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kallas härmed till sammanträde måndag en den 08 juni 2020 klockan 14:00 

i Ideboås, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Medarbetarundersökning 2020 

Dnr 2020-000288  

 

4.  Löneöversyn 2020 

Dnr 2019-000388  

 

5.  Policy för distansarbete/hemarbete 

Dnr 2020-000043  

 

6.  Riktlinjer för rekrytering 

Dnr 2019-000387  

 

7.  Arbetsmiljöutbildning för politiker 

Dnr 2020-000294  

 

8.  HR-chefen informerar 

Dnr 2020-000016  

 

 

Niklas Jonsson 
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Alexander Arbman 

Nämndsekreterare 
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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 

Ekonomiska konsekvenser 

Prioriteringar av medel inom de fastställda budgetramarna för 

löneökningar 2020.         
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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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§ 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.                
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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.                             

  

 


