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Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 36  Dnr   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Personalutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

 ”Redovisning av sjukfrånvaron” 
______ 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 37  Dnr 2021/257 

 

Löneöversyn 2022 

Beslut 
1. Personalutskottet noterar informationen. 

2. Personalutskottet beslutar att fastställa nivå för löneökningar 2022 till inom 
1,8 procent.  

3. Personalutskottet beslutar att prioritera kockar, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter samt förskollärare. Dessa grupper har ytterligare 0,2 procent 
av sitt löneutrymme att fördela i löneöversynen. 

4. Personalutskottet ger förhandlingschefen i uppdrag att arbeta fram en 
strategisk och långsiktig plan för löneutveckling inom ramen för varje 
huvudöverenskommelse (HÖK). Arbetet ska ske partsgemensamt och vara 
klart till löneöversynen 2024. Arbetet redovisas till personalutskottet årligen 
senast i kvartal 4. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichef informerar om budgetförutsättningar och 
förhandlingschef informerar om avtalsförutsättningar för 2022 års löneöversyn. 
Förhandlingschefen redogör för genomförda möten och kommande plan för 
löneöversynsarbetet 2022.   

Från dialoger med fackliga organisationer framkommer följande grupper som 
de fackliga ser som viktiga att prioritera i löneöversynen 2022.   

Akademikeralliansen prioriterar akademiker med lång utbildning och lång 
erfarenhet. Allmänkommunal verksamhet prioriterar enhetschefer och seniora 
arbetstagare.  

Vårdförbundet ser att erfarna och yrkesskickliga medarbetare ska prioriteras.  

Lärarförbunden anser att kompetensförsörjning av lärare är det viktigaste att 
prioritera. Vidare att premiera lång erfarenhet och lojalitet.   

Kommunal vill att kockar, lärarassistenter, barnskötare, fritidsledare och 
badpersonal prioriteras i löneöversyn 2022.   

Från dialog med förvaltning och nämnder framkommer följande grupper att 
prioritera; upphandlare, legitimationsyrken, enhetschefer, bibliotekspersonal, 
förskollärare och rektorer.  Förskollärare är också en av KF beslutad viktig 
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grupp som ska stärkas för att öka utbildningsnivån och ge fler legitimerade 
förskollärare i förskolan samt medverka till en verksamhet med en stark 
pedagogisk grund.   

Utifrån lönekartläggning och jämförande statistik med andra Dalakommuner 
ser förvaltningen ett behov av att stärka lönebilden för främst kockar, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och enhetschefer. Kockar är dessutom en 
grupp som behöver ses över kopplat till löneskillnader för män och kvinnor. 
Långsiktiga planer bör tas fram för att öka dessa gruppers löneutveckling.  

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att personalutskottet beslutar om nivå för löneökningar 
inom 1,8 procent för 2022 års löneöversyn.  Förvaltningen föreslår att 
personalutskottet prioriterar kockar, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt 
förskollärare i löneöversynen 2022. Detta med ett extra utrymme av 0,2 procent 
av löneutrymmet inom respektive grupp.  Vidare föreslår förvaltningen att 
förhandlingschefen ges i uppdrag att arbeta fram en strategisk och långsiktig 
plan för löneutveckling inom ramen för varje huvudöverenskommelse (HÖK). 
Arbetet ska ske partsgemensamt och vara klart till löneöversynen 2024. 
Redovisning av arbetet ska ske årligen till personalutskottet i kvartal 4. 

Beslutsunderlag 
1. Minnesanteckningar från dialogmöte med nämnder och förvaltningar 
2. Minnesanteckningar från dialogmöte med Kommunal 
3. Minnesanteckningar från dialogmöte med Allmänkommunal verksamhet 
4. Minnesanteckningar från dialogmöte med Akademikeralliansen 
5. Minnesanteckningar från dialogmöte med Lärarförbunden 
6. Minnesanteckningar från dialogmöte med Vårdförbundet 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förhandlingschef för verkställighet  
Personalenheten 
Akten 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 38  Dnr   

 

Information om arbetet med införandet av 
visselblåsartjänsten 

Beslut 
Personalutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förhandlingschef informerar om arbetet med införandet av visselblåsartjänsten. 

Kravspecifikationen är klar och man kommer att göra en direktupphandling 
med hjälp av UpphandlingsCenter. Förfrågningar till leverantörer går ut under 
december.  

