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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §35  Dnr.nr

Föregående protokoll

Beslut 
Personalutskottet lägger föregående protokoll från 2020-10-13 till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalutskottet går igenom föregående mötesprotokoll från 2020-10-13.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §36  

Delade turer

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalutvecklare David Zedig informerar om arbetet med delade turer. Inom äldreomsorgen får de 
anställda välja mellan varannan helg och då behöver de inte arbeta delade turer eller att arbeta två 
av fem helger och då ingår att arbeta en delad tur. Det innebär att de anställda har en valmöjlighet 
att slippa delade turer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §37  

Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalutvecklare David Zedig går igenom hur arbetet med äldreomsorgslyftet går. I dagsläget 
studerar 11 personer inom äldreomsorgslyftet, vilket innebär att de studerar halvtid och arbetar 
halvtid men får lön för en hel tjänst. Personalavdelningen jobbar vidare med att stimulera 
anställda inom äldreomsorgen som saknar formell yrkesutbildning, till vidare 
kompetensutveckling/validering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §38  

Löneöversyn

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om hur läget ser ut med löneöversynen för 2020. 
Löneöversynen är färdig för Lärarförbundet, LR, Vårdförbundet samt de förbund som tillhör 
Akademikeralliansen. Under personalutskottets möte sänds presskonferens med anledning av 
tecknandet av centrala avtal med Kommunal, Vision, SSR och Ledarna. Personalchef Linnéa 
Hallenberg återkommer i frågan om löneöversyn vid behov och till nästa PU-möte 1 december.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §39  

Lokalt samverkansavtal

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. Personalutskottet är 
enig med personalchefen om vidare hantering av samverkansprocessen.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om att ett nytt lokalt samverkansavtal har tecknats med 
de fackliga organisationerna. Några av de fackliga organisationerna har av olika anledningar inte 
tecknat det aktuella lokala samverkansavtalet och dessa kommer att hanteras utan samverkansavtal, 
dvs i traditionella MBL-förhandlingar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §40  

Personalpolitiskt program

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om att det personalpolitiska programmet kommer att 
lyftas på dagens kommunstyrelse där personalutskottet får i uppdrag att arbeta vidare med 
implementeringen av det personalpolitiska programmet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §41  

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. Personalutskottet vill 
att Linnea Hallenberg bjuder in sig till revisorerna för uppföljning av revisionsrapporten om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om hur långt arbetet med ett gemensamt arbete kring 
det systematiska arbetsmiljöarbetet går. Frågan har tagits upp i samverkan med de fackliga 
organisationerna samt i förvaltningschefsgruppen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §42  

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom sjukfrånvarostatistik, kostnader för sjukfrånvaron samt 
statistik från IA-systemet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Personalutskottet

PU §43  

Övrigt

Beslut 
Personalutskottet beslutar att bjuda in Omställningsfonden till ett framtida personalutskott. 

Dagens sammanträde 
En diskussion förs kring omställningsstöd. 
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