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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 6 december 2016 kl. 08,30-10,30. 

   

Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande 

Birgitta Albertsson (S) 

Ola Strand (KD) 

 

 

 

 

  

 

 

Övriga deltagare Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerare Birgitta Albertsson                                 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 161209 

Sekreterare    

 Erika Hassellöv    

Ordförande    

 Olof Börjesson   

Justerare    

 Birgitta Albertsson   

 

 

Anslagsbevis  

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-11-08 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-12-12 tom 2017-01-02 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift  

 Ann-Marie Hermansson 
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PU § 34        

Information om arbetet med rätt till heltid, möjlighet till deltid  

 
Personalchefen informerar om att personalavdelningen fått i uppdrag av kommunchefen att 

komplettera tjänsteskrivelse Dnr 2016/368 med en ekonomisk konsekvensanalys som ska 

presenteras i Kommunstyrelsen i januari. Om erforderliga beslut tas kan projektledare utses och 

påbörja arbetet med att förbereda för införandet av heltid enligt plan.   

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 

 



 
 

 
Kommunstyrelsens personalutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-06 § 34 -41 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(10)
 

 

 

 

PU § 35    

Presentation av resultatet Medarbetarundersökningen 2016 

Personalchef informerar om det kommunövergripande resultatet av medarbetarundersökningen. 74 

% av de tillfrågade medarbetarna deltog i undersökningen. Tanken är att undersökningen ska 

genomföras vartannat år. 

Samtliga chefer har fått ta del av sitt resultat samt handlingsplan för hur de tillsammans med sina 

avdelningar ska arbeta med att förbättra resultatet.  

 

 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 36 

 

Arbetsmiljöfrågor och sjuktal 

Personalchefen informerar om aktuell status gällande sjukfrånvaron. Antalet långtidssjuka har 

minskat men tyvärr har korttidsfrånvaron inte minskat vilket leder till merarbete på avdelningarna 

svårt att finna ersättare och ökad press på de medarbetare som är kvar i tjänst. Personalavdelningen 

tillsammans med cheferna har intensifierat arbetet med att följa vår rehabiliteringsprocess med 

tidiga samtal och rehabiliteringssamtal för att kunna stödja och hjälpa medarbetare åter i arbete.  

 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 37   

Information om CSG protokoll 

Personalchefen går igenom CSG protokoll från 2016-11-16 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 
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PU § 38   

Beslut om utökad strukturell satsning 2016 eller inte 

Beslut om strukturella satsningar för 2016 avgjordes i personalutskottet den 2016-02-05 enligt 

gällande delegationsordningen. Då det vid senare tillfällen uppstått diskussioner i andra forum 

väljer personalutskottet att lyfta frågan igen för utredning.  

Yrkande 

Birgitta Albertsson (S) yrkar att de undersköterskor som arbetar inom omsorgen och inte fått ta del 

av den extra satsningen om ytterligare 500 kr för undersköterskor vid kommunals tolkning av avtal 

också ska få det.  

Då arbetsgivaren och facklig part tolkar avtalet olika får det ske genom en särskild lönesatsning till 

dessa medarbetare via utökning av strukturell satsning 2016. 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD) yrkar på att beslut om den strukturella satsningen 2016 

ligger fast, samt att motsvarande summa pengar som extrasatsningen på de grupper som (S) yrkar 

på (500 x 30 medarbetare) ska användas för strukturella satsningar för de lägst betalda 

undersköterskorna inom äldreomsorgen och hemtjänsten 2017. Yrkandet görs även mot bakgrund 

av att stora delar ovan nämnd grupp kommer att erbjudas en kompetenshöjning med medföljande 

lönepåslag om 1200 kr. Underlag för beslutet är bland annat personalavdelningens redovisning av 

löneläget i ovan nämnd grupp.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Olof Börjesson (C) och Ola Strand (KD) förslag och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott antar detta. 

 

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Albertsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsens 

personalutskott avslår detta. 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att den strukturella satsningen 2016 ligger fast, samt att motsvarande 

summa pengar som extrasatsningen på de grupper som (S) yrkar på (500 x 30 medarbetare) ska 

användas för strukturella satsningar för de lägst betalda undersköterskorna inom äldreomsorgen och 

hemtjänsten 2017.  

Beslutet tas även mot bakgrund av att stora delar ovan nämnd grupp kommer att erbjudas en 

kompetenshöjning med medföljande lönepåslag om 1200 kr. 

 

Reservation 

Birgitta Albertsson (S) reserverar sig mot förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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PU § 39 

Förändring av titulatur för habiliteringspersonal i Sotenäs kommun 

Personalchefen informerar om förslag på kompetenshöjning och titulaturförändring av 

habiliteringspersonal i enlighet med förslag inom Fyrbodal.  

Förslaget bygger på Socialstyrelsens vägledning för arbetsgivare vad gäller rätt kompetens hos 

personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, samt material som GR har arbetat 

fram kring kompetens och titulatur(2012-07-17). 

Syfte är att ta fram en strategi hur man kan arbeta kring kompetens och lämna förslag på ny 

titulatur. Avsikten är att bättre kunna möta framtidens behov av arbetskraft och höja kvaliteten i 

verksamheterna, erhålla statistik på nationell och lokal nivå samt höja yrkesstatus inom 

verksamhetsområdet. 

 

Förslaget i Sotenäs kommun är att följa Fyrbodals förslag och erbjuda kurser inom socialpedagogik 

samt specialpedagogik med titulaturförändring och ändrad AID-kod. Vid avslutade studier erhåller 

personalen ett lönepåslag med 1200 kr. 

 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott ställer sig bakom förslaget om ändrad titulatur samt lönepåslag 

om 1200 kr vid avslutade studier.  
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PU § 40 

Arvodesbestämmelser 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny beredning, Förnyelseberedning. Personalutskottet 

har i uppdrag att besluta om arvode för ordförande samt vice ordförande. Enligt gällande 

arvodesbestämmelser finns annan beredning, Valberedning. Därför föreslår Personalutskottet att 

Förnyelseberedningen ska ha samma arvodesersättning som Valberedningen vilket ger ordförande 

1,0 % och vice Ordförande 0,5 %. 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1 reglemente för arvoden och ersättning till 

förtroendevalda med tillägget att Förnyelseberedningen ska ha samma arvodesersättning som 

Valberedningen vilket ger Ordförande 1,0 % och vice Ordförande 0,5 %.  

 

 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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PU § 41 

Mötestider för personalutskottet 2017 

 

Personalchefen redovisar gällande mötestider för 2017. 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 

 


