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§ 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner dagordningen.                            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan godkänna 
dagordningen och finner att kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                 
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare för paragraferna 1-4 och välja Ingrid 
Hugosson (C) som justerare för paragraferna 5-7.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) föreslår att välja Anders Käll (M) som justerare för 
paragraferna 1-4.  

Anders Käll (M) föreslår att välja Ingrid Hugosson (C) som justerare för 
paragraferna 5-7.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan välja Anders 
Käll (M) som justerare för paragraferna 1-4 och Ingrid Hugosson (C) som 
justerare för paragraferna 5-7 finner att kommunstyrelsens personalutskott 
beslutat så.                 
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§ 3 Dnr 2020-000546  

Policy jäv och muta 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta policy jäv och mutor.            

Sammanfattning av ärendet 
Policyn har tagits fram i syfte att tydliggöra de regler som finns kopplat till 
både jäv och muta. Det huvudsakliga ansvaret för att man inte hamnar i en 
jäv- eller mutsituation ligger just hos den det berör, alltså 
medarbetare/förtroendevald. Både jäv- och mutsituationer kan vara svåra 
att identifiera eller uppmärksamma, eftersom det är fråga om en 
bedömning. 
 
Reglerna om jäv har stor betydelse för den grundlagsfästa 
objektivitetsprincipen, som finns i både regeringsformen och 
kommunallagen. Principen innebär att medarbetare/förtroendevald på en 
myndighet måste vara saklig och opartisk när hen handlägger eller beslutar 
i ett ärende. 
 
En muta är en gåva eller förmån som kan antas kunna påverka 
tjänsteutövningen. Reglerna kring muta finns reglerade i brottsbalken och 
gäller bland annat både för medarbetare i kommunal verksamhet samt för 
förtroendevalda.   

Konsekvenser 
-               

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-12-29  
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Beslutet skickas till 
HR-chef     
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§ 4 Dnr 2020-000547  

Revidering av policy för gåva och representation 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att 

- anta policy för gåvor och representation.  

- upphäva policy för gåva och uppvaktning 2014-11-25, § 137.              

Sammanfattning av ärendet 
Policyn har tagits fram i syfte att skapa en tydlighet kring kommunens 
förhållningssätt avseende gåvor och representation. Gåvor förekommer vid 
flera olika tillfällen. Det kan vara minnesgåva som till exempel överlämnas 
efter 25-års anställning eller pensionering, jubileumsgåva när medarbetaren 
fyller 50 år eller annan gåva.   

Konsekvenser 
-      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

- Värde på blomma höjs från 1 % av prisbasbeloppet inklusive 
mervärdesskatt till 1,5 % av prisbasbeloppet inklusive 
mervärdesskatt vid minnesgåva vid upphörande av anställning eller 
förtroendeuppdrag vid anställning under minst 5 år, vid 
upphörande av anställning vid anställning kortare tid än 5 år, samt 
vid jubileumsgåva.    

- Värde på blomma/krans vid kondoleans vid dödsfall av 
medarbetare höjs från 1 % av prisbasbelopp inklusive 
mervärdesskatt till 1,5 % av prisbasbelopp inklusive mervärdesskatt. 

- Värde på blomma till medarbetare vid längre sjukdomstid höjs från 
0,5 % av prisbasbelopp inklusive mervärdesskatt till 1,5 % av 
prisbasbelopp inklusive mervärdesskatt.    
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut med ändring för Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens personalutskott 
beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef 2020-12-29  

Beslutet skickas till 
HR-chef    
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§ 5 Dnr 2020-000506  

Löneöversyn 2021 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Prioritera de yrkesgrupper där behov finns att förändra kommunens 
lönestruktur.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har inför löneöversyn 2021 gällande kollektivavtal med OFR:s 
förbundsområde Hälso- och sjukvård, AkademikerAlliansen, Kommunal 
och OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet. Med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd finns efter 
2021-03-31 inga centrala kollektivavtal. För detta kollektivavtalsområde 
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 2021.  

Kommunens tidplan gällande löneöversynsprocessen för de avtalsområden 
där avtal finns är att ny lön ska utbetalas i april 2021 för samtliga 
avtalsområden.  

Kommunens ledningsgrupp har kartlagt de behov av satsningar som finns i 
verksamheterna. Fackliga organisationer har haft möjlighet att inkomma 
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:  

• Modersmålslärare  

• Ekonomiadministratör och personaladministratör 

• Anläggningsarbetare 

• Lönekonsulter 

• Hjälpmedelstekniker  

Samt att fortsätta prioritera undersköterskor och vårdbiträden.   

Konsekvenser 
Prioriteringar av medel inom de fastställda budgetramarna för 
löneökningar 2021.              
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-12-29  

Beslutet skickas till 
HR-chef    
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§ 6 Dnr 2020-000548  

Införande av datorskyddet NetClean mot 
barnpornografi 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom införande av NetClean i kommunens datorer och föreslår 
kommunstyrelsen att ta medlen för finansiering från 
digitaliseringsbudgeten.             

Sammanfattning av ärendet 
NetClean är ett svenskt bolag som utvecklar världsledande teknik för att 
skydda företags och organisationers IT-miljöer mot sexuellt 
övergreppsmaterial på barn, och därigenom skapa en ljusare framtid för 
barn.  

Det är genom arbetsdatorer som kommunen har chansen att förhindra att 
sexuellt övergreppsmaterial på barn sprid och används. När materialet 
hittas ger det möjlighet att hitta och rädda barn från övergrepp. Varje bild 
och film är en dokumentation av ett sexuellt övergrepp och en brottsplats.  

Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) uppskattar att 80 % av de sexuella 
övergrepp som begås mot barn i Sverige aldrig kommer till samhällets 
kännedom. Barnen berättar sällan själva, bara i 1 fall av 10 uppdagas 
brottsligheten genom att barnet/offret berättar.  

Tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län föreslås Uppvidinge 
kommun införa NetClean på samtliga datorer som kommunen äger. Genom 
att gemensamt ta ställning och skydda samtliga verksamheters datorer med 
NetClean säkerställs att, av polis klassificerat, sexuellt övergreppsmaterial 
på barn inte kan förekomma på dessa datorer utan att kommunen notifieras 
och kan vidta åtgärder. På så vis kan kommunen hitta personer med ett 
sexuellt intresse av barn, hindra spridning av dokumenterade sexuella 
övergrepp på barn och rädda barn från såväl pågående som framtida 
övergrepp.  

Konsekvenser 
Total kostnad blir 47 680 kronor per år, beräknat på 745 datorer.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till att kommunstyrelsens 
personalutskott föreslår kommunstyrelsen att ta medlen för finansiering 
från digitaliseringsbudgeten.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 
enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut med tillägg för Niklas 
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens personalutskott 
beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-12-29  

Beslutet skickas till 
HR-chef    
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§ 7 Dnr 2021-000006  

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.             

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Cecilia Bülow, informerar på sammanträdandet om följande:  

- Övertalighet inom tekniska avdelningen efter övergången till KSRR, 
samt inom biblioteksverksamheten.  

- Utbetalning till kommunals anställda i februari 2021. 

- Lönekartläggning 2020 ställs in. Nästa lönekartläggning kommer 
göras för 2021. 

- Kommunens medverkan i Ledarskap över gränserna 2021 och 2022. 

- Arbetsgrupp kring värdegrunden har påbörjat sitt arbete.   

- Digital arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan godkänna 
informationen och finner att kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                  
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