
 

  
Utses att justera Martin Pettersson (SD) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2020-11-09 Paragrafer §§ 55-62  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annika Thorström 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2020-11-04 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, stadshuset 
Anslaget sätts upp 2020-11-10 
Anslaget tas ner 2020-12-02 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00-10:30 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L) på distans 

Paula Berger (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) på distans, ej närvarande § 56 

Martin Pettersson (SD) 
  
  
Övriga Sara Gustafsson, kommunledningskontoret 

Carita Jacobsson, kommunledningskontoret 

Annika Thorström, kommunledningskontoret  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 303439  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Martin Pettersson (SD) till justerande och tid för justering bestäms till 9 

november. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KS 2020/00654  

Ersättning enligt §14 till förtroendevalda med uppdrag mer än 
30% från 2020-09-01, för arbetsmarknad och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17 § 206 att för innevarande mandatperiod utse 

arbetsmarknad och integrationsutskottet, AIU, till styrgrupp för arbetet med IOP. 

Därefter har AIU haft sitt första sammanträde och beslutat att det är presidiet som 

hanterar dessa frågor. Därmed behöver arvode för presidiet justeras upp med 2,5%.  

  

Ordförande Camilla Johansson (C) föreslås få en höjning med 2,5 % vilket betyder en 

total ersättning på 80,6 % fr o m 2020-09-01.  

1:e vice ordförande Jarmo Uusitalo (MP) föreslås få en höjning på 2,5 % vilket betyder 

en total ersättning 97,10 % fr o m 2020-09-01. Efter att handlingarna har skickats ut 

uppmärksammar personalavdelningen att summan för Jarmo Uusitalo (MP) ska vara 

99,6%. 

2:e vice ordförande Stefan Skoglund (S) har redan ersättning på 100% och därmed 

föreslås ingen höjning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-16. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 206. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att Camilla Johansson (C) erhåller arvode med ytterligare 2,5% för arbetet med IOP, 

totalt 80,6 % fr o m 2020-09-01, samt 

  

att Jarmo Uusitalo (MP) erhåller arvode på ytterligare 2,5% för arbetet med IOP, totalt 

99,6 % fr o m 2020-09-01. 

  

 

Jarmo Uusitalo (MP) deltar inte i ärendet och beslutet på grund av jäv. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KS 2020/00519  

Ersättning enligt §14 till förtroendevalda med uppdrag mer än 
30% från 2020-09-01 

Sammanfattning 

Personalutskottet beslutade 2020-09-02 § 43 om ersättning för förtroendevalda med 

uppdrag mer än 30 %. När det gäller David Höglund Velasquez (V) beslutades om 

ersättning för gruppledare 25 %, för ledamot i kommunfullmäktige 2,5 % samt för 

ledamot i kommunstyrelsen 12,6%= 40,1%. Ersättning för uppdraget gruppledare 

innefattar även ersättningen för ledamot i fullmäktige. Rätt ersättning enligt 

tillämpningsanvisningarna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda är 37,6 %.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 206 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2020-10-15  

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att ersättning till David Höglund Velasquez (V) utbetalas med 37,6 % fr o m  

2020-10-01 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2020/00644  

Anmälan från Moderaterna om ändring av gruppledare, från 
Mikael Staxäng till Gösta Dahlberg samt ändring av arvode 

Sammanfattning 

Moderaterna anmälde på kommunfullmäktige 2020-10-14 att Gösta Dahlberg blir ny 

gruppledare efter Mikael Staxäng.  

Gösta Dahlberg har idag 30 % som förste vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 

och föreslås därför få 55 % fr o m 2020-11-01. 

Mikael Staxäng har haft 100 %, men får nu minus 11,9 % för uppdraget som 

gruppledare, plus 2,5 % som ledamot i kommunfullmäktige samt plus 6,5 % som 

ordförande i arvodesberedningen, totalt blir detta 97,1 % fr om 2020-11-01.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att Gösta Dahlberg får arvodesersättning enligt § 14 med 55 % samt att Mikael Staxäng 

får arvodesersättning enligt § 14 på 97,1 % fr o m 2020-11-01 på grund av byte av 

gruppledare för Moderaterna. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 304416  

Information enligt årshjul till personalutskottet 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson informerar om sjukfrånvaron för Uddevalla kommun. 

Den korta sjukfrånvaron ökar lite medan den långa minskar. Kostanden för den korta 

sjukfrånvaron är från början av året till sista september drygt 31 miljoner kronor, detta 

innebär lite ökade kostnader för kommunen. Sjukfrånvaron, vab och övrigt kommer 

beräknas öka under hösten på grund av Corona. 

 

Personalavdelningen kommer att ta fram ett nytt jämförelsemått. Det mäter heltid kontra 

deltid. För 2020 ligger kommunen på 75% heltid och 25% deltid. Detta kan jämföras 

med hela riket som ligger på 81% heltid och 19 % deltid. 

 

Löneöversynen är precis klar och ambitionen är att de retroaktiva ersättningarna ska 

betalas ut innan jul. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2020/00657  

Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, ersätter nuvarande 
bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 

samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 

hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 

och trakasserier. 

 

Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 

verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 

 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, samt 

 

att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 

rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2020/00667  

Uppsägning på grund av arbetsbrist på 
kommunledningskontoret, arbetsmarknadsavdelningen 

Sammanfattning 

En medarbetare har varit anställd i Uddevalla kommun för att tjänstgöra hos 

Samordningsförbundet. Nu avvecklas arbetsuppgifterna till årsskiftet.   
Konsekvensen blir att arbetsbrist uppstår vilket sammantaget berör en 

medarbetare.    
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska beslut fattas av personalutskottet 

när det rör sig om färre än fem medarbetare.   
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-27  
  

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att Uddevalla kommun i första hand söker lösa arbetsbristen genom 

omställning eller att omplacera till lediga tjänster inom kommunen samt,   

  

att i andra hand verkställa uppsägning på grund av arbetsbrist. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2020/00014  

Anmälningsärenden till personalutskottet 2020 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att lägga följande ärenden till handlingarna. 

 

 

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-09-22 

 

 

 

 


