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§ 1 Dnr 2022-000001  

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 2022-000002  

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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§ 3 Dnr 2020-000506  

Löneöversyn 2021 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen redovisar utfall av 2021 års löneöversyn och utfall för prioriterade 
grupper. HR-avdelningen har under hösten 2021 genomfört lönekartläggning. 
Inga osakliga löneskillnader kan identifieras.               

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 2022-01-04  

Beslutet skickas till 
HR-chef      
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§ 4 Dnr 2021-000531  

Löneöversyn 2022 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott prioriterar de yrkesgrupper där behov finns 
att förbättra kommunens lönestruktur.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har inför löneöversyn 2022 gällande kollektivavtal med 
AkademikerAlliansen, Kommunal, Allmän Kommunal Verksamhet, samt 
Lärarnas samverkansråd. Centrala avtalsförhandlingar pågår med 
Vårdförbundet. 

Kommunal har ett garanterat utfall på kommunnivå på 380 kronor + 0,3 % till 
yrkesutbildade inom vård, omsorg och skola. Sänkt nattarbetstid avräknas 0,3 % 
per nattpersonal. Övriga gällande avtal är sifferlösa, vilket ger goda 
förutsättningar att arbeta med lokal lönebildning.  

Lönesamtal med utgångspunkt i kommunens lönekriterier kommer att hållas 
med samtliga medarbetare i början av 2022. Kommunens tidplan är att ny lön 
ska utbetalas i april 2022 för samtliga avtalsområden som har gällande 
kollektivavtal. Osäkerhet finns kring Vårdförbundet.   

HR-chefen informerar på sammanträdet om förslag på prioriterade 
yrkesgrupper där behov finns att förändra kommunens lönestruktur enligt 
nedan:  

• Chefer, framför allt inom ledning för äldre- och 
funktionshinderomsorgen samt kosten  

• Behöriga lärare årskurs 4-6 och årskurs 7-9  
• Socialsekreterare 
• Samt att yrkesgruppen aktivitetsledare i 2022 års löneöversyn ingår i den 

grupp får extra utrymme om 0,3 % för att öka lönespridning för 
yrkesutbildade.  

Konsekvenser 
Prioriteringar av medel görs inom fastställd budgetram för löneökningar 2022.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef, 2022-01-04 

Beslutet skickas till  
HR-chef 
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§ 5 Dnr 2021-000565  

Arbetsmiljö för socialförvaltningens chefer 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott noterar informationen och uppdrar till HR-
avdelningen att återkomma med en analys avseende nuläget och förslag på 
förändringar för socialförvaltningens chefer. Analysen återrapporteras till 
personalutskottet i oktober 2022.          

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har gjort en risk- och konsekvensanalys för den 
organisatoriska och psykiska arbetsmiljön för socialförvaltningens chefer. I 
analysen framgår att cheferna har hög arbetsbelastning, stort personalansvar 
och knappa resurser. Socialnämnden tog del av analysen den 7 december 2021 § 
51 och har översänt analysen och beslutet till kommunstyrelsen.   

Det finns ett behov av att granska chefernas förutsättningar att utföra 
chefsuppdraget för att kunna förbättra dess arbetsmiljö. Granskningen bör 
belysa personalansvaret utifrån organisationens struktur och antalet underställda 
medarbetare per chef, där max 25–30 medarbetare per chef är eftersträvansvärt. 
Analysen avser ge tydlighet kring hur arbetsmiljön ser ut idag för 
socialförvaltningens chefer och hur man kan förbättra densamma.  

Konsekvenser 
Eventuella ändringar för att förbättra socialförvaltningens chefers arbetsmiljö 
bör inkluderas i budgetarbetet för 2024.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med ordförandeskrivelsen och finner att kommunstyrelsens personalutskott 
beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse, 2022-01-04 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-12-07 § 51 Information om arbetsmiljön 
för socialförvaltningens chefer  

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen  
Ekonomiavdelningen 
Socialförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2022-000017  

Information om personalstatus 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
På punkten informerar HR-chefen om personalstatusen gällande rekrytering, 
vakanser och dylikt i kommunens verksamheter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens personalutskott godkänner 
informationen.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så.           
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§ 7 Dnr 2022-000016  

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar på punkten om följande: 

• Samverkansavtalet.  

• SKR:s ändringar gällande pensionsavtal, omställningsavtal och 
förutsättningar i allmänna bestämmelser (AB).  

• Arbetet kring översyn av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens 
organisation.  

• Friskvårdserbjudande under 2021 för kommunens anställda. 

• Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens personalutskott godkänner 
informationen.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så.           
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