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§ 16 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner dagordningen.                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan godkänna 

dagordningen och finner att kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                 
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§ 17 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 välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens personalutskott 

beslutat så.                   
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§ 18 Dnr 2020-000487  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
arbetsmiljön i kommunen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation inkom den 30 oktober 2020 angående arbetsmiljön i 

kommunen. Ärendet lyftes till kommunfullmäktige den 15 januari 2020 och 

besvarades av kommunstyrelsens ordförande den 20 januari. Då 

interpellationen berör arbetsmiljön hos kommunens anställda vill man lyfta 

ärendet till kommunstyrelsens personalutskott som arbetar med 

personalfrågor. På kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 

18 mars 2021 § 10 beslutades att ärendet bordläggs till nästkommande 

sammanträde.   

Under punkten diskuteras kommunen och förtroendevaldas 

arbetsgivaransvar, befintliga rutiner vid oegentligheter eller misstanke om 

oegentligheter, samt kommunens arbetsmiljöarbete.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga informationen till handlingarna.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonsson (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

personalutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 2020-10-30 

Svar från kommunstyrelsens ordförande gällande interpellationer, 2021-01-

20  

Beslutet skickas till  

Interpellationens avsändare     
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§ 19 Dnr 2021-000262  

Nytt skolavtal för kommunalt anställda lärare och 
studie- och yrkesvägledare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden och HR-avdelningen att gemensamt ta fram en 

strategisk kompetensförsörjningsplan och att återrapportera den till 

kommunstyrelsen senast mars 2022.           

Sammanfattning av ärendet 

Centrala parter har förtydligat vikten av att parterna gemensamt tar fram en 

strategisk kompetensförsörjningsplan. I huvudöverenskommelsen (HÖK 21 

med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd) som 

avtalats 7 april 2021 framgår att ”planen ska innehålla insatser inom 

områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte 

att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt”.  

Konsekvenser 

Har inga förväntade direkta konsekvenser.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-14  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

HR-avdelningen   
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§ 20 Dnr 2020-000369  

Personal- och hälsoredovisning 2020  

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att uppdra till HR-avdelningen 

att ta fram en åtgärdsplan och återrapportera till kommunstyrelsens 

personalutskott i december 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att 

Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för medborgarna 

i kommunen. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt fastslagna 

bidrar alla medarbetare till att uppnå en kommunal verksamhet med god 

kvalitet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-20 § 99 att uppdra till 

kommunstyrelsens personalutskott att ta fram en åtgärdsplan för att sänka 

sjukfrånvaron. Av den kommande åtgärdsplanen kommer framgå vilka 

åtgärder som kan sänka sjukfrånvaron samt öka frisknärvaron.  

Konsekvenser 

Åtgärdsplanen syftar till att sänka sjukfrånvaron.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-20 § 99. 

Tjänsteskrivelse 2021-05-14.  

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen   
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§ 21 Dnr 2020-000506  

Löneöversyn 2021 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Göran Hult, tillförordnad HR-chef, informerar på punkten om 

löneöversynen för 2021. Löneöversynen är ännu inte helt färdig men följer 

en tidigare framtagen tidsplan. Man håller fortfarande på med läraravtalens 

del.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens personalutskott 

godkänner informationen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

personalutskott beslutat så.            

 Beslutet skickas till   

HR-chef     
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§ 22 Dnr 2021-000091  

Kravpolicy 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2021 § 30 att anta en ny 

kravpolicy och upphäva den tidigare kravpolicyn från 2011. 

Förändringarna i policyn medför att samtliga nämnder och utskott behöver 

göra en översyn av sina rutiner/riktlinjer för hantering av obetalda fakturor 

samt eventuell avstängning från fakturerade nyttigheter. 

Kommunstyrelsens beslutade den 16 februari 2021 § 52 att uppdra åt 

nämnder och utskott att se över och anpassa tillämpningsanvisningar och 

rutiner till den nya kravpolicyn, varpå ärendet lyfts till kommunstyrelsens 

personalutskott.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-20  

Kravpolicy, fastställd 2021-03-02 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-16 § 52 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen   
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§ 23 Dnr 2021-000006  

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tackar för informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Göran Hult, tillförordnad HR-chef informerar på punkten om följande:  

• Lägesbeskrivning av samverkansarbete.  

• Uppvidinge kommun följer Sveriges kommuner och regioners 

(SKR:s) rekommendation om att tillåta vaccination mot Covid-19 på 

arbetstid. 

• HR-chefer i regionen diskuterar om rutin för efter Covid-19.  

• Uppvidinge kommuns deltagande i projektet Ledarutveckling över 

gränserna. 

• Medarbetarundersökning med Hälsofrågan 2021, tidigare kallat 

Hälsokorset, är ute hos alla medarbetare som varit anställda i 6 

månader eller längre. 

• Diskussioner om sommarkort.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens personalutskott tackar 

för informationen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

personalutskott beslutat så.                  

    


