
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Nathalie Gunnarsson,  
nathalie.gunnarsson@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-18 
 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 27 maj 2021 klockan 15:00 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande om arbetsmiljön i kommunen 

Dnr 2020-000487  

./. 

4.  Nytt skolavtal för kommunalt anställda 

lärare och studie- och yrkesvägledare 

Dnr 2021-000262  

./. 

5.  Personal- och hälsoredovisning 2020  

Dnr 2020-000369  

./. 

6.  Löneöversyn 2021 

Dnr 2020-000506  

Information på sammanträdet. 

7.  Kravpolicy 

Dnr 2021-000091  

./. 

8.  HR-chefen informerar 

Dnr 2021-000006  

Information på sammanträdet. 

 

Niklas Jonsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 99 Dnr 2020-000369  

Personal- och hälsoredovisning 2020  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Kommunstyrelsens personalutskott får i uppdrag att arbeta fram ett 

åtgärdsprogram för att sänka sjukfrånvaron.                 

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.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar att personalutskottet får i uppdrag att arbeta 

fram ett åtgärdsprogram för att sänka sjukfrånvaron.         

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och 

finner att kommunstyrelsen beslutat så.    

Proposition 2 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 

så.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 12 

Personal- och hälsoredovisning, 2020     

Beslutet skickas till 

Hr-chef   
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§ 52 Dnr 2021-000091  

Kravpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Anta ny kravpolicy. 

- Upphäva kravpolicy, 2011-09-27, § 92. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder och utskott att se över och 

anpassa tillämpningsanvisningar och rutiner till nya den nya kravpolicyn.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i september 2011 fastställt kravpolicy för 

kommunen.  Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av 

nuvarande policy som resulterar i förslag på ny policy för kommunens 

kravverksamhet. Förändringarna föranleder till snabbare agerande från 

kommunens sida om betalning uteblir, samt förnyade arbetssätt. 

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.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 15 

Förslag till kravpolicy, 2021-01-25     

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och kommunstyrelsens utskott 

Kommunchef samt förvaltningschefer för barn- och utbildningsförvaltning, 

socialförvaltning, miljö- och byggnadsförvaltning samt 

samhällsserviceförvaltning 

Ekonomiavdelningen 

          


