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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset tisdag den 5 mars 2019 kl. 13:15 – 13:55

Beslutande ledamöter Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)
Hans Gleimar (C)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Laila Dufström, kanslichef
Jonas Axelsson, tf personalchef
Johan Wass, HR-controller
Mikael Müller, verksamhetscontroller
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 1-6
Maria Östgren

Ordförande
HåGe Persson (M)

Justerande
Åsa Bergkvist (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum 2019-03-05 Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på stadshusets kanslienhet

Underskrift
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2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerare
§ 1 Redovisning av bisysslor 2018 2019/124 3
§ 2 Redovisning av personalbild 2017/188 4
§ 3 Redovisning av arbetad tid 2017/189 5
§ 4 Redovisning av personalkostnader 2017/190 6
§ 5 Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2017/191 7
§ 6 Redovisning av personalsituationen 2017/192 8
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 1 Dnr 2019/124

Redovisning av bisysslor 2018

Beslut
Personalutskottet godkänner redovisningen av bisysslor för 2018.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för bisysslor gäller kommunens samtliga anställda och är ett stöd i 
arbetsgivarens prövning och hantering av frågor som rör bisysslor. 
Arbetsgivaren har rätt att förbjuda anställdas bisysslor om de bedöms inverka 
hindrande i arbetet eller konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Detsamma 
gäller om bisysslan kan vara förtroendeskadlig för arbetsgivaren.

Samtliga förvaltningar utom Räddningstjänsten har kommit in med redovisning 
av bisysslor. I de inkomna redovisningarna finns inget att anmärka på för 2018. 

Räddningstjänsten har i och med övergången till Dala Mitt haft problem med 
att hinna med redovisning av bisysslor för 2018. Räddningstjänstens bisysslor 
kommer därför att redovisas till nästa personalutskott den 7 maj 2019. 

För 2018 redovisas bisysslor utan anmärkning från kommunstyrelsens 
förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och 
utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 25 februari 2019. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 2 Dnr 2017/188

Redovisning av personalbild

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalbilden. Jämförelsen gäller för den 31 december 2017 
och 2018.

Antal årsarbetare har minskat med 11 stycken 2018 jämfört med 2017. 
Minskningen gäller både antalet tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. 
Däremot har antalet timavlönade ökat med 89 personer 2018. 

När det gäller anställningens sysselsättningsgrad så har antalet 
heltidsanställningar blivit 4 färre på mätdagen 2018 jämfört med 2017 och 
antalet deltidsanställningar har blivit 12 färre. 

Medelålder totalt och för kvinnor är oförändrad mellan åren (46,7 år). Männens 
medelålder ökade från 46,6 till 46,7 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 februari 2019. 

Behandling
Ärendets behandling

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 3 Dnr 2017/189

Redovisning av arbetad tid

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av arbetad tid. Jämförelsen gäller helår 2017 och 2018.

Det var färre planerade timmar för månadsavlönade under 2018 jämfört med 
de två föregående åren. Däremot var antalet timmar både för kompletterad tid 
och frånvarotid högst under 2018. Sammantaget blev det fler timmar för 
arbetad tid 2018 jämfört med 2017 och 2016.

Den månadsvisa jämförelsen av timavlönade timmar visar att antalet timmar var 
fler 2018 jämfört med 2017 och 2016 under tio av årets månader.

Under rubriken Beskrivning av ärendet redovisas samtliga poster för 
uträkningen av arbetad tid. Under samma rubrik finns även den månadsvisa 
jämförelsen av timavlönade timmar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 4 Dnr 2017/190

Redovisning av personalkostnader

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalkostnaderna. Jämförelsen gäller helår 2017 och 2018. 

Den teoretiska (om ingen frånvaro fanns) kostnaden för månadslön och 
ersättningar ökade 2018 jämfört med 2017 med 20 784 900 kronor (2,70 %). 
Dock ökade frånvaroavdrag med 9 495 715 kr mellan åren (5,09 %) samtidigt 
som tillkommande kostnadsposter ökat med 10 602 884 kronor (4,93 %). 
Sammantaget innebär det att den totala kostnadsökningen 2018 jämfört med 
2017 är 21 892 068 kronor (2,74 %).

Jämförelse av kostnaderna mellan åren tar inte hänsyn till organisatoriska 
förändringar. Därför redovisas även tre kostnadsposters andel av den totala 
kostnaden för respektive år. I diagrammet framgår att kostnadsandelen för 
timlön, övertid och sjuklön har ökat 2018 jämfört med 2017.

Redovisning av respektive kostnadspost finns under rubriken Beskrivning av 
ärendet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 februari 2019. 

______

Beslut skickas till
Akten 

6



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 5 Dnr 2017/191

Redovisning av sjukfrånvarostatistik

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron. Jämförelsen gäller helår 2017 och 2018.

Sjukfrånvaron har ökat 2018 jämfört med föregående år. För kommunen som 
helhet är ökningen 0,6 procentenheter. Sjukfrånvaron har ökat på samtliga 
förvaltningar. Ökningarna sett till procentenhet i respektive förvaltning är: +0,4 
inom kommunstyrelsens förvaltning; +0,6 inom räddningstjänsten; +1,4 inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen; +1 inom social- och utbildningsförvaltningen 
samt +0,5 inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Trenden för sjukfrånvaron är stigande sedan den lägsta noteringen på ”rullande 
12” gjordes i december 2017.

Sjukfrånvaroprofilen dvs. hur fördelningen av sjukperiodernas längd ser ut 
uppdelning på olika dagintervaller, visar att sjukperioder över ett år minskar. 
Mängden sjukperioder med en längd på 1-7, 8-59 och 60-365 dagar har ökat 
under 2018 för kommunen som helhet. Sjukprofilerna och dess förändring ser 
olika ut för respektive förvaltning, men den största ökningen inom samtliga 
förvaltningar är inom dagintervallet 60-365.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterade 6 februari 2019. 

______

Beslut skickas till
Akten
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2019-03-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 6 Dnr 2017/192

Redovisning av personalsituationen

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av den aktuella personalsituationen i kommunens förvaltningar.

Beslutsunderlag
Personalchefens rapport daterad 25 februari 2019. 

______

Beslut skickas till
Akten
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