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§ 22 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott lägger till punkten Information från 

HUL, dnr 2019-000046, till dagordningen och godkänner den som sådan.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att lägga till punkten Information från HUL, dnr 

2019-000046, till dagordningen och godkänna den som sådan.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta enligt Niklas Jonssons 

(S) yrkande och finner att personalutskottet beslutat så.                
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§ 23 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

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

finner att personalutskottet beslutat så.                   
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§ 24 Dnr 2019-000046  

Information från HUL 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Lönechef Cecilia Karlsson introducerar personalutskottet till 

förtroendemannarapportering i personalsystemet. 

Syftet är att successivt övergå till självservice gällande arvoden och 

kilometerersättningar.                             
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§ 25 Dnr 2019-000383  

Lönekartläggning 2019 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren 

varje år ska kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner 

och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, dels 

löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete, likvärdigt 

arbete eller icke kvinnodominerade arbeten som har en högre lön men lägre 

värdering än kvinnodominerade arbeten. Eventuella löneskillnader ska 

analyseras i syfte att avgöra om dessa direkt eller indirekt har samband 

med kön. 

Syftet med lönekartläggningen är således att upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika 

eller likvärdigt arbete. Diskrimineringslagen anger vidare, att varje 

arbetsgivare med minst tio anställda, årligen skall dokumentera 

lönekartläggningen och de åtgärder som planeras i syfte att eliminera 

osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas så snart som 

möjligt och senast inom tre år. 

Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren 

ställer på olika arbeten med avseende på kunskap och färdigheter 

(kompetens), ansträngning (arbetsinsats), ansvarstagande samt 

arbetsförhållandena. 

Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det är osakliga löneskillnader 

relaterade till kön som skall upptäckas, åtgärdas och förhindras. Det 

innebär att kvinnors lön jämförs med mäns lön om de har lika arbete, samt 

att kvinnodominerade grupper av arbetstagare jämförs med likvärdiga 

grupper som inte är kvinnodominerade eller med icke kvinnodominerade 

grupper som har en högre lön men lägre värdering. 

Ekonomiska konsekvenser 

-           
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-22 

Sammanfattning av lönekartläggning 2019     

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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§ 26 Dnr 2019-000370  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 

och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 

kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen 

av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.                

Sammanfattning av ärendet 

Att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö är inte bara ett krav enligt 

Arbetsmiljölagen, det är också en förutsättning för att kunna attrahera, 

behålla och utveckla kommunens viktigaste resurs: medarbetarna. En god 

arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas tillvara är viktigt för att 

skapa en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet på servicen till 

kommuninvånarna. 

Personalavdelningen har under 2019 utvecklat kommunens strukturer och 

rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa bättre 

förutsättningar för chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare att arbeta 

med systematiskt arbetsmiljöarbete har flera processer digitaliserats. 

Digitala verktyg har under året införts för hantering av tillbud och 

arbetsskador, rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. 

Parallellt har kommunens styrdokument inom arbetsmiljöområdet setts 

över. Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden, 

vilket bland annat har medfört att tre policies nu föreslås bli en 

arbetsmiljöpolicy som omfattar hela arbetsmiljöområdet; hälsa, arbetsmiljö 

och rehabilitering.  

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har förhandlats med fackliga 

organisationer och efter synpunkter reviderats ytterligare. 

Ekonomiska konsekvenser 

-          
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-12 

Arbetsmiljöpolicy förslag, 2019-10-21 

Protokoll från MBL 2019-10-31       

Beslutet skickas till 

Personalchef 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 27 Dnr 2019-000369  

Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika 
trakasserier och repressalier 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer gällande 

kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

och repressalier.                           

Sammanfattning av ärendet 

I Uppvidinge kommun accepteras inga beteenden som innebär kränkande 

särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier. I riktlinjen beskrivs roller och ansvarsfördelning i arbetet för att 

förebygga kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier, vikten av att informera arbetsgivaren om 

upplevelser av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier, arbetsgivaren utredningsskyldighet 

samt åtgärder.  

Förslag till reviderade riktlinjer gällande kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har 

förhandlats med fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser 

-          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-14 

Riktlinjer gällande kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier förslag, 2019-10-21  

Protokoll MBL 2019-10-31       
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Beslutet skickas till 

Personalchef 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 28 Dnr 2019-000387  

Riktlinjer för rekrytering 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet ger personalchefen i uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer för rekrytering och återkomma till personalutskottet under år 

2020.              

Sammanfattning av ärendet 

Det har i media framkommit frågetecken gällande en rekrytering av 

tjänsteperson. Med anledning av detta ser ordförande behov av att ta fram 

riktlinjer för rekrytering.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att ge personalchefen i uppdrag att ta fram 

förslag på riktlinjer för rekrytering och återkomma till personalutskottet 

under år 2020.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta 

enligt Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att personalutskottet beslutat 

så.                             
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§ 29 Dnr 2019-000384  

Personal- och hälsoredovisning 2019 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen 

för att Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för 

medborgarna i kommunen. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt 

fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå en kommunal verksamhet 

med god kvalitet. Kommunal verksamhet innebär också en ständig 

utveckling, förbättring och anpassning till nya och förändrade krav – en 

utveckling som skulle vara omöjlig utan medverkan från alla våra 

kompetenta och engagerade medarbetare.  

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens personal- och 

hälsoredovisning upp. Redovisningen omfattar perioden 1 januari 2019 – 30 

juni 2019. Redovisningen gör att vi kan studera trender och tendenser för att 

kunna arbeta adekvat med personal- och hälsofrågor.  

Ekonomiska konsekvenser 

-          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut och finner att personalutskottet 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-11-22 

Personal- och hälsoredovisning, delår 2019      

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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§ 30 Dnr 2019-000077  

Personalchefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet godkänner informationen.                

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Cecilia Bülow lämnar information på sammanträdet om 

följande: 

• Upphandling av företagshälsovård 

• Samverkansavtal 

• Avtal gällande friskvård 

• Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen 

• Personalfrågor inom Socialförvaltningen                                   

  

 


