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§ 8 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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§ 9 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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§ 10 Dnr 2020-000487  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
arbetsmiljön i kommunen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att bordlägga ärendet till 

nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens personalutskott.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 oktober 2020 inkom en interpellation från Matthias Sjögren (V) 

angående arbetsmiljön hos anställda i Uppvidinge kommun. 

Interpellationen lyftes i kommunfullmäktige den 15 december 2020 och 

besvarades av kommunstyrelsens ordförande den 20 januari 2021. Då 

interpellationen berörde arbetsmiljön hos kommunens anställda ville man 

lyfta ärendet till kommunstyrelsens personalutskott som hanterar 

personalfrågor för att samtala om arbetsmiljön.  

Då personen som inlämnat interpellationen anmält förhinder för att kunna 

närvara på kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 18 mars 2021  

bordläggning till kommunstyrelsens personalutskotts nästkommande 

sammanträde den 27 maj 2021.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 

sammanträde med kommunstyrelsens personalutskott.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

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

personalutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30 

Svar från kommunstyrelsens ordförande gällande interpellationer, 2021-01-

20  

Beslutet skickas till  

Matthias Sjögren (V)      
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§ 11 Dnr 2020-000323  

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel till 
utvecklingsledartjänst 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner redovisningen.           

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ansökte om kompentensutvecklingsmedel 

hos Personalutskottet för finansiering av en utvecklingsledartjänst (25%) 

mot förskola och fritidshem från 2020-08-01 – 2020-12-31.  

Barn- och utbildningsförvaltningen anställde en utvecklingsledare på 25% 

med syfte att driva utveckling samt att höja kvalitén på kommunens 

förskolor och fritidshem. Till tjänsten anställdes  som är 

förskollärare på Björkåkra.  

Uppdraget har varit och är, fortsätta utveckla och stödja rektorerna i det 

systematiska kvalitetsarbetet vilket är grunden för en god kvalitet på 

verksamheten. Utvecklingsledaren har under hösten arbetat för att ta fram 

stödmaterial för fritidshemmen i syfte att på ett mer systematiskt vis kunna 

dokumentera och analysera verksamheten. Under våren deltar 

utvecklingsledaren i implementeringen av dessa och mallarna ska användas 

i fritidshemmen under kommande läsår. De är tänkta som ett stöd och 

komplement till de systematiska kvalitetsarbete som redan pågår.  

Förvaltningschefen genomför tillsammans med utvecklingsledaren 

verksamhetdialoger på alla förskolorna. Utvecklingsledaren har arbetat 

fram diskussionsunderlag som verksamhetsdialogerna utgår från och de 

ska ses som en del av uppföljning och säkerställande av hur det 

systematiska kvalitetsarbetet genomförs i verksamheterna.  

Utvecklingsledaren och förvaltningschefen kommer att genomföra det 

tillsynsansvar som kommunen har gentemot de fristående förskolorna som 

har verksamhet i kommunen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att godkänna redovisningen.   
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

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

personalutskott beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Redogörelse för ansökta kompetensutvecklingsmedel, 2021-03-08 

Beslutet skickas till  

Barn- och utbildningsförvaltningen        
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§ 12 Dnr 2020-000369  

Personal- och hälsoredovisning 2020  

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen och 

överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.               

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. Kommunal verksamhet innebär också en ständig utveckling, 

förbättring och anpassning till nya och förändrade krav – en utveckling som 

skulle vara omöjlig utan medverkan från alla våra kompetenta och 

engagerade medarbetare. 

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens personal- och 

hälsoredovisning upp. Redovisningen omfattar perioden 1 januari 2020 – 30 

juni 2020. Redovisningen gör att vi kan studera trender och tendenser för att 

kunna arbeta adekvat med personal- och hälsofrågor.  

Sammanfattningsvis kan ses att antal anställda och antal årsarbetare 

minskar. 

Andelen medarbetare som mår bra och är friska ökar, men frisknärvaro 

minskar och antal personer med återkommande korttidssjukfrånvaro ökar. 

Totalt sett så ökar sjukfrånvaron under det första halvåret 2020. 

