
 

  
Utses att justera Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-06-03 Paragrafer §§ 24-27  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annika Thorström 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2021-06-02 
Förvaras hos Stadshuset, kommunledningskontoret  
Anslaget sätts upp 2021-06-04 
Anslaget tas ner 2021-06-27 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-06-02  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen / Teams, kl.10:00-10:40 
  
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 

Martin Pettersson (SD) 

 
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sara Gustafsson, kommunledningskontoret 

Ann-Louise Joona, kommunledningskontoret 

Annika Thorström, kommunledningskontoret 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 283886  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

  

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att utse Christer Hasslebäck (UP) till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

 

Förslaget från 2021-05-17 revideras med redaktionella ändringar och det nya förlaget 

får datum 2021-06-02 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

Förhandlingsprotokoll 202-03-17 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2021/00014  

Anmälningsärenden till personalutskottet 2021 

 

Sammanfattning 

Protokoll från särskild samverkan 2021-04-20 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att lägga ovanstående anmälningsärende till handlingarna 

  

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 310840  

Information  

 

Sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron fortsätter nedåt. Kortidssjukfrånvaron för maj var 3,83% och 

långtidssjukfrånvaron var 5,74%, vilket blir en total sjukfrånvaro på 9,57%. Kostnaden 

för korttidsjukfrånvaron är för de senaste 5 månaderna drygt 18 miljoner kronor. 

 

Tillbudsrapportering 

Från den 1 januari 2021 har tillbudsrapporteringen digitaliserats, samtidigt tog man 

fram nya rutiner och utbildade delar av personalen.  

 

HR avdelningen har tagit fram ett material för tillbud och arbetsskador som alla ska ta 

upp på APT.  Syftet med detta är att säkerställa att medarbetarna har kunskaper om vad 

tillbud och arbetsskador är, varför och hur de ska rapporteras, vad som händer med 

anmälda tillbud och arbetsskador och sin roll i arbetsmiljöarbetet.  

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 