En intern visselblåsarfunktion i kommunen håller på att tas fram. 

Visselblåsartjänsten ska vara i drift senast 1 juli 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Personalenheten 
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§ 39  Dnr 2021/75 

 

Redovisning av personalbild 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av personalbilden i kommunen. Jämförelsen gäller för kvartal 2 
2021 och kvartal 3 2021. 

Antal anställda personer minskade med 289 personer från kvartal 2 2021 till 
kvartal 3 2021. Från 2 570 personer till 2 281 personer.  

Räknat i antal årsarbetare är minskningen 232 årsarbetare.  

Tillsvidareanställda har ökat med 4 personer. De tidsbegränsade anställningarna 
minskade med 298 personer och visstidsanställda med grundtjänst har under 
perioden ökat med 5 personer. Perioden uppvisar en ökning av timanställd 
personal med 145 personer till totalt 616 personer per den sista september 
2021. 

Se bilagor med antal anställda per förvaltning den 2021-06-30 och 2021-09-30. 

Beslutsunderlag 
1. Antal anställningar per 2021-06-30 
2. Antal anställningar per 2021-09-30 
______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 
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§ 40  Dnr 2021/76 

 

Redovisning av arbetad tid 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av arbetad tid. Jämförelsen gäller kvartal 2 2021 och kvartal 3 
2021. 

Perioden uppvisar en liten ökning av antalet arbetade timmar jämfört med 
föregående kvartal. Från 1 172 730 timmar kvartal 2 2021  till 1 215 438 timmar 
kvartal 3 2021. En ökning med 42 708 timmar.  

Ökningen beror bland annat på att befintlig personal har arbetat mer och varit 
friskare under perioden. Det har också varit ett ökat övertidsuttag under 
semesterperioden. Övertidsuttaget har ökat med 4 845 timmar. 

I gruppen tillsvidareanställd personal, inklusive vikarier med månadslön, har 
antalet arbetade timmar ökat med 59 272 timmar. Gruppen timanställda har 
minskat sina arbetade timmar med 21 409 timmar trots att de varit fler (145). 
Detta beror på att de flesta av timvikarierna är anställda med månadslön under 
sommarmånaderna och därför redovisas i gruppen tillsvidare och vikarier med 
månadslön.. 

Antalet timmar för all frånvarotid har ökat med 178 911 timmar. Ökningen 
beror till största delen på periodens ökade uttag av semester med 186 733 
timmar under kvartal 3 2021 jämfört med kvartal 2 2021. 

Sjukfrånvaron minskade under kvartal 3 med 14 128 timmar. Sjukavdragen 
minskade under juli och augusti 2021 för att sen öka under september till 
36 155 timmar. Sjukavdragen har ett snitt på ca 28 170 timmar för kvartalet, 
vilket är drygt 4 000 timmar lägre än föregående kvartal.  

Totalt uppvisar perioden en minskning av antalet arbetade timmar med 136 204 
timmar 

I bilagorna redovisas samtliga poster för arbetad tid och avdrag för kvartal 2 
2021 och kvartal 3 2021. 

Beslutsunderlag 
Tidsredovisning timmar 2121-07 – 2021-09 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 41  Dnr 2021/77 

 

Redovisning av personalkostnader 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av personalkostnaderna. Jämförelsen gäller för kvartal 2 2021 och 
kvartal 3 2021. En jämförelse har även gjorts med resultatet för motsvarande 
period 2020. 

Den totala personalkostnaden ökade kvartal 3 2021 jämfört med kvartal 2 2021 
med 3 774 464 kronor.  

Ökade kostnader för främst semesterlön och ersättningar med 35 466 315 
kronor. Vidare har lönekostnaderna ökat med 3 727 711. 

OB tilläggen minskar med 2 437 064 kronor. Sjuklönekostnaderna har minskat 
med 945 172 kronor och även timlönekostnaden har minskat med 3 187 957 
kronor.  

En jämförelse med resultat per sista september 2020 visar att 
personalkostnaderna har ökat med 15 383 025 kronor jämfört med utfallet från 
sista september 2021. I detta resultat ska noteras att en stor del av 
löneöversynen 2020 inte var klar den sista september 2020. Resultatet 2021 
inkluderar därmed löneökningar från delar av löneöversyn 2020 och hela 
löneöversynen 2021. 

