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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 24 Dnr 2019/167

Förhandlingsframställan från Vision gällande byte 
semesterdagstillägget mot extra lediga dagar

Beslut
1. Personalutskottet beslutar att frågan om växling av semesterdagstillägg till 

fler lediga dagar ska utredas. 

2. Ärendet ska redovisas senast i kvartal 2, år 2020.

Beskrivning av ärendet
Fackförbundet Vision har den 19 mars 2019 påkallat en intresseförhandling 
angående frågan om att införa en möjlighet att växla semesterdagar till fler 
lediga dagar. 

Förhandlingsutskottet har behandlat frågan den 11 april 2019, § 20 och den 22 
augusti 2019, § 67. Förhandlingsutskottet ställer sig positiv till införandet av 
växling av semesterdagar till fler lediga dagar och föreslår att personalutskottet 
utreder frågan kring ett eventuellt införande med möjlig start 1 januari 2021.

Kommunstyrelsens förvaltning delar förhandlingsutskottets uppfattning och 
föreslår att personalutskottet ger uppdrag till vidare utredning med förslag till 
införande vid årsskiftet 2020/2021

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna får beskrivas i kommande utredning.

______

Beslut skickas till
Kommunchef för verkställighet och återrapport
Personalenheten
Stöd- och styrningschef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 25 Dnr 2018/25

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

Beslut
Personalutskottet beslutar att förlänga tiden för att färdigställa värdegrund och 
personalpolicy till kvartal 2, 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav via personalutskottet den 13 februari 2018, § 29 
uppdraget att arbeta fram en värdegrund och personalpolicy.

Med anledning av arbetsanhopning behöver kommunstyrelsens förvaltning 
begära anstånd med uppdraget.  

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med uppdraget och ska ha uppdraget 
färdigställt senast i kvartal 2, 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av att tillföra resurser för att 
färdigställa planen. För det kommande implementeringsarbetet får de 
ekonomiska konsekvenserna bedömas på nytt.

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Stöd- och styrningschef
Kommunchef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 26 Dnr 2019/108

Redovisning av personalbild 2019

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalbilden. Jämförelsen gäller för den 30 september 2019 
och 2018.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 91 personer 2019 jämfört med 
2018, från 2 073 till 1 982. Minskningen ska ställas i relation till 
verksamhetsövergångarna vid årsskiftet 2018-2019 där räddningstjänsten 
övergick till Räddningstjänsten Dala Mitt och kulturskolan övergick till 
Västerbergslagens Utbildningsförbund. Totalt berörde 
verksamhetsövergångarna 64 personer.

Antalet visstidsanställda har minskat med 57 personer, från 381 till 324

Antalet timavlönade är lika antal 2019 jämfört med 2018 (580 personer).

Sett till anställningens sysselsättningsgrad så har antalet heltidsanställda minskat 
med 112 personer på mätdagen 2019 jämfört med 2018, från 2 230 till 2 118. 
Antalet deltidsanställda har minskat med 36 personer, från 224 till 188. 

Sammantaget har antalet årsarbetare minskat med 134 stycken 2019 jämfört 
med 2018, från 2 384 till 2 250.

Medelåldern totalt har ökat med 0,2 år 2019 jämfört med 2018, från 46,8 till 
47,0 år. Medelåldern är 46,8 år för kvinnor och 46,7 år för män.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 oktober 2019. 

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 27 Dnr 2019/109

Redovisning av arbetad tid 2019

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Den månadsvisa jämförelsen av timavlönade timmar visar att antalet timmar är 
högre för årets tre första månader i jämförelse med tidigare år, men att 
mängden timmar i april och maj 2019 ligger i nivå med motsvarande månader 
2018. Däremot minskar det betydligt under sommarmånaderna juni, juli och 
augusti för att i september åter komma i nivå med motsvarande månader 2018. 
Detta kan härledas till att det gjordes ett test inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen sommaren 2019 där timavlönade registrerades som 
månadsavlönade.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterat 21 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Personalenheten 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 28 Dnr 2019/110

Redovisning av personalkostnader 2019

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet
Redovisning av personalkostnaderna. Jämförelsen gäller perioden januari till 
och med september 2019 och 2018. 

Den teoretiska (om ingen frånvaro fanns) kostnaden för månadslön och 
ersättningar ökade 2019 jämfört med 2018 med 11 740 249 kronor (+1,97 %).

Frånvaroavdragen ökade 2019 med 3 958 980 kronor (2,57 %) samtidigt som 
tillkommande kostnadsposter minskade med 3 416 712 kronor (-4,58%) under 
2019 jämfört med 2018.

Sammantaget innebär det att den totala kostnaden 2019 jämfört med 2018 
minskade med 1 321 158 kronor (-0,40 %).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 oktober 2019. 

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 29 Dnr 2019/111

Redovisning av sjukfrånvaron 2019

Beslut
Personalutskottet noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaro, perioden januari till och med september 2019 och 
2018.

Sjukfrånvaron har ökat under mätperioden 2019 jämfört med 2018. För 
kommunen som helhet är ökningen 0,3 procentenheter. I en förvaltning ser vi 
en sänkt sjukfrånvaro, kommunstyrelsens förvaltning, med 1,3 procentenheter. 
Övriga förvaltningar har ökat, vård- och omsorgsförvaltningen med 0,2 
procentenheter samt social- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 0,5 procentenheter. 

Den långsiktiga trenden är stigande för sjukfrånvaron sedan december 2017. 
Den årstidstypiska stora minskningen av sjukfrånvaron under sommaren rörde 
sig i år inom endast en procentenhet.  

Sjukfrånvaroprofilen dvs. fördelningen av sjukperiodernas längd (dag 1-7, 8-59, 
60-365 och ≥366), är relativt likvärdig mätperioden 2019 jämfört med 2018. 
Som mest har sjukfrånvaroperioden dag 1-7 förändrats, med en ökning på 0,3 
procentenheter. 

Sjukprofilerna och dess förändring ser olika ut för respektive förvaltning. 
Förändringarna ligger inom 0,5 procentenheter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 23 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-05

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 30 Dnr 2019/112

Redovisning av personalsituationen 2019

Beslut
Personalutskottet noterar den skriftliga rapporten. 

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

Beslutsunderlag
Skriftlig rapport daterad 11 oktober 2019. 

______

Beslut skickas till
Personalenheten
Akten 
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