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Prolokoll
Personolulskotlet

2020-06-03

Personalutskottet
Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00-1 I :00

Christer Hasslebäck (UP), Ordförande
Ingemar Samuelsson (S), l:e vice ordfürande
Mikael Staxäng (M), (med via Teams) $ 33- $ 37, fr. kl. 10:20
Rolf Jonsson (L), (med via Teams)
David Sahlsten (KD)
Stefan Skoglund (S)
Jarmo Uusitalo (Mp)
Martin Pettersson (SD)

Peter Larsson, kommundirektör, (med via Teams)
Sara Gustafsson, personalchef, kommunledningskontoret
Yvonne Strid, förhandlingschef, kommunledningskontoret
Caritha Jacobsson, lönechef, kommunledningskõntoret
Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret

Sommonlröde
Plqls och lid

[edomöter

Tjönstgöronde ersöflore
Ersöllore

övrigo

Utses olt juslero
Jusleringens plots och tid

Jarmo Uusitalo
2020-06-08 Paragrafer gg 32-37

Eli

armo Uusitalo

BEVIS och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
Personalutskottet 2020 -0 6 -03
Kommunledningskontoret
2020-06-10

0-07-02

Underskrifl sekreterore

U nderskrifl ordföronde

Underskritl justeronde

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sälts upp
Ansloget tos ner

Underskrift

Justerandes signatur
Elisabeth J
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s32 Dnr KS 303439

upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sqmmonfoltning
Upprop fürrättas. I tur att justera är Jarmo Uusitalo (MP). Justeringen åiger rum
måndagen den 8 juni på Stadshuset vån. 4.

Beslut

Personalutskottet beslutar

att utse Jarmo Uusitalo till justerare, samt

att justeringen äger rum måndagen den g juni på stadshuset vån. 4

J Utdragsbestyrkande
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2020-06-03

S 33 Dnr KS 305840

lnformation om omställningsarbete
Sommonfottning
Förhandlingschef Yvonne Strid informerar om omställningsarbetet och går igenom
omställningsavtalet KOM-KR som gäller fr.o.m. 2020-05-01och är eu Èollektivavtal
Beslul

Personalutskottet be slutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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s34 Dnr KS 305842

lnformation om uppföljning av heltid och deltid
Sommqnfottning
Personalchef Sara Gustafsson informerar om sjukfrånvaro, övertid, deltid och heltid.

Sjukfrånvaron har ökat, korttidssjukfrånvaron ligger pä3,36 %, långtidssjukfrånvaron
6,05 o/o och den totala sjukfrånvaron9,7l %. Kostnaden för korttidssjukfrånvaron/mån
îir 9 994 458 kr.

Övertidskostnaden inklusive komp och tidsskuld för hela kommunen under april är
I 771 931kr.

sara visar en analys över sysselsättningsgrad samt förslag till åtgärder.

Beslut

Personalutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

J srgnatur Utdragsbestyrkande
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S 35 Dnr KS 2O2O/OOO14

An m äl n i n gsäre n den til I personal uts kotte t ZOZO

Personalutskottet beslutar

attlägga ftiljande ärenden till handlingarna.

Protokoll från centrala samverkansgruppen 2020 -a3 3 0, 2020 -0 4-zl och MBL-
protokoll 2020-04-2I

Justerandes Utdragsbestyrkande
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S 36 Dnr KS 305843

övrigt
Sommonfollning
David Sahlsten (KD) tar upp frågan om ersättning till ordföranden i arbetsmarknads-
och integrationsutskottet. Stefan Skoglund (S) som också sitter i arvodesberedningen
lämnar en fürklararing som David är nöjd med.

Kommundirektör Peter Larsson och personalchef Sara Gustafsson informerar om läget
gällande nytt samverkansavtal.

Beslul

Personalutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

[nI"
J signatur Utdragsbestyrkande
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S 37 Dnr KS 2O2O/OOg9g

Justering av fast arvode för David sahlsten (KD)
Sommqnfottning
I kommunfullmäktige 2020-05-13, $ 136 valdes David Sahlsren (KD) till ledamot i
kommunstyrelsen till och med2022-12-31. Dessutom anmäldes Oavid Sahlsten till
Kristdemokraternas gruppledare i samma paragraf .

I kommunstyrelsen 2020-05-27, $ 173 valdes David sahlsten till ledamot i
samhällsplaneringsutskottet till och med 2020-12-3 I .

David Sahlsten har ersättning enligt $ 14: ersättare i kommunstyrelsen 12,6 yo,ledamot
i personalutskottet 2,5 yo,jävsutskottet2,5 yo samt arvodesberednin gen 5'%o.
Totalt 22,6 yo.

Förändring av ersättning enligt $ 14 ñreslås ftjr ledamot i samhällsplaneringsutskottet
2,5 oÁ samt für uppdraget som gruppl edare 25 %o.

att ersättning till David Sahlsten (KD) utges med ytterli gare27,5 o/o enligtg 14 utifrån
tillkommande uppdrag som gruppledare fãr Kristdemoklaþrnasamt som ledamot i
samhällsplaneringsutskottet.

Jöv
På grund av jäv deltar inte David Sahlsten (KD) i handläggning och beslut av ärendet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02
Kommunfullmäktige 2020-05-13, g I 36
Kommunstyrelsen 2020-05-27, $ 173

Beslut

Personalutskottet beslutar

J signatur Utdragsbestyrkande


