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Sammanträdesdatum

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1 Anmälan av extra ärenden 3
§ 2 Friska medarbetare 2018/19 4
§ 3 Plan för att ta fram en värdegrund, ny 

personalpolicy samt mål kopplade till 
personalpolicyn

2018/25 5 - 6

§ 4 Revidering av riktlinjer för 
medarbetarsamtal

2018/7 7

§ 5 Revidering av riktlinjer "Arbetsgivarens 
agerande vid misstanke om brott"

2018/8 8

§ 6 Redovisning av personalsituationen 2017/192 9
§ 7 Redovisning av arbetad tid 2017/189 10
§ 8 Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2017/191 11 - 12
§ 9 Redovisning av personalkostnader 2017/190 13
§ 10 Redovisning av personalbild 2017/188 14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 1 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Personalutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Ärende nr 10 "Månadsvis redovisning av sjukfrånvaron" utgår, flyttas över till 
arbetsutskottet. 
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 2 Dnr 2018/19

Friska medarbetare

Beslut
Personalutskottet godkänner rapporten "Friska medarbetare" daterad 14 
november 2017.

Beskrivning av ärendet
Projektet "Friska medarbetare" startades med anledning av den höga 
sjukfrånvaron i kommunen. Målet var att sänka sjukfrånvaron bland 
kommunens anställda. Projektet påbörjades i april 2016 och pågick till juni 
2017.

Cirka 120 chefer utbildades. Huvudsyftet var att öka kunskapen hos 
kommunens chefer kring ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering. Att 
tillsammans få reflektera, diskutera och utbyta erfarenheter kring dessa ämnen 
under organiserade förhållanden. 

Det andra syftet var att implementera arbetsgivarens förnyade riktlinjer kring 
rehabilitering samt informera om författningssamlingen "Organisatorisk och 
social arbetsmiljö". 

Enligt rapporten har sjukfrånvaron sjunkit från 9,2 procent för perioden 
januari-juni 2015 till idag 8,2 procent för motsvarande period 2017.

Ingen planerad fortsättning/uppföljning.

Beslutsunderlag
Rapport "Friska medarbetare" daterad 14 november 2017.

Behandling
Ärendet föredras av HR-generalisterna Margareta Ernstsson och Maria 
Ersbacken.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 3 Dnr 2018/25

Plan för att ta fram en värdegrund, ny personalpolicy 
samt mål kopplade till personalpolicyn

Beslut
Personalutskottet godkänner planen som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att planens första del, om värdegrund, ska 

påbörjas under kvartal 1, 2018.  Därefter ska planens samtliga tre delar 
färdigställa senast kvartal 4, 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommunchefen uppdraget att 
fördjupa arbetet avseende utveckling av Ludvika kommuns värdegrund och 
ledarutveckling.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottet gav den 13 november 2017, § 24 kommunchefen i uppdrag 
att återkomma med en plan för kommunens arbete med att ta fram en 
värdegrund, en ny personalpolicy samt kommunövergripande mål kopplade till 
personalpolicyn. Planen ska återrapporteras till personalutskotten i januari 2018.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 94, att en gemensam 
värdegrund skulle tas fram innan år 2017. Då arbetet med att ta fram en 
värdegrund enligt tidplan inte slutfördes behöver ett nytt uppdrag ges.

Plan för värdegrund, personalpolicy och personalmål
Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att en värdegrund för Ludvika 
kommun bör utarbetas och införas innan arbetet med ny personalpolicy och 
personalmål påbörjas. Detta för att värdegrunden ska ligga till grund såväl för 
personalpolicyn som för framtagandet av relevanta personalmål. Arbetet med 
värdegrunden ska påbörjas under kvartal 1, 2018. 

Då värdegrunden är antagen ska en personalpolicy tas fram. Detta görs i ett 
partsgemensamt arbete. Personalenheten tar fram ett policyförslag som ligger 
till grund för samverkan i den centrala samverkansgruppen (CESAM) där 
CESAM även är styrgrupp för arbetet. Ett förslag på policy ska färdigställas till 
kommunstyrelsen senast under första halvåret 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

När det gäller personalmål så har kommunen idag inga kommunövergripande 
personalmål. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att personalenheten tar 
fram personalmål som är kopplade till personalpolicyn. för beredning i 
kommunstyrelsens personalutskott och fastställande i kommunstyrelsen. 
Personalmålen ska vara klara senast kvartal 4, 2019.

Sammanfattning
Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att personalutskottet antar den 
tredelade planen som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommunchefen uppdraget att fördjupa 
arbetet avseende utveckling av Ludvika kommuns värdegrund och 
ledarutveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 15 december 
2017.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 4 Dnr 2018/7

Revidering av riktlinjer för medarbetarsamtal

Beslut
Personalutskottet antar de reviderade riktlinjerna för medarbetarsamtal daterade 
2 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2014 en modell för verksamhets-
planering – en process som lyfter och styr. Då beslutades att samtliga 
medarbetare ska ha två medarbetarsamtal per år tillsammans med sin närmaste 
chef. Ett samtal i februari till mars och det andra, uppföljande samtal, i 
september till oktober.

Nuvarande riktlinjer daterade 13 september 2011 är inte förenliga med 
verksamhetsplaneringsprocessen. Riktlinjerna har därför reviderats för att 
tydliggöra när och hur samtalen ska genomföras. Dessutom har riktlinjerna 
kompletterats med en checklista som ska användas vid medarbetarsamtalen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 januari 2018.

