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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 20-24 

 Nathalie Gunnarsson  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-09-22 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-10-15 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 
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 Nathalie Gunnarsson  
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§ 20 Dnr 2020-000001  

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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§ 21 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens personalutskott 

beslutat så.     
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§ 22 Dnr 2020-000323  

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel till 
utvecklingsledartjänst 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beviljar 100 000 kr från medel för 

kompetensutveckling.  

Efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ska personalutskottet 

informeras om hur de tilldelade medlen har använts och resultatet av 

kompetensutvecklingen. Barn- och utbildningsnämnden bjuds in till 

personalutskottets för att redovisa arbetet senast i mars 2021.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 100 000 kr för finansiering av 

utvecklingsledartjänst (25 %) mot förskolan och fritidshemmet från medel 

för kompetensutveckling som Personalutskottet förfogar över. Insatsen 

kommer att medföra ett kompetenslyft inom verksamheterna, vilket 

motiverar nämndens ansökan om finansiering via de centrala 

kompetensutvecklingsmedlen som Personalutskottet förfogar över.  

Enligt riktlinjer för kompetensutvecklingsmedel (beslutade av 

Kommunstyrelsen 2017-04-11) syftar de medel som finns att söka till att 

stötta kompetensutveckling utöver ordinarie verksamhet. Ansvarig nämnd 

ska inom ramen för ordinarie budget delfinansiera 

kompetensutvecklingsinsatsen till minst 25 %. I det här fallet sker 

medfinansiering av Skolverket.  

Ekonomiska konsekvenser 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 100 000 kr. För 2020 finns totalt 

800 000 kr budgeterat för kompetensutveckling.     

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 av utvecklingsledare, 2020-06-04 
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Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden § 58, 2020-06-09 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-09-07 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden     
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§ 23 Dnr 2020-000390  

Hälsa och friskvård 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner upplägg för ökad hälsa 

bland kommunens anställda i enlighet med sammanfattningen av ärendet.    

Sammanfattning av ärendet 

Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, förutom kosthållning och rökning, som 

påverkar hälsan mest. Regelbunden fysisk aktivitet har många goda 

hälsoeffekter, såväl av fysisk som psykisk karaktär. För att främja friska 

medarbetare som orkar arbeta och prestera är det viktigt att Uppvidinge 

kommun som arbetsgivare uppmuntrar till fysisk aktivitet på fritiden.  

I dagsläget erbjuder Uppvidinge kommun 500 kr per år i 

friskvårdssubvention till samtliga anställda.  

Utöver det erbjuds ett antal träningspass i veckan som alla anställda kan 

delta i. Det är styrkepass, spinning, löparskola, vattengympa och andra 

träningspass. Passen finns på fyra olika orter i kommunen och som anställd 

får man gå på max tre pass i veckan. Om man vill träna mer får man betala 

själv. På några orter finns särskilda nybörjarpass för att de som inte är så 

vana vid fysisk aktivitet ska uppmuntras att börja motionera, i syfte att 

främja fysisk aktivitet och göra ”tröskeln låg” för att börja motionera. Syftet 

med de kostnadsfria träningspassen är i första hand att göra det enkelt att 

komma igång och därmed även nå medarbetare som inte är vana att 

motionera. Men det är också en förmån för alla anställda, oavsett vana av 

motion. Deltagande på de kostnadsfria träningspassen sker utanför 

arbetstid.  

Utöver friskvårdssubvention och gratis träningspass får alla anställda ett 10-

kort för simning och gym på Hälsans Hus i Åseda. 10-kortet delas ut en 

gång per år. Kostnaden för Uppvidinge kommun är 668 000 kr för 2020. 

Då det inte är alla anställda som använder 10-kortet föreslår HR-

avdelningen att revidera avtalet med Hälsans Hus för 2021. Samtidigt är 

ambitionen att främja medarbetarnas hälsa och göra det enkelt att 

motionera. Förslaget för ökad hälsa för Uppvidinge kommuns anställda för 

2021 ser ut enligt följande:  
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• Erbjudande om kostnadsfria träningspass på fyra orter i kommunen 

fortsätter enligt tidigare.  

• Dialog förs med föreningarna och företagen om hur ovana 

motionärer kan inspireras att börja motionera i syfte att främja fysisk 

aktivitet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget ryms till stora delar inom nuvarande budget. Budgeten för 

Hälsans hus finns idag på kultur- och fritidsavdelningen och behöver till 

viss del föras över till HR-avdelningen.    

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, 2020-08-28 

Beslutet skickas till 

HR-chef  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen    
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§ 24 Dnr 2020-000016  

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner redovisningen av 

informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

• HR-chef Cecilia Bülow informerar på sammanträdet om:  

• Från 2020-01-01 kommer AML, samt paragraf 11, 19, och 38 i MBL, 

att ersättas med ett samverkansavtal med fackliga organisationer. 

Vid låsning kommer fortsatt MBL 14 att påkallas. 

• Höstens introduktionsresa för nyanställda i kommunen har ställts in 

med anledning av Covid-19. HR-avdelningen ser över andra 

möjligheter till introduktion.  

• KOM-KR omfattar nu samtliga anställda genom Uppvidinge 

kommun. För Uppvidinge kommun kvarstår 90 000 kronor av de 

ekonomiska medel som kan sökas genom KOM-KR:s 

omställningsfond. Möjligheten att ansöka om dessa medel förfaller 

den 2020-11-15.  

• Förhandlingar pågår med anställda på bibliotek, Uppvidinge 

lärcenter samt genom övergången till KSRR. 

• De förtroendevaldas arbetsmiljöutbildning har skjutits till januari 

2021.  

• Uppvidinge kommun förlänger samarbetet med Vård- och 

omsorgscollege Kronoberg fram till 2025.    

• Intraprenadönskemål kring Solgården.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.    

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse.    

     


