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Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, kl. 13:15-14:30 
 

Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C),  

 

Beslutande 
ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP) 

 

Ersättare   

 

Övriga  
deltagande  Susanne Sandlund Ekonomi- och personalchef, Johan Nygren verksamhetsutvecklare 

 

Utses att justera  
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §8 - §14 
Susanne Sandlund 

Ordförande ………………………………… 
 Johan Söderberg 
Justerande ………………………………… 

Inger Fredriksson  
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Personalutskottet  Paragrafer §8 - §14 
 

Sammanträdes  
datum 2018-03-14 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-20 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-04-13 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

 
 
Underskrift 

 
 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 8 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
_________________ 
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§ 9 

Heltid som norm  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund om 
processen kring heltid som norm. Omskrivning av avtal ska ske i mars, processen 
pågår, det finns en hel del utmaningar kvar att lösa. En avstämning av avtal kommer 
att genomföras med Kommunal under kommande vecka. 
 
Arbetet kring rekryteringsutbildningar har påbörjats, dialoger har förts med 
bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt med vård- och 
omsorgsförvaltningen, utifrån vad som görs och vilka behov som finns. Ett förslag till 
handlingsplan kommer att redovisas vid personalutskottets sammanträde i maj. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
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§ 10 

Central bemanningsenhet  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund om 
att dialog har förts med bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt 
vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningarna ska nu ta fram en swot-analys. 
Förslaget skall vara klart under våren. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
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§ 11 

Lönerevision  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 
kort om löneprocessen, där överläggningar pågår och håller tidsplan. Osäkerhet finns 
fortfarande kring lärarförbundet som inte har några centrala avtal. 
En sammanfattande information kring överläggningarna finns tillgängliga för 
kommunens chefer i PA-portalen och gruppen chef på Communis. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
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§ 12 

Personalnyckeltal bokslut  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund om 
personalnyckeltalen i kommunens årsredovisning, bilaga 1.  
Bilagan återfinns i fysisk akt. 
 
Volymökningarna ses i ökningen av antalet årsarbetare. Av antalet månadsanställda 
har andelen tillsvidareanställda ökat och andelen visstidsanställda minskat, andelen 
timanställda ligger kvar på ungefär samma nivå. 
Personal som gått i pension ligger på samma nivå som tidigare år, men andelen 61 år 
och äldre har ökat med 100 personer. 
Pågående rehabiliteringsärenden har ökat, sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har 
minskat något, men inte i den omfattning som är önskvärt. Utifrån åldersgrupperna 
har sjukskrivningarna ökat mest i den yngre åldersgruppen. Den redovisade 
kostnaden för sjuklöner uppgick för 2017 med 2 % utav den totala lönekostnaden. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
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§ 13 

Verksamhetsinformation  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund om 
pågående rekryteringar inom HR-enheten samt att rehabiliteringskonsulenten Nina 
Jörgensen nu är på plats. 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
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§ 14 

Friskvård  
På dagens sammanträde informerar verksamhetsutvecklare Johan Nygren om arbetet 
med hälsoinspiratörer. Johan Nygren och hälsoutvecklare Annica Pettersson är 
ansvariga för samordning, de har under hösten genomgått en kompetensutveckling 
som utbildare för hälsoinspiratörer. Vid första mötet med utsedda hälsoinspiratörer 
bestod gruppen av ca 30 personer, ett lära känna möte med dialog kring uppdraget. 
Vid sista mötet hade gruppen vuxit till 50 engagerade personer, de delar erfarenheter 
och får genom Formgivaren, ett upphandlat digitalt program, tillgång till flera verktyg 
med funktioner för att öka hälsokompetensen, analysera hälsosituationer, inspirera till 
bra livsstil, ge personlig feedback till medarbetare och en rapportfunktion för 
organisation/grupp. Månadsvis fås det också tillgång till tidningen Hälsoinspiratören 
som innehåller olika aktuella hälsoteman. Fler aktiviteter har startats upp, men ännu 
har samtliga verksamheter inte kommit igång. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_________________ 
 
 
 

 
 

 


