
 

  
Utses att justera Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-02-08 Paragrafer §§ 1-4  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annika Thorström 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Ingemar Samuelsson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Personalutskottet 2021-02-03 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, stadshuset 
Anslaget sätts upp 2021-02-08 
Anslaget tas ner 2021-03-02 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-02-03  
 

 
Sammanträde Personalutskottet  

 
Plats och tid Distans eller Sammanträdesrum Kompassen, kl.10:00-11:30 
  
Ledamöter Ingemar Samuelsson (S), Ordförande 

Christer Hasslebäck (UP), 1:e vice ordförande 

Rolf Jonsson (L), distans 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 
  
  
Övriga Sara Gustafsson, kommunledningskontoret, distans 

Caritha Jacobsson, kommunledningskontoret, distans 

Beatrice Gustafsson, kommunledningskontoret, distans 

Yvonne Stridh, kommunledningskontoret  

Annika Thorström, kommunledningskontoret  

 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att utse Christer Hasslebäck (UP) till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2020/00393  

Justering av fast arvode för David Sahlsten (KD) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände 2020-12 09 § 297 avsägelse från Anna-Lena Heydar (S) 

gällande uppdraget som ersättare i Direktionen i Fyrbodal.  

David Sahlsten (KD) valdes till ersättare i Direktionen i Fyrbodal i kommunfullmäktige 

2020-07-01 § 165. Uppdraget träder nu i kraft 2021-01-01. Enligt 

tillämpningsanvisningarna beräknas ersättning utifrån ett sammanträde per månad vilket 

motsvarar 5 %. Totalt arvode för David blir 52,68%. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-01-21 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att David Sahlsten (KD) får ytterligare 5 % för uppdraget som ersättare i Direktionen i 

Fyrbodal från och med 2021-01-01. 

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 304416  

Information enligt årshjul till personalutskottet 

Sammanfattning 

Lönebildning 

Arbetet med löneöversyn 2021 har startat. Det totala utrymmet är 2,2% vilket motsvarar 

ca 3 500 000 kr.  

 

Sjukfrånvaro 

Sjukskrivningen ökar. Kortidssjukfrånvaron har ökat från 3,99 % i december till 4,09% 

i januari, motsvarande siffror för långtidssjukfrånvaron är 5,80% och 5,87%.  

Detta innebär en totalfrånvaro med 9,96 i januari vilket motsvarar ca 46 miljoner 

kronor.  

 

Heltidsresan  

Beatrice Gustafsson redovisar hur kommunen har och kommer att arbeta med 

heltidsresan. 2016 arbetade 74,70% heltid vilket kan jämföras med 76,30% år 2019. 

Heltid är en jämställdhetsfråga, majoriteten av deltidsanställda är kvinnor, 85,57%, 

vilket påverkar inkomst samt pension. Kvinnor har även i regel lägre lön samt är hemma 

oftare med vård av barn.  

 

Personalavdelningen har räknat på kostnader för ett äldreboende med 24 anställda där 

alla är deltidsanställda. Kostnaden för övertid, fyllnadstid och timvikarie på 

arbetsplatsen motsvarade cirka fyra årsarbetande undersköterskor.  

 

Under ett år har man arbetat med ett pilotområde, där har andelen heltidsanställda ökat 

från 31% till 62%. Fyllnad och övertidstimmar minskat med 57%, 

personalomsättningen minskad från 14% till 4%, sjukfrånvaron har dock ökat lite. Det 

ekonomiska utfallet för fyllnad och överrid minskade med 1 000 000 kronor, timlönerna 

med 2 500 000 kronor.  

 

Personalavdelningen kommer att fortsätta sitt arbete med heltidsresan. 

 

Workshop med tema hälsoresan 

Under hösten kommer hela personalutskottet att kallas till en arbetsdag med tema 

hälsoresan/heltidsresan, mer information kommer senare. 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

 

att tacka för informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00014  

Anmälningsärenden till personalutskottet 2021 

 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  

att lägga följande anmälningsärende till handlingarna. 

  

  

Minnesanteckningar från kommundirektörens ledningsgrupp 2020-12-08 

  

Centrala samverkansgruppens protokoll 2021-01-17 

  

  

  

  

 

 

 


