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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 28-31 
 Nathalie Gunnarsson  

 Ordförande 
  

 Ingrid Hugosson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-06-08 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-06-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Nathalie Gunnarsson  
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§ 28 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att lägga till ärendet 
Sommarpresent till personal, diarienummer 2021-000326, och i övrigt 
godkänna dagordningen.                

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar på att lägga till ärendet Sommarpresent till 
personal, diarienummer 2021-000326, och i övrigt godkänna dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                
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§ 29 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) föreslår att välja Anders Käll (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                
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§ 30 Dnr 2021-000323  

Utredning om kränkande särbehandling 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att ge tillförordnad HR-chef i 
uppdrag att genom extern part utreda anmälan om kränkande 
särbehandling av chef. Ekonomiskt belastar utredningen kommunstyrelsens 
centralt avsatta kompetensutvecklingsmedel.             

Sammanfattning av ärendet 
En anställd av Uppvidinge kommun har gjort en anmälan om kränkande 
särbehandling av chef. Enligt rutin granskas anmälningar om kränkande 
särbehandlingar av chef av en extern part.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Käll (M) yrkar att ge tillförordnad HR-chef i uppdrag att genom 
extern part utreda anmälan om kränkande särbehandling av chef. 
Ekonomiskt belastar utredningen kommunstyrelsens centralt avsatta 
kompetensutvecklingsmedel.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med Anders Källs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så.                 

Beslutet skickas till  
HR-chef  

Ekonomiavdelning  
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§ 31 Dnr 2021-000326  

Sommarpresent till personal 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att bevilja sommarpresent på 
200 kronor per månadsavlönad anställd i ett engångsbelopp att använda 
hos lokala handlare.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ledningsgrupp vill ge kommunens månadsavlönade anställda 
en sommarpresent i form av ett presentkort som kan användas hos lokala 
handlare. Sommarpresenten avser ett engångsbelopp på 200 kronor per 
månadsavlönad tjänsteperson. Sommarpresenten belastar 
kommunstyrelsens central avsatta kompetensutvecklingsmedel.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar på att bevilja sommarpresent på 200 kronor per 
månadsavlönad anställd i ett engångsbelopp att använda hos lokala 
handlare.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.             

Beslutet skickas till  
Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen     
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