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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 11 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Personalutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

 Hur går arbetet vidare med medarbetarenkäten?
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 12 Dnr  Dnr.

Information om kommunens HR-projekt

Beslut
Personalutskottet noterar den muntliga redovisningen

Beskrivning av ärendet
Projektet är uppdelat i två delprojekt.

1. Utveckling av Heroma
Appar kommer att kunna installeras så att den anställde via dessa kan sköta 
olika ärenden:

 Min lön - medarbetaren ser sina övergripande löneuppgifter mer i 
detalj, både historik samt kommande period.

 MinFlex – appen som frikopplar den anställde från datorer. Förutom 
registrering av "kom och gå" har medarbetaren alltid aktuellt arbetstid 
och saldo i appen.

 Min tid -  ger den anställde tillgång till aktuella arbetstider både för sig 
själv och sin arbetsgrupp. Det är enkelt att sjukanmäla sig samt att söka 
ledighet. Arbetsförändringar kan registreras direkt.

 Mina ärenden -  här kan chefen få överblick och tillgång till aktuella 
ärenden för hantering direkt. 

2. Stöd och service
 Vissa delar av rehabiliteringen kommer att flyttas till 

företagshälsovården.
 Administrationen minskas genom digitalisering av bland annat 

blanketter. 
 Tydliggöra processer.
 Stärka arbetsrätten.
 Rekryteringsarbetet ska förbättras, i förlängningen ska rekryteringen 

skötas från ett enda ställe.

Vissa delar av projektet kommer att fortsätta även under 2019.

Behandling
Personalchef Anna-Karin Mässing föredrar ärendet. 
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______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 13 Dnr 2018/148

Redovisning av bisysslor 2017

Personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av bisysslor för år 2017.

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.

Efter genomgång av anmälda bisysslor 2017 finns inget att anmärka på.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 14 Dnr 2017/589

Riktlinjer för avslutningssamtal

Beslut
Personalutskottet antar det reviderade styrdokumentet för avslutningssamtal 
daterade 1 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun ska ha en positiv kommunikation med sina medarbetare. När 
en medarbetare är på väg att avsluta sin anställning så är avslutningssamtalet en 
del i denna kommunikation. Ett avslutningssamtal är ett tillfälle att ta del av 
medarbetarens positiva och negativa erfarenheter från sin anställningstid, för att 
få ett bra avslut på en anställningsrelation. Ett frågeformulär är även upprättat 
att följa vid avslutningssamtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 april 2018. 

______

Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag för kännedom (inklusive bilaga)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 15 Dnr 2017/192

Redovisning av personalsituationen

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av den aktuella personalsituationen i kommunens förvaltningar

Beslutsunderlag
Information från personalenheten daterad 18 april 2018.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 16 Dnr 2017/188

Redovisning av personalbild

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalbild 31 mars 2018 jämfört med 31 mars 2017.
Antal årsarbetare (antal anställningar omräknade till antal heltidsanställningar) är 
färre på mätdagen 2018 jämfört med motsvarande dag 2017: från 2 394 till 2 
384 årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda medarbetare är 7 färre 2018 jämfört med 2017: från 2 
101 till 2 094. Antal visstidsanställda medarbetare har minskat från 376 till 361. 
Antal timavlönade medarbetare har minskat från 557 till 539.

Antal medarbetare med heltid har ökat från 2 206 till 2 222 och medarbetare 
med deltid har minskat från 271 till 233.

Medelåldern för tillsvidareanställda är lägre på mätdagen 2018 jämfört med 
2017: från 47,5 till 47,4 år. Männens medelålder har ökat från 47,4 till 47,5 år. 
Kvinnornas medelålder han minskat från 47,5 till 47,4 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 25 april 2018.

2. Personalbild  Q1 2018

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 17 Dnr 2017/190

Redovisning av personalkostnader

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalkostnader, från och med januari till och med mars, 
2018 och 2017.