Förändringar för respektive kostnadspost redovisas i tabellen nedan. 
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Andel av den totala personalkostnaden kopplat till 3 viktiga kostnadsposter 
visas i tabell nedan. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Personalkostnad övergripande kvartal 3 2021 
2. Personalkostnad övergripande kvartal 2 2021  
3. Personalkostnad övergripande kvartal 3 2020 
______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten  
Akten 

Kv 2 2021 Kv 3 2021 Skillnad i kronor Skillnad i procent
Månadslön och ersättningar (Om ingen frånvaro fanns)207 978 194 211 705 905 3 727 711 1,79

Frånvaroavdrag 46 990 050 76 803 564 29 813 514 63,45

Tillkommer: 52 482 210 81 640 480 29 158 270 55,56
Tillägg m.m. 946 091 77 819 -868 272 -91,77

Timlön 12 835 336 9 647 379 -3 187 957 -24,84

OB-tillägg 9 708 727 7 271 663 -2 437 064 -25,10

Övertid/mertid 2 705 584 3 916 205 1 210 621 44,75

Jour/Beredskap 474 603 432 646 -41 957 -8,84

Retroaktiv lön -46 340 124 46 464 -100,27

Omkostnadsersättningar: DBV, familjehem, kontaktpersoner 1 044 249 1 083 927 39 678 3,80

 Färdtid, bilers. och traktamente 124378 133 324 8 946 7,19

Semesterlön/-ersättning 16 837 827 52 304 142 35 466 315 210,63

Sjuklön 7 563 375 6 618 203 -945 172 -12,50

Studier med lön m.m. 263 188 155 048 -108 140 -41,09

Total kostnad 213 470 355 217 244 819 3 774 464 1,77

6,01

1,27

3,54

4,44

1,80

3,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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Kv 2 2021 Kv 3 2021

Andel av den totala kostnaden
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§ 42  Dnr 2021/65 

 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik och 
tillbud/arbetsskador 

Beslut 
Personalutskottet noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Förhandlingschefen informerar om sjukfrånvarostatistiken 

Sjukfrånvaron i kommunen har under perioden januari till september i år 
minskat till 9,5 procent jämfört med 10, 4 procent i fjol till samma tid.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 
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§ 43  Dnr 2021/14 

 

Redovisning av cirkulär från Sveriges kommuner och 
regioner 2021 

Beslut 
Personalutskottet noterar informationen samt godkänner hanteringen av 
inkomna cirkulär. 

Beskrivning av ärendet 
Förhandlingschefen går igenom de sedan förra mötet inkomna cirkulären från 
Sveriges kommuner och regioner, SKR.  

1. Cirkulär 21_32 Riktlinjer för distansarbete 
Förmedlat till Verksamhetsområde HR och arbetsgrupp för frågan  

2. Cirkulär 21_33 Tekniksprånget, förändringar i avtal medför inga beslut 
Förmedlat till AME och Verksamhetsområde HR 

3. Cirkulär 21_34 Budgetproposition 2022, höständringsbudget 2021 
Förmedlat till Verksamhetsområde Ekonomi 

4. Cirkulär 21_35 Budgetförutsättningar 2021-2024 samt bilaga 
arbetsgivaravgifter 2021 och prel 2022 
Förmedlat till Verksamhetsområde Ekonomi 

5. Cirkulär 21_36 Premie TGL-KL 2022 
Förmedlat till Verksamhetsområde Ekonomi och försäkringshandläggare 

Beslutsunderlag 
Cirkulär 21_32 – 21_36 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningarna 
Personalenheten  
Akten 
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§ 44  Dnr 2021/84 

 

Redovisningar till personalutskottet av förhandlingar 
och överläggningar 

Beslut 
Personalutskottet noterar informationen  

Beskrivning av ärendet 
Förhandlingschefen informerar om pågående förhandlingar och överläggningar. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 45  Dnr 2021/15 

 

Enskilda anställningsavtal 2021 

Beslut 
Personalutskottet godkänner enskilda anställningsavtal enligt 
förhandlingschefens föredragning. 

Beskrivning av ärendet 
Förhandlingschefen föredrar de enskilda överenskommelser som ingåtts sedan 
föregående sammanträde  

______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 
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2021-11-17 
 

  

Kommunstyrelsens personalutskott 
  

 
 

§ 46  Dnr 2021/320 

 

Slutrapport lönekartläggning 2021 

Beslut 
1. Personalutskottet fastställer resultatet och analysen av lönekartläggningen 

2021. 

