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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 1 september 2016 kl. 10,00-12,00. 

   

Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande 

Birgitta Albertsson (S) 

Ola Strand (KD) 

 

 

 

 

  

 

 

Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerare Birgitta Albertsson                                 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 160907 

Sekreterare    

 Erika Hassellöv    

Ordförande    

 Olof Börjesson   

Justerare    

 Birgitta Albertsson   

 

 

Anslagsbevis  

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-09-01 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-07 tom 2016-09-28.   

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift  

 Ann-Marie Hermansson 
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PU § 18         

2016 års löneöversyn 

De centrala huvudöverenskommelserna mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga 

organisationer är klara undantaget Kommunal. 

Parterna är inte överens om tolkningen av avtalet HÖK 16 gällande vilka grupper som ska omfattas 

av undersköterskedefinitionen. Kommunal anser att undersköterskor, personliga assistenter, 

habiliteringspersonal, boendestödjare, vårdare, mentalskötare och handledare inom BUV ska 

omfattas medan arbetsgivaren anser att undersköterskor och de personliga assistenter som i sitt 

uppdrag utför undersköterskeliknande uppgifter ska omfattas. Vidare vill arbetsgivaren göra en 

utbildningsinsats för gruppen habiliteringspersonal samt en titelförändring. Förslag är att efter 

avslutad utbildning kommer lönen justeras med 1000 -1 200 kr. 

Kommunal har till mötet överlämnat en skrivelse där de motiverar sin tolkning av avtalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunals skrivelse om tolkning samt arbetsgivarens tolkning av avtalet HÖK 16. 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att ställa sig bakom arbetsgivarens tolkning av avtalet 

under förutsättning att föreslagen utbildningsinsats genomförs.  

Birgitta Albertsson (S) reserverar sig mot beslutet och ställer sig bakom Kommunals tolkning av 

avtalet.  

 

Skickas till  

Kommunal Väst 

 

PU § 19    

Personalavdelningen informerar 

Personalchefen informerar om aktuella personalfrågor. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 20 

 

Redovisning av sjuktal inom kommunen 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat sedan årsskiftet men vänt något nedåt de senaste 

månaderna. Personalavdelningen arbetar mycket intensivt med att minska ohälsan och sjuktalen 

inom de olika förvaltningarna. Personalavdelningen har ett nära samarbete med försäkringskassan 

och har även träffar med vårdcentralerna för att hitta bra lösningar för individen att komma åter i 

arbete. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
 

 

PU § 21    

Genomförande av medarbetarenkät 

Under oktober månad kommer en medarbetarenkät att genomföras av samtliga tillsvidare anställda 

samt de med längre vikariat. Resultatet kommer att presenteras i slutet av november och samtliga 

ansvariga chefer kommer få stöd i att ta fram och informera ut en handlingsplan utifrån resultatet. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 22    

Sammanträdestider 2017 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för år 2017. Enligt gällande 

reglemente ska sammanträdestiderna samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska 

handläggningstiden 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott fastställer mötestiderna enligt förslaget. 

 
 

PU § 23    

Ändring av sammanträdestid i november 2016 

Det finns behov av att flytta personalutskottets inplanerade sammanträde den 1 november 2016. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att flytta personalutskottets sammanträden den 1 

november till den 8 november 2016. 

 

Skickas till  

Kansliavdelningen 

 