Konsekvenser 

-   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på tillägget att ärendet ska överlämnas till 

kommunstyrelsen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 
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Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens personalutskott 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-11-23 

Personal- och hälsoredovisning, 2020 

Beslutet skickas till 

Hr-chef   
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§ 13 Dnr 2021-000188  

Ersättning till tillförordnad kommunchef vid ordinaries 
längre ledighet, semester eller sjukfrånvaro 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

ersättning till tillförordnad kommunchef utgår med 10 % av den 

tillförordnades ordinarie lön under den tid man är tillförordnad 

kommunchef vid ordinarie kommunchefs längre frånvaro, där längre 

frånvaro motsvarar en sammanhängande period av fem arbetsdagar eller en 

veckas tid.             

Sammanfattning av ärendet 

När ordinarie kommunchef är frånvarande kan kommunchefen i enlighet 

med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 3.6 besluta om att 

förordna en tillförordnad kommunchef. Den tillförordnade kommunchefen 

uppfyller kommunchefsbefattningen tillfälligt. I nuläget finns inga beslut 

om ersättning utöver tjänstepersonens ordinarie lön till den tjänsteperson 

som förordnas till tillförordnad kommunchef.  

Förslaget innebär att lyfta frågan om ersättning till tillförordnad 

kommunchef och ersättningens former vid ordinarie kommunchefs längre 

frånvaro för ledighet, semester eller sjukfrånvaro i kommunstyrelsens 

personalutskott och kommunstyrelsen.  

Konsekvenser 

Förslaget innebär att ersättning kan tillkomma för den tjänsteperson som 

förordnas till tillförordnad kommunchef vid ordinarie kommunchefs längre 

ledighet, semester eller sjukfrånvaro, förutsatt att kommunstyrelsen 

beslutar så.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens personalutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta att ersättning till tillförordnad kommunchef utgår 

med 10 % av den tillförordnades ordinarie lön under den tid man är 

tillförordnad kommunchef vid ordinarie kommunchefs längre frånvaro, där 

längre frånvaro motsvarar en sammanhängande period av fem arbetsdagar 

eller en veckas tid.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

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

personalutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11  

Beslutet skickas till 

Kommunchef  

Ekonomichef     
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§ 14 Dnr 2021-000174  

Upphandling av rekryteringstjänst för rekrytering av 
HR-chef 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att 

• Godkänna informationen. 

• Ekonomiska medel tas från HR-avdelningens budget för 

genomförande upphandlingen.          

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun behöver tillsätta en ny HR-chef i samband med att 

den nuvarande HR-chefen avslutar sitt uppdrag. I Uppvidinge kommuns 

rekryteringsrutin föreslås att rekryteringsföretag kan användas för 

exempelvis höga chefsbefattningar. Därför har en direktupphandling 

genomförts av en rekryteringstjänst för rekrytering av en ny HR-chef.   

Konsekvenser 

Användandet av en rekryteringstjänst antas bidra till att rekryteringen 

uppnår en högre kvalitét på rekryteringen och minskad arbetsbelastning för 

den egna personalen. Upphandlingen av en rekryteringstjänst innebär dock 

en ökad kostnad. Kommunen har inga speciellt avsatta medel för 

rekrytering och därmed föreslås att kostnaden belastar ordinarie 

verksamhet.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Offertförfrågan med underlag, utgående 2021-03-03  

Korrigering offertförfrågan med underlag, utgående 2021-03-08 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-04  

Öppningsprotokoll 2021-03-15 

Tilldelningsbeslut 2021-03-18 
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomiavdelningen    
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§ 15 Dnr 2021-000006  

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Bülow, HR-chef, presenterar följande punkter på ärendet:  

• Förskjutning av införande av samverkansavtal.  

• Nuläget för löneöversynen.  

• Ingen övertalighet efter strukturella förändringar på Solgården.  

• Förändring i socialförvaltningens schemaläggning. 

• Uppsägningstider Uppvidinge lärcenter och 

biblioteksverksamheten.  

• Ledningsgruppens förslag till värdegrundsarbete där nomineringar 

och utnämningar av exempelvis årets chef och årets medarbetare 

med flera kommer att införas under 2021.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 

    