Kostnadsökningen för de redovisade posterna är 4,2 procent jämfört med 
motsvarande period 2017, det vill säga en ökning med 9 507 465 kronor.

Den största ökningen sett till kronor kommer från månadslön och ersättningar, 
5 494 967 kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent. Den kostnads-
post som ökat mest i procent är sjuklön: 21,8 procent, vilket motsvarar en 
ökning med 1 045 263 kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 april 2018. 

2. Personalkostnader Q1 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 18 Dnr 2017/191

Redovisning av sjukfrånvarostatistik

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvarostatistik för perioden 1 januari till och med 31 mars 
2018 jämfört med 2017.

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 2018 är 9,6 procent för kommunen som 
helhet. Det är 0,7 procentenhet högre än motsvarande period 2017. Andelen 
längre sjukfrånvaroperioder, 60 dagar och längre, är lägre 2018 jämfört med 
2017: från 51,4 till 46,3 procent.

Ökningen av sjukfrånvaron är störst i ålderskategorin 50 år och äldre (från 9,4 
till 10,5 procent) vilket också är den ålderskategorin som har högst andel 
sjukfrånvaro. Sett till kön är ökningen störst i gruppen män (från 4,7 till 5,8 
procent). Sjukfrånvaron är högst i gruppen kvinnor med 10,8 procent. Den 
förvaltning med störst ökning av sjukfrånvaron är kommunstyrelsens 
förvaltning (från 5,3 till 8,3 procent). Den förvaltning som har högst 
sjukfrånvaro är vård- och omsorgsförvaltningen med 12,3 procent.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 april 2018.
2. Sjukfrånvaro Q1 2018
3. Jämförelse av sjukfrånvaroprofil Q1 2016-2018
______
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Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 19 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 mars 2016, 2017 och 2018.

Det är färre timmar av arbetad tid under mätperioden 2018 jämfört med 2017, 
en minskning med 21 168 timmar. Frånvarotiden är större under mätperioden 
2018 jämfört med motsvarande period 2017.

Raden ”varav jour/beredskap” redovisar enbart timmar för 2018 då ett 
statistikfel har funnits under tidigare år.

Timavlönade timmar per månad och år

I diagrammet med timavlönade timmar per månad framgår att årets tre första 
månader hade fler timlönetimmar än motsvarande månader 2016 och 2017.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 25 april 

2018. 

2. Arbetad tid Q1 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-05-02

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 20 Dnr  Dnr.

Medarbetarenkät

Beskrivning av ärendet
Lotta Wedman (MP) ställer frågan hur personalenheten tänker arbeta vidare 
med medarbetarenkäten. 

Personalenheten arbetar aktivt med frågan och diskussioner har även förts i 
förvaltningschefsgruppen. Idag ställs nio frågor hämtade från SKL. Ett 
alternativ är att banta ner antalet frågor i en mer kontinuerlig medarbetarenkät 
med cirka två frågor i månaden. Det blir då enklare för chefen att följa upp 
svaren på sin arbetsplatsträff.

Frågan om i vilken mån medarbetarenkäten kommer att vara ett 
uppföljningsinstrument för politiken diskuterades. 

______

Beslut skickas till
Akten

14


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärenden
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Anmälan av extra ärenden

	Information om kommunens HR-projekt 
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Information om kommunens HR-projekt 
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av bisysslor 2017
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av bisysslor 2017

	Riktlinjer för avslutningssamtal
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Riktlinjer för avslutningssamtal

	Redovisning av personalsituationen
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av personalsituationen

	Redovisning av personalbild
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av personalbild

	Redovisning av personalkostnader
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av personalkostnader

	Redovisning av sjukfrånvarostatistik
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av sjukfrånvarostatistik
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av arbetad tid
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Redovisning av arbetad tid

	Medarbetarenkät
	Beslut KSPLU 2018-05-02
Medarbetarenkät


