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Sammanträdesdatum

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset tisdag den 21 augusti 2018 kl. 13.15 – 13.35

Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V)
Roland Johansson (SD)
Ingvar Henriksson (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S)
Lotta Wedman (MP)
Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Anna-Karin Mässing, personalchef
Anitha Westas, pensionshandläggare
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 21-26
Maria Östgren

Ordförande
Lotta Wedman (MP)

Justerande
Ingvar Henriksson (S)

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

Organ Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum 2018-08-21 Paragrafer § 21-26

Datum då anslaget sätts upp Anslagsdatum Datum då anslaget tas ned Tas ned datum

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Kansliet, stadshuset

Underskrift
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Sammanträdesdatum

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 21 Revidering av riktlinjer för 
avslutningssamtal

2017/589 3

§ 22 Redovisning av personalsituationen 2017/192 4
§ 23 Redovisning av personalbild 2017/188 5
§ 24 Redovisning av personalkostnader 2017/190 6
§ 25 Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2017/191 7 - 8
§ 26 Redovisning av arbetad tid 2017/189 9
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 21 Dnr 2017/589

Riktlinjer för avslutningssamtal

Beslut
Personalutskottet antar de reviderade riktlinjerna vid avslutningssamtal daterade 
31 juli 2018.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottet beslutade den 2 maj 2018 § 14 att anta riktlinjer för 
avslutningssamtal daterade1 december 2017. Dessa riktlinjer har nu reviderats 
med anledning av ny lagstiftning, GDPR - General Data Protection Regulation. 

Revideringen gäller dokumentationen i samband med avslutningssamtal. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 31 juli 2018.

2. Reviderade riktlinjer för avslutningssamtal daterade 31 juli 2018.

______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 22 Dnr 2017/192

Redovisning av personalsituationen

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten

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

Beslutsunderlag
Rapport från personalenheten daterad 23 juli 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 23 Dnr 2017/188

Redovisning av personalbild

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalbild 31 maj 2018 jämfört med 31 maj 2017.

Antal årsarbetare (antal anställningar omräknade till antal heltidsanställningar) 
är fler på mätdagen 2018 jämfört med motsvarande dag 2017: från 2 389 till 
2 399 årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda medarbetare är 1 fler 2018 jämfört med 2017: från 
2 093 till 2 094. Antal visstidsanställda medarbetare har minskat från 376 till 
375. Antal timavlönade medarbetare har ökat från 574 till 625.

Antal medarbetare med heltid har ökat från 2 208 till 2 232 och medarbetare 
med deltid har minskat från 261 till 237.

Medelåldern för tillsvidareanställda är högre på mätdagen 2018 jämfört med 
2017: från 47,3 till 47,4 år. Männens medelålder har ökat från 47,2 till 47,4 år. 
Kvinnornas medelålder har ökat från 47,3 till 47,4 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2018.

2. Personalbild Q2 2018

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 24 Dnr 2017/190

Redovisning av personalkostnader

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten. 

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

Kostnadsökningen för de redovisade posterna är 3,7 procent jämfört med 
motsvarande period 2017, det vill säga en ökning med 14 016 895 kronor.

Den största ökningen sett till kronor kommer från månadslön och ersättningar, 
9 321 668 kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent. Den 
kostnadspost som ökat mest i procent är sjuklön: 16,7 procent, vilket motsvarar 
en ökning med 1 256 400 kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2018. 
2. Personalkostnader Q2 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 25 Dnr 2017/191

Redovisning av sjukfrånvarostatistik

Beslut
1. Personalutskottet noterar rapporten.
2. Kommunchefen får i uppdrag att till nästa personalutskott återkomma med 

en analys av orsaken till den ökande sjukfrånvaron.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvarostatistik för perioden 1 januari till och med 31 maj 
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 9,2 procent för kommunen som 
helhet. Det är 0,6 procentenhet högre är motsvarande period 2017. Andelen 
längre sjukfrånvaroperioder, 60 dagar och längre, är lägre 2018 jämfört med 
2017: från 51,5 till 49,5 procent.

Ökningen av sjukfrånvaron är störst i ålderskategorin 50 år och äldre (från 9 till 
9,7 procent) vilket också är den ålderskategorin som har högst andel 
sjukfrånvaro. Sett till kön är ökningen störst i gruppen män (från 4,6 till 5,4 
procent). Sjukfrånvaron är högst i gruppen kvinnor med 10,1 procent. Den 
förvaltning med störst ökning av sjukfrånvaron är kommunstyrelsens 
förvaltning (från 5,4 till 8,1 procent). Den förvaltning som har högst 
sjukfrånvaro är vård- och omsorgsförvaltningen med 11,5 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 daterad 3 juli 2018. 
2. Sjukfrånvaro Q2 2018.
3. Jämförelse av sjukfrånvaroprofil Q2 2016-2018.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behandling
Lotta Wedman (MP) föreslår att utskottet ger kommunchefen i uppdrag att till 
nästa personalutskott återkomma med en analys av orsaken till den ökande 
sjukfrånvaron.

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att personalutskottet 
beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Kommunchefen för verkställighet och återrapport
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-21

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 26 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 maj 2016, 2017 och 2018.

Det är färre timmar av arbetad tid under mätperioden 2018 jämfört med 2017, 
en minskning med 4 384 timmar. Frånvarotiden är större under mätperioden 
2018 jämfört med motsvarande period 2017.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2018. 
2. Arbetad tid Q2 2018

______

Beslut skickas till
Akten 
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