
 

  
Utses att justera Jarmo Uusitalo 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-10-12 Paragrafer §§ 48-54  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Elisabeth Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Jarmo Uusitalo 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2020-10-07 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-10-14 
Anslaget tas ner 2020-11-05 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Elisabeth Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00—10:55 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L) med på länk 

Paula Berger (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare   
Ersättare  
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sara Gustafsson, personalchef, kommunledningskontoret 

Caritha Jacobsson, lönechef, kommunledningskontoret 

Ann-Louise Joona, HR-chef, kommunledningskontoret 

Feniks Beka, HR-partner, kommunledningskontoret 

Annika Thorström, chefssekreterare, kommunledningskontoret 

Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 303439  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas. I tur att justera är Jarmo Uusitalo (MP). Justeringen äger rum 

måndagen den 12 oktober på Stadshuset vån. 4. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Jarmo Uusitalo till justerare, samt 

 

att justeringen äger rum måndagen den 12 oktober på Stadshuset vån. 4. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2020/00519  

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

Sammanfattning 

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

Arbetsmarknad och Integrationsutskottet (AIU) till styrgrupp för arbetet med IOP 

(Idéburet Offentligt Partnerskap). Därefter har AIU haft sitt första sammanträde och 

beslutat att det är presidiet som hanterar dessa frågor. Därmed behöver arvode för 

Camilla Johansson (C) höjas med 2,5 % vilket betyder en total ersättning på 80,6 %  

fr.o.m. 2020-09-01.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17, § 206 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att ärendet utgår på dagens sammanträde då hela presidiet i arbetsmarknad- och 

integrationsutskottet är berörda, samt 

 

att beslut tas för hela presidiet på nästa sammanträde i november. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 307950  

Information om nyckeltal 

Sammanfattning 

Personalchef Sara Gustafsson redogör för sjukfrånvaro och övertid i kommunen.  

Korttidssjukfrånvaron är 3,59 %, långtidssjukfrånvaron 8,82 % och den totala 

sjukfrånvaron är 9,41 %. Kostnaden för sjukfrånvaron från 2020-01-01—2020-08-31 är 

32 710 632 kronor. 

 

Efter nästan ett år av uppföljning av övertiden har man sett en minskning av 

övertidsuttag och bedömer nu att kommunen ligger i normal nivå med andra kommuner. 

I och med detta kommer man inte att redovisa den framöver. Uppföljning fortsätter på 

enhetsnivå. En besparing har gjorts på 1,7 mkr totalt sedan augusti förutom 

socialtjänsten. 

 

Feniks Beka informerar om att resultatet från medarbetarundersökningen ser bra ut. 

Feniks redogör också för en uppföljningsplan.  

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 307952  

Återkoppling Arbetsmiljöverkets inspektion, information 

Sammanfattning 

HR-chef Ann-Louise Joona informerar om att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet på fyra förskolor i Uddevalla i juni 2020. I 

inspektionsmeddelandet framkom områden som behöver förbättras. Arbetsmiljöverket 

kommer att göra en uppföljning i juni 2021 för att se hur vi har arbetat med 

förbättringar.  

 

Ann-Louise visar förbättringsområden utifrån inspektionsmeddelandet, vad som är 

påbörjat och vad som är på gång. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 307951  

Information om hälsa och arbetsmiljö 

Sammanfattning 

HR-chef Ann-Louise Joona informerar om nyheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

där man kommer att arbeta med olika verktyg för ett ökat medarbetarengagemang. Ann-

Louise informerar också om nyheter för chefer. 

 

Ann-Louise redovisar Hälsobolagets rapport över nyttjad företagshälsovård 2020-05-

01—2020-08-31 med jämförelse samma period 2019. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2020/00014  

Anmälningsärenden till personalutskottet 2020-10-07 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att lägga följande ärenden till handlingarna. 

 

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-08-18. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 307953  

Övrigt 

Sammanfattning 

Det finns ingen övrig fråga. 

 


