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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 4 oktober 2016 kl. 08,30-10,00. 

   

Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande 
Birgitta Albertsson (S) 
Ola Strand (KD) 
 
 
 

 

  
 

 

Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare 
Lars Bennersten förvaltningschef § 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justerare Birgitta Albertsson                                 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 161007, kl.08.00. 

Sekreterare    

 Erika Hassellöv    
Ordförande    

 Olof Börjesson   
Justerare    

 Birgitta Albertsson   
 
 

Anslagsbevis  
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-10-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-07 tom 2016-10-31.   
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift  
 Ann-Marie Hermansson 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens personalutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-10-04 § 24 -28 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(6)
 

 

  
PU § 24         

Regler vid justering av protokoll 
Med anledning av föregående möte i personalutskottet där reservation mot beslut gjordes vid 
justering förtydligar ordföranden att inga tillägg eller ändringar av beslut fattade på mötet får göras 
vid justering. Vid justering ska även ordföranden, justerare och sekreterare vara närvarande vid 
samma tidpunkt. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 25    
Löneöversyn 2016, lönejämförelse 
Personalchef visar en genomgång av lönenivåer mellan olika yrkesgrupper inom omsorgen i 
Sotenäs kommun. 
Av genomgången framgår att undersköterskor inom äldreomsorgen är den gruppen som har lägst 
medellön av de grupper som jämfördes.  
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 26 
 
Personalchefen informerar 
Personalchefen informerar om aktuella nyheter. Medarbetarundersökning påbörjas den 11 oktober. 
Medarbetaren får enkäten skickad till sig via jobbmailen. Tanken är att medarbetarundersökningen 
ska genomföra varje år. Resultatet kommer att redovisas i PU.  
 
Personalavdelningen genomför i höst två förebyggande friskvårdssatsningar. En med personalen på 
IFO och en med en grupp medarbetare vid Kvarnbergets äldreboende. Mätningar görs före och efter 
genom enkäter till berörda medarbetare för att se om satsningen givit någon effekt.  
 
Gällande verksamhetsövergång till Västvatten AB hålls Inrangeringsförhandling den 13 oktober 
med berörda fackförbund.  
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 27   
Arbetsmiljö – sjuktal 
Personalchefen visar statistik för sjukfrånvaron i kommunen. Sjuktalen fortsätter minska något 
inom kommunen. Personalavdelningen arbetar aktivt med olika åtgärder tillsammans med cheferna 
inom alla förvaltningar.  
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 28   
Komplettera den statliga lärarlönesatsningen  
Förvaltningschef Lars Bennersten ger en bakgrund till den statliga satsningen lärarlönelyftet. 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning med kriterier likt den satsning som gjordes på första lärare. 
Fördelningen görs utifrån 4 kriterier som ska uppfyllas och potten bygger på antalet elever i 
kommunen. Fördelningen enligt kriterierna har gjorts i samarbete med fackliga parter.  
 
Enligt tjänsteskrivelse önskar förvaltningen en komplettering av den statliga satsningen med medel 
för att kunna satsa även på de lärare som uppfyller kriterierna men som inte omfattas av 
lärarlönelyftet på grund av regelverket för satsningen.  
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
 
 

Skickas till: 
Utbildningsförvaltningen 
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