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Plats och tid Stadshus A, lokal Läroverket, klockan 13-16.10. Ajournering 14:35-14:45. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 

Kent Norberg (S), vice ordförande 

Hanna Netterberg (M) 

Morgan Börjesson (KD) 

Katarina Eiderbrant (S) 

 

 

Övriga deltagare Björn Linder, personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Lena Språng (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 29 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 29 

Anna Reinhardt, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 29 

Margita Stralforss, HR-konsult, § 29 

Anette Stockhaus, verksamhetschef, § 32–33 

 

Utses att justera Hanna Netterberg (M) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 28–37 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Hanna Netterberg (M) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 28 Dnr KS 2022/0259 

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. godkänna ändringar i dagordningen enligt följande 

- extra ärende, ändring av sammanträdesdatum i september, 

tillkommer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottets dagordning för sammanträdet 2 juni 2022 ändras enligt 

ovanstående. 

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

 

 

 § 29 Dnr KS 2022/0053 

 

Dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet träffar löpande samtliga nämnder för dialogsamtal. Inför 

personalutskottets sammanträde bjuds nämndernas presidier och 

förvaltningschefer in till dialogsamtal. Till dagens möte har kultur- och 

fritidsnämnden bjudits in och företräds av Lena Språng (C), ordförande, 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande, Anna Reinhardt, förvaltningschef, och 

Margita Stralforss, HR-konsult. 

 

Styrkor som lyfts fram är att nya lönekriterier implementeras under året, 

grupputvecklande aktiviteter och att dokumentationskravet kring aktiva 

åtgärder mot diskriminering förtydligats. Utmaningar framöver är 

kompetensförsörjning, effektiviseringar som påverkar personalen och  

genomlysning av förvaltningen som ska vara klar i slutet på oktober 2022. 

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

 

 

 § 30 Dnr KS 2022/0053 

 

Förberedelser inför dialogsamtal med hamn- 

och gatunämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  

 

1. att vid dialogsamtal med hamn- och gatunämnden lägga särskild 

tonvikt vid följande frågor:  

− Framtidsförberedelser (till exempel hur man jobbar med 

kompetensförsörjning, digitalisering och nya arbetsmetoder)  

− Rekrytering – tillgång och löneläge samt konkurrens intern och 

extern 

− samt efterfråga 1–2 frågeställningar som nämnden själv vill lyfta.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in hamn- och gatunämnden till dialogsamtal vid 

utskottets sammanträde 16 september 2022. Diskussion förs kring vilka 

frågor som är särskilt viktiga att ta upp vid mötet. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 maj 2022. 

Personalutskottet 16 maj 2019, § 28.  

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

 

 

 § 31 Dnr KS 2022/0048 

 

Rapport arbetsskador och tillbud 2021 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga Årlig Rapport arbetsskador och tillbud 2021 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalkontoret gör varje år en fördjupad sammanställning över 

föregående års anmälda tillbud och arbetsskador.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 maj 2022. 

Årlig Rapport arbetsskador och tillbud 2021. 

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

 

 

 § 32 Dnr KS 2022/0047 

 

Information om Hälso- och arbetsmiljörapport 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om Hälso- och arbetsmiljörapport till 

handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Anette Stockhaus, verksamhetschef, informerar om hälso- och 

arbetsmiljörapport. 

 

Regeringen har inrättat ett kansli för hållbart arbetsliv. 

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

 

 

 § 33 Dnr KS 2022/0258 

 

Information om genomlysning av 

Kommunhälsan 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om genomlysning av Kommunhälsan till 

handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Björn Linder, personaldirektör, och Anette Stockhaus, verksamhetschef, 

informerar om genomlysning som skett av Kommunhälsan. Syftet med 

genomlysningen är att klargöra verksamheternas behov. 

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

 

 

 § 34 Dnr KS 2022/0259 

 

Information om kompetensförsörjning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. hänskjuta ärendet till hösten 2022. 

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

 

 

 § 35 Dnr KS 2019/0576 

 

Upphäva Riktlinjer vid dödsfall 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. upphäva Riktlinje vid dödsfall, beslutad av personalutskottet 17 mars 

2014, § 11. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet informerades 8 januari 2020, § 3, om att 

personaldirektör beslutat om kommungemensamma anvisningar vid 

medarbetares och förtroendevalds dödsfall. Anvisningen avsåg att ersätta 

två tidigare riktlinjer. Den ena riktlinjen, Riktlinjer för flaggning på halv 

stång vid politikers bortgång, beslutades av chef för kommunkansliet den 

21 december 2007. Den andra riktlinjen, Riktlinje vid dödsfall, beslutades 

av personalutskottet 17 mars 2014, § 11. Eftersom den senare riktlinjen 

hade en uttalad giltighetstid på fem år fattades inget beslut om att upphäva 

riktlinjerna 2020. I efterhand kan konstateras att det kan uppstå oklarheter 

kring om riktlinjerna beslutade 2014 fortfarande är giltiga. Därför föreslås 

personalutskottet att upphäva riktlinjerna. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 maj 2022. 

Riktlinje vid dödsfall, beslutad 17 mars 2014, § 11. 

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

 

 

 § 36 Dnr KS 2022/0052 

 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Björn Linder, personaldirektören, informerar om: 

 

− Sommarbemanning - vikarier 

− Ukraina 

− Personal- och kompetensförsörjnings medel 

− Rekrytering – personalkontoret 

− Ny förhandlingschef Camilla Tällström börjar 1 september 2022. 

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

 

 

 § 37 Dnr KS 2021/0434 

 

Ändring av sammanträdedatum i september 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. ändra datum för sammanträde 8 september 2022 till 16 september 

2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av krock med annan verksamhet behöver personalutskottets 

sammanträde 8 september 2022 flyttas till 16 september 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2 juni 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

 

 

 


