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2021-01-22 

H··ssl ho ms 
kommun 
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§ 1 

Information om vissa förtroendevaldas kommunala 
pensionsförmåner 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att uppdra åt personalavdelningen att ta fram ett förslag 
på övergångsbestämmelser i ärendet, till personalutskottets sammanträde i februari 
2021. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Andersson, KP A tillsammans med Karin Wendt, informerar om de 
konsekvenser som nytt regelverk för förtroendevalda, som tagits i bruk från 
2021-01-01 kan medföra för vissa förtroendevalda gällande pensionsförmåner. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (11) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-22 

Personalutskottet 

§2 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
Dnr: KLF 2020/1081 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2020 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. 

Respektive chef och skyddsombud har besvarat frågorna i checklistan för årlig 
uppföljning. Brister som observerats i verksamheterna har genererat i 
handlingsplaner med åtgärder inom respektive förvaltning. Uppföljningarna är 
behandlade i respektive förvaltningssamverkan och samtliga nämnder har beslutat 
att godkänna uppföljningen. 

Samtliga förvaltningar har redovisat sin uppföljning till personalavdelningen med 
handlingsplaner. En sammanfattning av förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i 
kommunens årsredovisning för 2020. 

Brister och åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. 

Generellt visar uppföljningen att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterföljs, dock med vissa brister och åtgärder som redovisas i respektive 
förvaltnings handlingsplan. Prioriteringar på grund av covid-19 under året anges 
som en orsak till vissa av de brister som framkommit vid årets uppföljning. 
Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder enligt vad som beskrivs 
nedan. 

Det saknas inom vissa förvaltningar systematik i hur arbetsmiljömål, inklusive mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, tas fram och följs upp. 
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Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalavdelningen kommer att se över och förtydliga den information som finns 
om arbetsmiljömål kopplat till hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. 

Bristande kunskaper förekommer inom områden som hot och våld, första hjälpen, 
brandskydd och förebyggande hälsoarbete. Personalavdelningen kommer därför att 
uppdatera det stödmaterial som finns på intranät inom respektive område. 

Förvaltningarna är fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas 
skyddsombud inom flera skyddsområden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ett välfungerande systematiskt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete är viktigt 
för att medarbetarna ska kunna ge god service till kommunens medborgare. 

Barnperspektivet 

Se ovan 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Ärendet behandlades i central samverkansgrupp 2021-01-15. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ger ekonomiska vinster i form av minskad 
ohälsa och lägre sjukfrånvaro. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-22 

Personalutskottet 

§3 

Löneöversyn 2021 - beslut om beräkningsutrymme 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar följande: 

1. Beräkningsunderlag för Kommunals avtalsornråde: 
För samtliga tillsvidareanställda medarbetare beräknas ett utrymme om 
530 kr. 
Lokala parter är överens om att det extra utrymme som anges i HÖK 20 § 
2b, ska tillfalla följande grupper: 
AID 207009, 207010 samt 207011 - Undersköterska 
AID 301013 - Rehabiliteringsassistent 
AID 351030 - Stödpedagog 
AID 351031 - Stödassistent och habiliteringsassistent 
AID 351032 - Handledare 
AID 351035 - Skötare 
AID 403010- Barnskötare 
Det extra utrymmet utgörs av 0,3% i enlighet med det centrala avtalet HÖK 
20 § 2b. 

2. Beräkningsunderlag för övriga avtalsornråden utom Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd: 
Beräkningsutrymme för löneöversyn 2021 är 2,0% 

3. Personalutskottet kommer att fatta beslut om beräkningsunderlag för 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd när centrala 
avtal är tecknade. 

4. Inget garanterat utfall per facklig organisation, ingen individgaranti. 

5. Några särskilda prioriteringar utöver det totala utrymmet som beslutats, görs 
inte. 
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Reservationer 
Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar att det extra utrymme som anges i HÖK 20 § 2b för 
Kommunal, ska utgöra 0,5%. 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) yrkar att det extra utrymme som anges i 
HÖK 20 § 2b för Kommunal, ska utgöra 0,3% i enlighet med centralt avtal. 

Omröstning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner ordförandens förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla ordförandeförslaget 
till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors förslag röstar nej". 

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson och Ulf Berggren 
Följande röstar nej: Joachim Fors 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. 

Joachim Fors reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Arligen fattar personalutskottet beslut om beräkningsunderlag för löneöversyn. Till 
grund ligger centralt fattade beslut mellan parterna - Huvudöverenskommelser om 
lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK). 

Arbetsgivaren har mottagit yrkanden från flertalet fackliga organisationer. 
Personalutskottet har haft dessa i beaktande vid beslut om löneöversyn 2021. 
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Personalutskottet konstaterar att inom ramen för det utrymme som förvaltningarna 
disponerar har förvaltningschefen ett stort ansvar och stora möjligheter att göra de 
prioriteringar som arbetsgivaren anser nödvändiga och viktiga, för att premiera goda 
arbetsinsatser som leder till ökad måluppfyllelse över tid och för att attrahera och 
behålla medarbetare. 

Arbetsgivaren vill särskilt uppmärksamma lönesättande chefer på parternas 
gemensamma strävan att öka lönespridningen, som finns beskriven i samtliga 
huvudöverenskommelser. 

Samtliga yrkanden från fackliga organisationer, förutom Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund, anses härmed besvarade i och med personalutskottets beslut. 

Sänt till: 
-F örvaltningschefer 
-Fackliga organisationer 
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Justering Utdraget bestyrkes 
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§4 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-22 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att ge. 

Sänt till 
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§5 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist informerar om att kostnaden uppgick till 1 521 750 kr för 
den extra julklapp som utdelades från kommunstyrelsens arbetsutskott, i 
form av presentkort till 6 087 medarbetarna. 

Joachim Fors ställer fråga till personalavdelningen om chefsrekryteringar 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten och 
omsorgs förvaltningen. 
Marie Söderqvist besvarar frågan. 

Lotta Carlsson informerar om att löneöversyn 2020 är nyss avslutad. 
Det totala utfallet redovisas vid personalutskottets möte i februari 2021. 
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