
 

  
Utses att justera Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-02-03  Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annika Thorström 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2022-02-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret Stadshuset 
Anslaget sätts upp 2022-02-03 
Anslaget tas ner 2022-02-25 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Kompassen, kl.13:00-13:40 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Paula Berger (S) på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 
   
  
Övriga Malin Krantz, kommundirektör 

Sara Gustafsson, personalchef kommunledningskontoret 

Carita Jacobsson, lönechef kommunledningskontoret 

Ann-Louise Joona, förhandlingschef kommunledningskontoret på distans 

Annika Thorström, chefssekreterare kommunledningskontoret  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att utse Christer Hasslebäck till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 310840 

Information kring Hälsa och arbetsmiljö; Personalnyckeltal, 
Arbetsmiljöplan 2022  

Sammanfattning 

Sjukfrånvaron för korttidsfrånvaro är 3,64% och långtidsfrånvaron är 5,49%, totalt 

9,17%. Detta är en minskning från 2020 där den totala sjukfrånvaron var 9,97%. Den 

årliga kostnaden för korttidsfrånvaron är ca 41,7 miljoner kronor.  

Övertiden för 2021 var hög för socialtjänsten under sommaren då man hade svårt att få 

vikarier och för samhällsbyggnad under vintern, mycket beroende på snöfall osv. 

Övertiden är högre för 2021 jämfört med 2020 och kostnaden för 2021 blev ca 24,2 

miljoner kronor. 

 

Arbetsmiljöplanen för 2022 innehåller bland annat två aktiviteter. Del 1 är kopplat till 

Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande och del 2 är kopplat till medarbetarenkäten. Där 

inriktar man sig på två punkter som man vill ska öka. Det är ”Jag har möjlighet att få 

stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” och ”Jag får möjlighet att återhämta mig efter 

perioder av hög arbetsbelastning”. Arbetsgrupp för de kommunövergripande åtgärderna 

är Beredningsgruppen för Hälsa & Arbetsmiljö. Åtgärderna ska förankras i 

Kommundirektörens ledningsgrupp, samverkas i Centrala samverkansgruppen och 

informeras på personalutskottet. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera information till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00642 

Underrättelse från Arbetsmiljöverket gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, information 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket har granskat Uddevalla kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. 

Detta har skett genom stickkontroller på olika arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har 

återkommit med krav som kommunen måste åtgärda innan 31 maj 2022.  

 

Personalavdelningen har därför tagit fram följande: 

-Säkerställa att alla chefer har gått grund alternativt repetitionsutbildningen i 

systematiskt arbetsmiljöarbete.  

-Alla chefer ska göra den årliga uppföljningen tillsammans med ett skyddsombud/ 

medarbetarrepresentant  

-Säkerställ att dessa rutiner finns och bygger på en aktuell riskbedömning:  

1. Personsäkerhet (Hot och våld)                     

2. Första hjälpen och krisstöd  

3. Regelbundna ergonomiutbildningar         

4. Brandskyddsarbete     

                                     

-Om det förekommer, säkerställ även en eller flera av dessa rutiner finns och bygger på 

en aktuell riskbedömning:  

1. Ensamarbete (där medarbetare arbetar utan fysisk kontakt med kollegor)  

2. Medicinska kontroller (för ex. nattarbetande och handintensivt arbete)  

3. Buller (i de verksamheter där det finns starkt buller eller störande ljud)  

4. Kemikaliehantering (där man hanterar kemikalier)  

5. Smittrisker (där man kan komma i kontakt med smitta i arbetet, ex. genom 

kroppsvätskor)  

-Alla chefer ska se till att alla medarbetare som blivit anställda de sista 3 månaderna och 

även framgent har genomgått den centrala introduktionen och att denna kompetens är 

inlagd i Winlas. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera information till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00693 

Arvode för uppdrag i Uddevalla City BID, Business 
improvement district, för David Sahlsten, Anna-Lena Heydar 
och Jarmo Uusitalo 

Sammanfattning 

Ansökan om ersättning enligt § 14 för uppdrag i Uddevalla City BID har inkommit från 

David Sahlsten. Enligt uppgift kommer BID att ha möten en halvdag i månaden, dvs 6 

heldagar per år under 2022. I enlighet med de beslutade tillämpningsanvisningarna ger 

detta 0,42*6 dag= 2,52 % i fast arvode per månad för de som har ersättning enligt § 14. 

I dagsläget berör detta David Sahlsten (KD), Anna-Lena Heydar (S) samt Jarmo 

Uusitalo (MP).  

Beslutsunderlag 

Ansökan om ersättning enligt § 14 från David Sahlsten  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-20  

Jäv 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets behandling och 

beslut. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att arvode enligt § 14 för förtroendeuppdrag i Uddevalla City BID utbetalas med 2,5% 

under 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 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. För ordförande och vice ordförande föreslås ett arvode 

utifrån det underlag på den tid som läggs på uppdragen hösten 2021. 

 
 

 

§ 14 

 

 

Uddevalla 

 Turism 

 

  Uddevalla    
  Utveckling 
  AB 

 

Ljungskile 
hem 

 

 Uddevalla  
 Energi 

 

 Uddevalla     
  Hamn 

 
  Uddevalla 

hem 

 

Uddevalla  
vatten/ 

Västvatten 
 

Ordförande 5,5 % 0 2,5 % 20 % 15 % 50 % 20 % 

 Vice ordförande 3,5 % 0 2,0 % 10 % 7,5 % 30 % 10 % 

Ledamot 2,51 % 3,55 % 2,09 %  4,39 % 3,13 % 3,34 % 5,02 % 

Ersättare    2,51 % 3,55 % 2,09 % 4,39 % 3,13 % 3,34 % 5,02 % 

        

Ledamot/ersättare 
möten omräknat 
till heldagar, antal 

 

 
 

4 

 
 

3,5 

 
 

3 

 
 
      5,5 

 
 
         2,5 

   
 
           3 

 
 
          7 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-23 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att fastställa arvoden för kommunala bolag enligt förslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2022/00064 

Förändringar i arvode för förtroendevalda i nämnder som tillhör 
§ 14, fasta arvoden gällande ersättningar från 5 januari 

Sammanfattning 

Med anledning av beslut i kommunfullmäktige 2021-12-08 § 289 har förtroendevalda 

fått förändrad ersättning enligt § 14 från och med 5 januari 2022. Förändringar i detalj 

redovisas i tjänsteskrivelsen.  

 

I tjänsteskrivelsens förslag till beslut finns Anibal Rojas Jorquera med 1,45 %, detta ska 

tas bort. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-08 § 289 Kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse 2022-01-23 

 

Jäv 

Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), Mikael Staxäng (M) och Paula Berger 

(S) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets behandling och beslut. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att betala ut arvode till Gösta Dahlberg med 56,13 %, Sonny Persson med 70,60 %, 

Rolf Jonsson med 36,89 %, Roger Johansson med 47,5 %, Elving Andersson med 67,6 

%, Kenneth Engelbrektsson med 62,18 %, Mikael Staxäng med 90,6 %, Jarmo Uusitalo 

med 71,05%, Ann-Charlott Gustafsson med 99,53 %, Kent Andreasson med 43,5 %, 

Anna-Lena Heydar med 55,44 %, Paula Berger med 88,73 %, Annelie Högberg 70,6 %, 

Camilla Johansson med 80,6 %, Roger Ekeroos med 83,65 %, Christina Nilsson med 

38,7 %, Henrik Sundström med 70,2 %, David Sahlsten med 87,75 %, Martin 

Pettersson med 73,6 % samt David Höglund Velasquez med 30,1 %.  

 

 