2. Riktlinjer för medarbetarsamtal daterad 2 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar 
Styrdokument 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 5 Dnr 2018/8

Revidering av riktlinjer "Arbetsgivarens agerande vid 
misstanke om brott"

Beslut
Personalutskottet antar de reviderade riktlinjerna "Arbetsgivarens agerande vid 
misstanke om brott" daterade 4 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Med anledning av detta 
har nuvarande riktlinjer daterade 3 juni 2008 reviderats. Anledningen till detta är 
att stöd- och styrningsförvaltningen från den 1 januari bytt namn till 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 januari 2018.

2. Riktlinjer "Arbetsgivarens agerande vid misstanke om brott" daterad 5 
januari 2018.

______

Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar 
Styrdokument
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 6 Dnr 2017/192

Redovisning av personalsituationen

Beslut
Personalutskottet noterar informationen.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 2018.

2. Information från personalenheten daterad 22 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 7 Dnr 2017/189

Redovisning av arbetad tid

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av arbetad tid (planerad tid + kompletterad tid - frånvarotid) från 
och med januari till och med december 2015, 2016 och 2017.

Det är fler timmar av arbetad tid under mätperioden 2017 jämfört med 2016, en 
ökning med 89 283 timmar. En stor del av ökningen finns i kategorin 
månadsavlönade vikarier, 67 357 tim. Frånvarotiden är större under 
mätperioden 2017 jämfört med motsvarande period 2016.

Raden ”- varav jour/beredskap” har tagits bort ur statistiken på grund av att ett 
tidigare statistikfel har upptäckts. Felet består i att ett dygns beredskap inom 
deltidsbrandkåren kommit att räknas som en timme i statistiken. Raden 
kommer att återkomma i statistiken från och med 2018.

Timavlönade timmar per månad och år

I diagrammet med timavlönade timmar per månad framgår att 5 av årets 
månader hade färre timlönetimmar än 2016, 5 månader hade fler och 2 
månader hade lika många timlönetimmar som 2016.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 2018.

2. Arbetad tid Q4 2017.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 8 Dnr 2017/191

Redovisning av sjukfrånvarostatistik

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvarostatistik för perioden 1 januari till och med 31 
december 2017 jämfört med motsvarande period 2016.

Redovisningen bygger på den s.k. obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (En 
standardmodell, för årlig inrapportering av sjukfrånvaro till Sveriges kommuner 
och landsting, som redovisar andelen sjuktimmar av ordinarie arbetstimmar för 
alla anställda).

Sjukfrånvaron under mätperioden 2017 är 7,8 procent för kommunen som 
helhet. Det är 0,8 procentenhet lägre än motsvarande period 2016. Andelen 
längre sjukfrånvaroperioder, 60 dagar och längre, är lägre 2017 jämfört med 
2016: från 59,5 till 51,9 procent. 

Sjukfrånvaron i ålderskategorin upp till 29 år har ökat från 6,4 till 6,5 procent. I 
åldersgruppen 30-49 år har sjukfrånvaron minskat från 9,2 till 7,5 procent och 
för 50 år och äldre har sjukfrånvaron minskat från 8,7 till 8,4 procent. Sett till 
kön har mäns sjukfrånvaro minskat från 4,6 till 4,2 procent, kvinnors 
sjukfrånvaro har minskat från 9,7 till 8,7 procent. 

Den förvaltning som har högst sjukfrånvaro är vård- och omsorgsförvaltningen 
med 10 procent. 

Över åren ser det olika ut hur sjukfrånvaron är fördelad på olika dagintervaller. 
På kommunnivå har andelen sjukdagar som är 60 dagar upp till 365 dagar och 
366 dagar och längre minskat jämfört med 2016. Sjukfrånvaro dag 1-7 är lika 
båda åren och dag 8-59 är något högre 2017. På förvaltningsnivå finns 
variationer på hur sjukfrånvaroprofilerna ser ut och hur förändringarna ser ut 
över åren.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 2018.
2. Sjukfrånvaro Q4 2017.
3. Jämförelse av sjukfrånvaroprofil Q4 2015-2017.
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______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 9 Dnr 2017/190

Redovisning av personalkostnader

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalkostnader, från och med januari till och med december, 
2017 och 2016.

Kostnadsökningen för de redovisade posterna är 4,9 procent jämfört med 
motsvarande period 2016, det vill säga en ökning med 44 792 552 kronor. 

Den största ökningen sett till kronor kommer från månadslön och ersättningar, 
39 457 153 kronor, vilket motsvarar en ökning med 5,4 procent.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 2018.

2. Personalkostnader Q4 2017
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-30

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 10 Dnr 2017/188

Redovisning av personalbild

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalbild 31 december 2017 jämfört med 31 december 2016.

Antal årsarbetare (antal anställningar omräknade till antal heltidsanställningar) är 
fler på mätdagen 2017 jämfört med motsvarande dag 2016: från 2 358 till 2 384 
årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda medarbetare är 4 färre 2017 jämfört med 2016: från 2 
089 till 2 085. Antal visstidsanställda medarbetare har ökat från 352 till 373. 
Majoriteten av de visstidsanställda i denna ökning finns inom social- och 
utbildningsförvaltningen. Antal timavlönade medarbetare har ökat från 490 till 
526.

Antal medarbetare med heltid har ökat från 2 170 till 2 220 och medarbetare 
med deltid har minskat från 271 till 248.

Medelåldern för tillsvidareanställda är lägre på mätdagen 2017 jämfört med 
2016: från 46,8 år till 46,7 år. Männens medelålder har ökat från 46,5 till 46,6 år. 
Kvinnornas medelålder har minskat från 46,8 till 46,7 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 januari 2018.

2. Personalbild Q4 2017

______

Beslut skickas till
Akten
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