2. Personalutskottet beslutar att i löneöversynen 2022 prioritera 
måltidspersonal kopplat till löneskillnader för män och kvinnor utifrån de 
aktiva åtgärderna i slutrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare varje år 
genomföra en lönekartläggning. I lönekartläggningen ska arbetsgivaren bedöma 
om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete 
har direkt eller indirekt samband med kön. Det ska också kartläggas om det 
finns löneskillnader mellan kvinnodominerande yrken och mansdominerande 
yrken som har lägre krav, men högre lön.  

I lönekartläggningen 2021 så har arbetsgruppen i analysen identifierat att 
måltidspersonal är en grupp där det eventuellt kan vara så att det förekommer 
osakliga löneskillnader. Gruppen är kvinnodominerad och har lägre medellön 
än jämförbara mansdominerade yrken. Löneskillnaderna kan inte förklaras med 
marknaden, då måltidspersonal även finns på den privata arbetsmarknaden och 
är därmed svåra att rekrytera. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2021 
2. Slutrapport lönekartläggning 2021 
3. Faktorplan 
4. Arbetsvärdering, värderingsresultat 
5. Nyckelvärden 
______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 
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§ 47  Dnr 2018/160 

 

Oreglerad arbetstid 

Personalutskottets förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse och riktlinje som svar på 

revisorernas granskning av system för oreglerad arbetstid och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst från 2015. 

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 
oktober 2021.  

Beslut 
Personalutskottet noterar återrapporten avseende punkten omvärldsbevakning 
enligt bilaga daterad 21 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Behovet av att reglera oreglerad arbetstid väcktes första gången 2012 och år 
2015 gjorde KPMG, på uppdrag av revisorerna, en granskning av system för 
oreglerad arbetstid och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunen fick 
bland annat rekommendationer att utveckla de styrdokument som finns för 
hantering av oreglerad arbetstid och att styrdokumenten bör kommuniceras 
med förvaltningarna i större utsträckning än idag. Likaså rekommenderas att 
kommunen har rutiner för att säkerställa regelbunden uppdatering av 
arbetsintyg. Kommunstyrelsen instämde i revisorernas synpunkter och gav den 
den 29 maj 2015 kommunchef i uppdrag att avhjälpa de brister som påpekats. 

År 2019 gav förhandlingsutskottet förvaltningen i uppdrag att göra en 
omvärldsbevakning. Denna finns som bilaga och förvaltningen föreslår 
personalutskottet noterar den återrapporten, då personalutskottet övertagit 
merparten av förhandlingsutskottets ansvarsområden sedan 
förhandlingsutskottet lades ner.  

Sammantaget har förvaltningen arbetat med frågan under flera år. Arbetet har 
resulterat i ett förslag till riktlinjer för oreglerad arbetstid, som 
kommunstyrelsen nu föreslås anta. I riktlinjerna bemöter förvaltningen de 
frågeställningar och synpunkter samt rekommendationer som getts under åren.  

Riktlinjerna har gått på tjänstemannaremiss till samtliga förvaltningar och till 
arbetstagarorganisationer under sommaren och hösten 2021.  
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För att möjliggöra oreglerad arbetstid behöver kommunen teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. 

Kommunen har även, sedan granskningen gjordes 2015, ändrat arvodesreglerna 
och sedan mars 2019 ska förtroendevalda för varje sammanträde lämna in ett 
intyg över förlorad arbetsinkomst. Eftersom arbetsgivaren alltid intygar förlorad 
arbetsinkomst är bedömningen att stickprov inte behövs.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för oreglerad arbetstid daterade 20 oktober 2021.  
2. Omvärldsbevakning daterad 31 mars 2020. 
3. Revisionsrapport från KPMG daterad 29 juni 2015.  
4. Protokollsutdrag från förhandlingsutskottet den 16 maj 2019 § 46. 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 september 2015 § 206. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 4 december 2012 § 212. 

Behandling 
Förhandlingschefen informerar om att möjligheten att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete redan 
finns. 

Personalutskottet beslutar därför enhälligt att beslutspunkt 3 med lydelsen 
”Kommunstyrelsen uppdrar till förhandlingschefen att teckna ett lokalt 
kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete” ska 
strykas.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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