annat kommer att vara personalpolicyn, nyckeltal, omvärldsanalys, erfarenheter 

och planer om hur kommunen kan bli en hälsosam organisation. 

 

Personalavdelningen håller på med arbetet att kvalitetssäkra årshjulen samt upphandling 

av företagshälsovård.  

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00374  

Ändring av § 14 arvode för ledamöter i Uddevalla Utvecklings 
AB, UUAB 

Sammanfattning 

Ansökan om ersättning enligt § 14 för uppdrag i UUAB har inkommit från David 

Sahlsten (KD) 14 juni 2021. UUAB har möten både heldag, halvdag och 2-

timmarsmöten men i genomsnitt beräknas det vara 7 halvdagar under ett år (2019 och 

2020).  

I enlighet med de beslutade tillämpningsanvisningarna ger detta 0,42%*3,5 dag=1,47% 

utöver de 2,08% i fast arvode som utges idag. Total ersättning enligt § 14 i Riktlinjer för 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda föreslås bli 3,55% per månad för uppdrag i 

Uddevalla Utvecklings AB.  

I dagsläget berör det David Sahlsten (KD) samt Roger Ekeroos (M).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Ansökan om ersättning från David Sahlsten 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att arvode enligt § 14 för förtroendeuppdrag i Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) 

utbetalas med 3,55 % fr om september 2021.  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2021/00270  

Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 
inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla 

Sammanfattning 

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som initierats av SKR och Kommunal mellan åren 

2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär att den kompetens som 

redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar 

heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid 

skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Heltidsresan är 

en betydelsefull del i ett strategiskt kompetensförsörjningsperspektiv. För att 

heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens 

organisering. En genomlysning av verksamheten med målet att undanröja 

organisatoriska hinder. Att göra heltidsarbete till norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter är sannolikt den viktigaste jämställdhetsinsatsen som 

kan göras på svensk arbetsmarknad och bidrar till att nå globala målen 2030 för 

jämställdhet. 

  

Kommunfullmäktige antog 8 maj 2019 riktlinjer för tillämpning av heltid som norm 

inom Kommunals område på socialtjänsten i Uddevalla kommun. Nya förslaget innebär 

att hela kommunen omfattas av heltid som norm ett led i den långsiktiga 

kompetensförsörjningen.  

  

I samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm avslå socialnämndens 

begäran dnr KS 2020/456 att revidera riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom 

kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-01 

MBL protokoll 2021-06-08 

Central Samverkan protokoll 2021-06-08 

Riktlinjer som norm inom socialtjänsten i Uddevalla kommun antagen 2019-05-08 

Författningssamlingen, förslag till riktlinjer för tillämpning som heltid som norm inom 

Uddevalla kommun 

  

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun, samt 

  

att i samband med antagande av nya riktlinjer för heltid som norm upphör Riktlinjer för 

tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i 

Uddevalla. 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2020/00613  

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2019 för att göra en översyn 

av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Beredningen har bestått av 

en ledamot för varje parti representerat i kommunfullmäktige. 

 

En slutrapport över beredningens arbete har tagits fram med förslag om förtydliganden 

och förändringar i dokumentet Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, 

innebärande bl.a. att arvodet för gruppledare i kommunfullmäktige ska ändras från 25 % 

till 17,5 %, att Uddevalla kommun ska gå över till OPF-KL enligt rekommendation från 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och att ersättningar enligt riktlinjerna 

avseende kommunala bolag ska utbetalas av Uddevalla kommun och faktureras 

respektive bolag.  

 

Vad gäller övergång till OPF-KL behöver nuvarande försäkringslösning avvecklas 

vilket gör att det i nuläget inte kan fastställas en tidpunkt för övergången. 

 

Arvodesberedningen har uppmärksammat att det finns ett inaktuellt styrdokument, 

pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun, från 2010 som bör 

upphävas. 

 

Förutom detta har beredningen tagit fram förslag till tillämpningsanvisningar för 

beräkning av fast arvode som personalutskottet fastställt. 

 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningens protokoll 021-08-27 § 8 

Arvodesberedningens slutrapport 2021-08-27. 

Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2021-08-

27. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OFP-KL 18). 

Utkast till tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda i 

Uddevalla kommun. 

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun 13 oktober 2010. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 § 140. 

 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta arvodesberedningens förslag till reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 

till förtroendevalda, 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts: § 32 

 

att revideringen ska gälla med verkan enligt följande: 

 

- De förändringar som rör förtroendevaldas pension och övergång till OPF-KL 

ska träda i kraft vid den tidpunkt som kommunstyrelsens personalutskott 

beslutar, 

- Övriga förändringar ska träda i kraft 2022-01-01. 

 

att uppdra åt personalutskottet att fastställa tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 

för Uddevalla kommun, 

 

att upphäva styrdokumentet Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla 

kommun antaget 13 oktober 2010, samt 

 

att Uddevalla kommun, från och med 2022-01-01, ska ombesörja utbetalning av 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda i kommunala bolag som omfattas av 

riktlinjerna. Kommunen ska därefter fakturera respektive bolag.  

 

  

Deltar ej i beslut 

Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Politisk organisationsstruktur med tillhörande arvodering beslutas ytterst av den 

styrande majoritetskonstellationen. Det är inga konstigheter. Processen som lett oss 

fram till dagens beslut lämnar dock övrigt att önska… 

 

 

 


