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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 8.30-11.40. Paus 9.55-10:05. 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang (S), vice ordförande 

Harald Lagerstedt (C) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Mona Andersson, HR-strateg, § 52-54 

Susann Börjesson, verksamhetschef, § 56 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, § 56 

Kristina Westergård, personalstrateg, § 58 

Suzanna Klang, HR-strateg, § 59 

 

Utses att justera Ewa Klang (S) 

  

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 49-59 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Ewa Klang (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 49  

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

 

1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande 

- extra ärende, Information om friskvårdsbidrag, tillkommer. 

- ärende 7, Information om förmånsdator, flyttas upp. 

- ärende 9, Information om elektroniska lönespecifikationer, flyttas 

upp. 

- ärende 12, Information om utfall av löneöversyn 2018, flyttas upp. 

- ärende 8, Information om bemanningssituationen för 

sjuksköterskor, flyttas ner. 

- ärende 6, Information om jämställdhetsarbete, nuläge, flyttas ner. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottets dagordning för sammanträde 1 oktober 2018 ändras 

enligt ovanstående. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 50 Dnr KS 2018/0353 

 

Kommunens 25-årsgåva 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. förtydliga att den anställningstid som är kvalificerande för  

25-årsuppvaktning även innefattar anställningstid efter 67 år, dock 

längst till fyllda 75 år 

2. tilldela ytterligare en 25-årsgåva till medarbetare som varit anställda i 

kommunen i 50 år 

3. utvidga de olika alternativen till 25-årsgåva med presentkort på 

upplevelser 

4. en höjning till 11 procent av gällande basbelopp, 5 100 kronor, med 

middag 5 800 kronor. Det ersätter föregående beslut. Det gäller från 

2019 och en översyn ska ske vid varje mandatperiod.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Klang (S) föreslår en höjning till 5 300 kronor, med middag 6 000 

kronor och att översyn ska ske vid varje mandatperiod. 

 

Anne Tano (M) föreslår en höjning till 11 procent av gällande basbelopp 

5 100 kronor med middag 5 800 kronor. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

personalutskottet beslutar enligt Anne Tano (M) förslag med tillägg att det 

ersätter föregående beslut. Översyn ska ske vid varje mandatperiod och att 

det gäller från 2019. 

 

Beskrivning av ärendet 
Personalkontoret ansvarar för utdelningen av minnesgåvor och en 

gemensam middag till medarbetare som varit kommunanställd 25 år. För 

att medarbetaren ska har rätt till en minnesgåva gäller följande:  
 

 anställningen behöver inte vara i en följd. Har medarbetaren haft flera 

anställningsperioder i kommunen räknas dessa samman. 

 för medarbetare inom barn- eller äldreomsorgen har 

personaladministrativa avdelningen gjort en beräkning av den totala 

anställningstiden i kommunen. Har medarbetaren godkänt och 

undertecknat beräkningen är det den som gäller. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 om medarbetaren tidigare arbetat i en verksamhet inom landstinget där 

verksamheten senare tagits över av kommunen, står det i 

övergångsbestämmelsen att medarbetaren får tillgodoräkna sig 

anställningstiden inom landstinget för att komma ifråga för minnesgåva 

i kommunen. 

 

Eftersom fler och fler medarbetare fortsätter arbeta på visstidsanställning 

efter fyllda 67 år, föreslås bestämmelserna kring kvalificeringstid för 25-

årsgåva förtydligas med att även anställningstid efter fyllda 67 år omfattas, 

dock längst tills medarbetaren fyller 75 år. 
 

Detta medför också att medarbetare i undantagsfall uppnår 50 års 

anställningstid i kommunen. Bestämmelserna förslås därför kompletteras 

med att ytterligare en 25-årsgåva utges efter 50 års sammanlagd 

anställningstid. 
 

Personalutskottet har tidigare beslutat att medarbetaren får välja en av 

dessa gåvor valfri 

 klocka 

 smycke 

 glas 

 konstverk 

 resa 

 cykel 

 digitalkamera 

 kikare 

 

Värdet på gåvan motsvarar 10 procent på gällande prisbasbelopp. 
 

När det gäller utbudet av valbara 25-årsgåvor förslås detta kompletteras 

med presentkort på upplevelser. 

 

Övervägande har gjorts huruvida den bortre åldersgränsen om 75 år skulle 

kunna anses som åldersdiskriminerande. Åldersgränsen är föreslagen då 

den tar hänsyn till nu gällande General Data Protection Regulation -

lagstiftning, GDPR dataskyddsförordningen, och regler om rensning av 

uppgifter i system med personuppgifter.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 juni 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 51 Dnr KS 2018/0440 

 

25-årsgåva för förtroendevalda 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. utvidga de olika alternativen till 25-årsuppvaktning för förtroendevalda, 

som idag utgörs av en särskilt utformad guldnål, till att omfatta samma 

totalbelopp och erbjudanden som kommunens anställda.  

