
 

  
Utses att justera Stefan Skoglund 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-11 Paragrafer §§ 23-31  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Elisabeth Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2020-05-06 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-05-13 
Anslaget tas ner 2020-06-04 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Elisabeth Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.10:00—11:30 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L), med via Teams 

David Sahlsten (KD) 

Stefan Skoglund (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare  

   
Ersättare  

 
Övriga Peter Larsson, kommundirektör 

Sara Gustafsson, personalchef, kommunledningskontoret 

Ann-Louise Joona, enhetschef, kommunledningskontoret 

Feniks Beka, HR-strateg, kommunledningskontoret 

Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 303439  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas. I tur att justera är Stefan Skoglund (S). Justeringen äger rum 

måndagen den 11 maj på Stadshuset vån. 4. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Stefan Skoglund till justerare, samt 

 

att justeringen äger rum måndagen den 11 maj på Stadshuset vån. 4 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 305372  

Information om medarbetarundersökning 

Sammanfattning 

Sara Gustafsson informerar om att kommunen har upphandlat ett nytt verktyg för 

medarbetarundersökning från företaget B-Engaged. Sara går igenom modellen. 

Medarbetarundersökningen startar i höst med pulsmätningar där de anställda får frågor 

varje månad. Resultatet kommer att presenteras för personalutskottet. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 305371  

Information kompetensförsörjning 80-90-100 

Sammanfattning 

HR-strateg Melisa Nilsson informerade på personalutskottet 2020-02-05 om modellen 

80-90-100. Tillämpningsanvisningar har tagits fram och skickats på remiss till 

förvaltningscheferna. Tillämpningsanvisningarna har diskuterats i kommundirektörens 

ledningsgrupp och där konstaterades att man behöver gå igenom dem ytterligare innan 

det är klart. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 305370  

Information uppföljning SAM 

Sammanfattning 

Ann-Louise Joona redogör för arbetsskador och tillbud 2019. Statistik visas över totala 

antalet tillbud och arbetsskador för hela kommunen uppdelat på förvaltning 2015–2019. 

Tillbuden ökar inom barn och utbildning och sjunker inom socialtjänsten. Ann-Louise 

visar också de vanligaste tillbuden per förvaltning och exempel på arbetsskador per 

förvaltning. 

 

Ann-Louise informerar om tre system som är kopplade till arbetsmiljön. 

Medarbetarundersökningen där är upphandlingen klar och rutiner ska arbetas fram.  

Lisa ett system för arbetsskador, där pågår arbete med att sätta organisationen och att ta 

fram mallar och utbildningsmaterial det beräknas vara klart i juni 2020. 

Stratsys arbetsmiljömodul är ytterligare ett system.  

 

Förslaget är att dessa tre system som berör arbetsmiljön lanseras samtidigt i ett ”paket” i 

september 2020. 

 

Vårens arbetsmiljöutbildning är inställd p.g.a. rådande situation med Covid -19 det är 

planerat för två grundutbildningar till hösten istället. Två stresskurser är genomförda 

och resterande planeras till hösten. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 305373  

Information övertidsanalys 

Sammanfattning 

Feniks Beka redovisar de analyser och förklaringar till övertid som 

kommunledningskontoret och socialtjänsten har skickat in. I analysen har 

förvaltningarna fått uppge tre orsaker som har bidragit till övertid. Från 

samhällsbyggnadsförvaltningen har det inte inkommit någon analys. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 305374  

Information arbetsgivarindex 

Sammanfattning 

Feniks Beka redogör för arbetsgivarindex. Spindeldiagram med kommunens median, en 

jämförelse med branschmedian och med jämförelse av kommunen föregående år visas.  

 

Förbättringar som skett är att korttidsjukfråvaron har sänkts och det är färre avgångar. 

  

Oförändrat men med goda möjligheter till förbättring är tillsvidareanställda på samma 

nivå som förra året och branschmedian, medianlön, lika karriärmöjligheter, övertid och 

personalansvar. 

 

Negativ utveckling/aktiva åtgärder krävs när det gäller långtidssjukfrånvaro och ”tid för 

kompetensutveckling”. 

 

Feniks visar också arbetsgivarindex per förvaltning i form av spindeldiagram och vad 

som behöver göras för att öka resultatet på arbetsgivarindex och förbättra kommunens 

varumärke. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00014  

Anmälningsärenden till personalutskottet 2020 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att  lägga följande ärende till handlingarna. 

  

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020-03-17 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2020/00339  

Övertalighet inom förvaltningen barn och utbildning 

Sammanfattning 

Sara Gustafsson informerar om att ett ärende om övertalighet inom förvaltningen barn 

och utbildning är på gång. Eventuellt kan ett extra sammanträde i personalutskottet bli 

aktuellt. 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2020-05-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 305375  

Övrigt 

Sammanfattning 

Det finns ingen övrig fråga. 

 

 


