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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 7-11 
 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-03-24 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-04-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  
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§ 7 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner dagordningen.                                            
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§ 8 Dnr 2020-000002  

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 kommunstyrelsens personalutskott kan välja Anders 
Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens personalutskott 
beslutat så.                      
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§ 9 Dnr 2019-000384  

Personal- och hälsoredovisning 2019 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Personalutskottet godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 
Personal och hälsoredovisning kompletterar den ekonomiska 
verksamhetsberättelsen och skapar förutsättningar för att studera trender 
och jämföra oss med omvärlden. Det ger underlag för att analysera nuläget 
och planera för framtiden samt prioritera rätt insatser för att främja 
kommunens utveckling. Redovisningen omfattar perioden 1 januari-31 
december 2019. 

Kommunens medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen 
för att Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för 
invånarna 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.                 

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, 2020-03-12  
Personal- och hälsoredovisning 2019    

Beslutet skickas till 
HR-chef  
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§ 10 Dnr 2020-000132  

Upphävande av Riktlinjer för fond till personalpolitiska 
åtgärder 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

• upphäva riktlinjer för fond till personalpolitiska åtgärder antagna av 
Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 164.                      

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet i kommunal verksamhet innebär att ständigt utveckla sitt arbete och 
att hitta lösningar på nya och föränderliga samhällsutmaningar. För att 
kunna möta kommuninvånarnas krav på kommunal service är 
kompetensutveckling en förutsättning. Det är också en viktig faktor för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

I syfte att främja kompetensutvecklingsinsatser i Uppvidinge kommun 
finns ett utrymme i budget varifrån nämnderna kan ansöka om medel. 
Ansökan görs i enlighet med riktlinjer för kompetensutvecklingsmedel. Det 
finns också en riktlinje för fond till personalpolitiska åtgärder som ska 
främja vidareutbildning av kommunens personal. Medel tillskapades 2018 
med syftet att medarbetare ska kunna söka medel under tiden för 
vidareutbildning. Fondens medel kan användas som kompensation för 
lönebortfall under studieledigheten samt till litteratur och resor.  Riktlinje 
för fond till personalpolitiska åtgärder har funnits sedan 2018-10-16 och 
hittills har ingen ansökt om medel med utgångspunkt i den riktlinjen. 

Med anledning av det är förslaget att upphäva riktlinjer för fond till 
personalpolitiska åtgärder och använda alla medel till kompetensutveckling 
genom att göra de sökbara från nämnderna till valfria 
kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt i de behov som finns i 
verksamheterna.  

Utöver de kompetensutvecklingsmedel som personalutskottet förfogar över 
finns möjlighet att ansöka om fritidsstudiestöd. Det är upp till varje 
förvaltning att bevilja och bekosta.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen påverkar inte det budgeterade ekonomiska utrymmet.           
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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, 2020-03-12       

Beslutet skickas till 
HR-chef 
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§ 11 Dnr 2020-000016  

HR-chefen informerar               

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

• Omställningsfonden 185 000 kr under år 2020 

• Lägesbild hemarbete/distansarbete 

• Annonsering vid rekrytering 

• Byte av datum för Personalutskottet, från 28 maj till 8 juni samt från 24 
september till 17 september. 

• Coronaviruset                              
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