2. en höjning till 11 procent av gällande basbelopp, 5 100 kronor, med 

middag 5 800 kronor. Det ersätter föregående beslut. Det gäller från 

2019 och en översyn ska ske vid varje mandatperiod.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Klang (S) föreslår en höjning till 5 300 kronor, med middag 6 000 

kronor och att översyn ska ske vid varje mandatperiod. 

 

Anne Tano (M) föreslår en höjning till 11 procent av gällande basbelopp 

5 100 kronor, med middag 5 800 kronor. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

personalutskottet beslutar enligt Anne Tano (M) förslag med tillägg att 

översyn ska ske vid varje mandatperiod och att det gäller från 2019. Det 

ersätter föregående beslut. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för utdelningen av minnesgåvor 

och en gemensam middag till förtroendevalda som varit politiskt aktiva i 

sammanlagt 25 år. 

För att den förtroendevalda ska har rätt till en minnesgåva gäller följande:  

 

 uppdraget behöver inte vara utfört 25 år i en följd. 

 har politikerna haft flera uppdragsperioder i kommunen räknas dessa 

samman. 

 

Kommunens medarbetare har sedan tidigare haft möjlighet att välja en av 

dessa gåvor, valfri 

 klocka 

 smycke 

 glas 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 konstverk 

 resa 

 cykel 

 digitalkamera 

 kikare 

 presentkort på upplevelse 

 

Värdet på gåvan motsvarar 10 procent på gällande prisbasbelopp. 

 

Politiker har sedan tidigare endast erbjudits nål som uppvaktningsgåva. 

Personalkontoret föreslår att förtroendevalda även omfattas av samma 

totalbelopp som de anställda. Om en förtroendevald vill ha en guldnål, 

minskas beloppet för övrig gåva med guldnålens värde. 

 

Politiker kan i undantagsfall uppnå 50 års förtroendeuppdragstid i 

kommunen. Bestämmelserna förslås därför omfatta att ytterligare en  

25-årsgåva utges efter 50 års sammanlagd uppdragstid. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 14 augusti 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 52  

 

Information om förmånsdator 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. ge personalkontoret i uppdrag att se över möjligheter kring 

förmånsdator. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Mona Andersson informerar om förmånsdatorer. Mona får i uppdrag att se 

över möjligheter kring förmånsdator. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 53  

 

Information om elektroniska lönespecifikationer 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Mona Andersson informerar om elektroniska lönespecifikationer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 54 Dnr KS 2017/0672 

 

Information om utfall av löneöversyn 2018 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Mona Andersson informerar om utvärdering och utfall av löneöversyn 

2018. Satsningarna på de prioriterade grupperna ser bra ut och även ur 

jämställdhetssynpunkt ser det bra ut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 55  

 

Information om bemanningssituationen för 

sjuksköterskor 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om bemanningssituationen för 

sjuksköterskor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 56 Dnr KS 2018/0024 

 

Information om hot och våld 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Susan Börjesson och Pauline Georgi från kommunhälsan informerar om 

hot och våld, förslag om ny riktlinje och handlingsplan. Handlingsplanen är 

lika mycket ett utbildningsmaterial som en handlingsplan. Information bör 

vara en del av introduktionen och återkommande på arbetsplatsträffar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 57 Dnr KS 2018/0023 

 

Information om friskvårdsbidrag 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om friskvårdsbidrag. Från 1 september 2018 

gäller E-passi. Man bör ha en övergångsperiod för de som inte har tillgång 

till en mobil. Vissa leverantörer har valt att inte vara med då det tycker att 

det blir för dyrt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 58 Dnr KS 2017/0593 

 

Information om avgångsenkät, lägesrapport 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Westergård informerar om avgångsenkät, lägesrapport.  

 

Svarsfrekvens som gör att vi kan dra slutsatser som vi kan använda vidare 

för att förbättra. avgångsenkäten & avgångssamtalet är ett viktigt redskap i 

vår framtida personal- och kompetensförsörjning & ett led i att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

De som får avgångsenkäten automatiskt per mejl är de som är 

tillsvidareanställda. Visstidsanställda kan själva gå in och svara på enkäten 

alternativt att chefen uppmuntrar den anställde att fylla i enkäten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 59  

 

Information om jämställdhetsarbete, nuläge 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang informerar om jämställdhetsarbete, nuläge. 

Övergripande mål och delmål för jämställdhetspolitik. Kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det måste finnas ett 

tydligt politiskt mål och uppdrag för arbetet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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