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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §13 

Föregående protokoll

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom föregående protokoll. Detta kommer inom kort finnas 
tillgängligt i receptionen för justering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §14  

Personalavdelningens arbetsbelastning

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur situationen på personalavdelningen ser ut just nu. En 
personalutvecklare kommer att sluta. Rekrytering pågår. En planering för det glapp som kommer 
uppkomma finns. 

Den person som arbetar som systemförvaltare för lönesystemet kommer att sluta och arbete pågår 
för att ersätta personen. En extra resurs till de som arbetar med lön är tillsatt på grund av hög 
arbetsbelastning. Under våren kommer ett utvecklingsarbete ske kring lönehantering där fokus är att 
minska arbetsbelastningen och hitta digitala lösningar som kan ersätta pappershantering på 
avdelningen. 

Personalchef Linnea Hallenberg har också lyft frågan om resurs för protokollskrivande till 
kansliavdelningen som arbetar på frågan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §15  

Personalpolitiskt program

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. Det personalpolitiska 
programmet ska tas upp igen på personalutskottets möte i juni. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur arbetet med personalpolitiskt program fortskrider. 
Programmet har varit uppe för diskussion på samtliga APT i kommunen under mars månad och en 
insamling av hur det arbetet har gått pågår. En återkoppling till personalutskottet av detta kommer 
att ske. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §16  

25-årsgåvor

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur regelverket för uträkningen av tiden för att få en 25-
årsgåva ser ut idag. Flera utmaningar i detta sätt att räkna finns och personalavdelningen håller på 
att ta fram ett förslag till nytt regelverk. Detta kommer att presenteras på personalutskottets möte 
under våren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §16  

Löneöversyn

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. En uppföljning av 
löneöversynen ska ske på personalutskottets möte i juni. Personalutskottet önskar också en 
genomgång av det nya läraravtalet HÖK21 på mötet i maj. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur långt processen med löneöversyn har gått. 

Utbetalning för samtliga organisationer planeras i maj med retroaktivitet från april.

En uppföljning av lönerevision 2021 görs i personalutskottet när samtliga löner är klara, och vilka 
erfarenheter och slutsatser man kan göra inför kommande lönerevision.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §17  

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Personalutskottet beslutar att en utökad redovisning av sjukfrånvaron ska presenteras i 
personalutskottet och ett förslag ska tas fram av personalavdelningen till personalutskottets möte i 
maj. I den utökade redovisningen ska också ingå en uppföljning av utfallet av kostnaden för 
sjuklönen.

Personalutskottet beslutar att personalchef Linnea Hallenberg får i uppdrag att ta upp frågan i 
förvaltningschefsgruppen om redovisning av sjukfrånvarostatistik görs på respektive nämnd. En 
återrapportering av detta uppdrag ska ske till personalutskottet. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom statistiken avseende januari och februari 2021 jämfört 
med motsvarande period år 2020. En diskussion förs också kring hur sjukfrånvarostatistiken ska se ut 
framöver. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Personalutskottet

PU §17  

Övriga frågor

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg svarar på frågor gällande rekryteringsläget på socialchef samt miljö- 
och byggchef. En redovisning av läget inför sommaren avseende feriearbetare och sommarvikarier 
görs också. 
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