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Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Ingrid Hugosson (C) 

Anders Käll (M) 

 

Tjänstepersoner Cecilia Bülow, personalchef 

Alexander Arbman, nämndsekreterare 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, fredagen den 21 januari 2020 kl 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-6 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-01-21 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-02-13 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  
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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner dagordningen.                                      
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) föreslår Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att personalutskottet beslutat så.                 
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§ 3 Dnr 2019-000388  

Löneöversyn 2020 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Prioritera de yrkesgrupper där behov finns att förändra kommunens 

lönestruktur.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har inför löneöversyn 2020 gällande kollektivavtal med OFR:s 

förbundsområde Hälso- och sjukvård, AkademikerAlliansen och 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. Med 

Kommunal och OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet 

finns efter 2020-03-31 inga centrala kollektivavtal. För dessa 

kollektivavtalsområden behöver de centrala avtalen inväntas innan 

löneöversyn kan påbörjas. Lönesamtal med utgångspunkt i kommunens 

fastställda lönekriterier kommer dock att hållas med samtliga medarbetare i 

början av 2020.  

Kommunens tidplan gällande löneöversynsprocessen för de avtalsområden 

där avtal finns är att ny lön ska utbetalas i april 2020 för samtliga 

avtalsområden.  

Kommunens ledningsgrupp har kartlagt de behov av satsningar som finns i 

verksamheterna. Dialog om den kommande löneöversynsprocessen har 

genomförts med de fackliga organisationerna vid info-forum i oktober. De 

fackliga organisationerna har därefter fått möjlighet att komma med 

skriftliga yrkanden och synpunkter inför kommande löneöversyn.   

Personalchef Cecilia Bülow informerar på sammanträdet om förslag på 

prioriterade yrkesgrupper där behov finns för att förändra kommunens 

lönestruktur: 

• Förskollärare 

• Kulturskollärare 

• Skötare 

• Fysioterapeuter 
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Ekonomiska konsekvenser 

Prioriteringar av medel inom de fastställda budgetramarna för 

löneökningar 2020.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-12-30      

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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§ 4 Dnr 2019-000426  

Digitalt personalarkiv 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fördela 70 000 kr för 

driftskostnad för digitalt personalarkiv 2020 samt 85 000 kr för 

införandekostnad (engångsbelopp) från centralt avsatta budgetmedel för 

digitalisering.                          

Sammanfattning av ärendet 

Fler och fler kommuner och regioner inför digitalt personalarkiv. 

Personalavdelningen ansvarar för personalarkivet som i nuläget finns i 

pappersform i kommunhuset. Nuvarande hantering är inte optimal utifrån 

ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv, då det finns flera risker och 

nackdelar. Personalarkivet har dålig tillgänglighet och det är tidskrävande 

att ta fram och lägga in uppgifter i personakterna samt gallra i enlighet med 

dokumenthanteringsplanen. Det är undermålig kontroll på hur mycket 

papper som, enligt kommunens dokumenthanteringsplan ska finnas i 

personakterna, men som inte finns där. Papper skickas från varje 

chef/administratör till personalavdelningen, men risk finns att de tappas 

bort på vägen eller att det glöms bort att de ska skickas till 

personalavdelningen och läggas i personakten.  

Att digitalisera personalarkivet innebär en ökad tillgänglighet till de 

offentliga handlingar som finns i personakterna, då såväl chefer som 

administratörer kan ha tillgång till personalarkivet. Det blir en effektivare 

administration då papper inte behöver skickas mellan chef/administratör 

och personalavdelningen. Utifrån ett miljö- och ekonomiperspektiv är det 

en fördel att hantera handlingarna digitalt då papper inte behövs i samma 

utsträckning.  

Ett digitaliserat personalarkiv innebär också en ökad informationssäkerhet 

då varje inloggning loggas och det går att följa vem som har varit inne i 

personalarkivet. Det idag tidskrävande momentet att gallra personakterna 

försvinner helt, då systemet gallrar enligt kommunens 

dokumenthanteringsplan. På sikt medger ett digitalt personalarkiv 

möjligheter att kunna införa digital signering för anställningsavtal och 

andra dokument.  
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Ekonomiska konsekvenser 

70 000 kr för driftskostnad för digitalt personalarkiv 2020 samt 85 000 kr för 

införandekostnad (engångsbelopp) från centralt avsatta budgetmedel för 

digitalisering.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-12-30    

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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§ 5 Dnr 2020-000015  

Möjlighet till förlängd föräldraledighet 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att Uppvidinge kommun 

erbjuder medarbetare möjlighet att vara partiellt föräldraledig upp till det 

år barnet fyller 12 år.  

Personalavdelningen årligen ska redovisa nyttjandet utav den lokala 

möjligheten till förlängd föräldraledighet till personalutskottet senast 

utgången efterföljande år.             

Sammanfattning av ärendet 

Jämställdhetsfrågan är viktig för Uppvidinge kommun och arbetet med 

jämställdhet och mångfald behöver kontinuerligt undersökas, analyseras, 

åtgärdas och följas upp i enlighet med Diskrimineringslagens krav.  

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal 

arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta 

år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår.  

Möjligheten att vara partiellt föräldraledig upp till det år barnet fyller 12 år 

har tidigare funnits med i kommunens jämställdhetsplan. 

Jämställdhetsplanen gällde t o m 2018-12-31 och därefter finns inget beslut i 

frågan om partiell föräldraledighet upp till det år barnet fyller 12 år. Krav 

på jämställdhetsplan upphörde i Diskrimineringslagen 2017, istället åläggs 

arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att medarbetare ska kunna 

kombinera förvärvsarbete i Uppvidinge kommun med föräldraskap.  

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare och att 

underlätta för medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

föreslås Uppvidinge kommun att fortsätta erbjuda möjlighet till förkortning 

av normal arbetstid med upp till en fjärdedel upp till det år barnet fyller 12 

år.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att personalavdelningen årligen ska redovisa 

nyttjandet utav den lokala möjligheten till förlängd föräldraledighet till 

personalutskottet senast utgången efterföljande år.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta enligt 

personalavdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas Jonssons (S) 

yrkande och finner att personalutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2020-01-07       

Beslutet skickas till 

Personalchef 

HUL 
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§ 6 Dnr 2020-000016  

Personalchefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Ge personalavdelningen i uppdrag att se över behovet av en policy för 

hemarbete och återkomma till personalutskottet innan sommaren.            

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Cecilia Bülow informerar på sammanträdet om följande: 

• Upphandling av företagshälsovård 

• Friskvårdspass och friskvårdssubvention 

• Omställningsfonden 

• Organisationsförändringar inom socialförvaltningen 

• Från personalavdelning till HR-avdelning 

• Policy för hemarbete        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge personalavdelningen i uppdrag att se över 

behovet av en policy för hemarbete och återkomma till personalutskottet 

innan sommaren.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att personalutskottet beslutat så.                

  

 


