
Personalavdelningen

Personalchef: Erika Hassellöv

Personalutvecklare: Monika Bensköld, Hanna Brodén



Vårt uppdrag:

• Att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom 

personalområdet till samtliga chefer och på så sätt bidra till att 

Sotenäs kommun blir en attraktiv arbetsgivare. 

• Personalavdelningens fokusområden är lag och avtal, 

organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, 

personalförsörjning, anställningsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa.



Mål och utmaningar

• Attraktiv arbetsgivare

– Behålla

– Attrahera

– Rekrytera

– Kompetensutveckla 

• Sänka sjukfrånvaron

• Största utmaning- Personalförsörjningen 

– Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning 

skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden 
fram till 2023.  (SKL om fler jobbar mer 2015)



Hur ser det ut i Sotenäs?
Antalet anställda:

Personalomsättning:

180 personer går i pension fram till år 2025

Antal Män kvinnor

Totalt antal 1047 187 860

Tillsvidare 746 124 622

Medelålder 48 år



Sjukfrånvaro:

• Lägre långtidsfrånvaro – ökad korttidsfrånvaro

• Från 2016 -> 2018 har sjukfrånvaron minskat från 7,8% till 6,3% 

vilket motsvarar ca 21 400 ”friskare” timmar = 10 årsarbetare

Enhet Tot. 2017 Tot.2018 (okt)

Sotenäs kommun 6,8 6,3

Omsorgen 8,7 8,0

Utbildning 4,8 4,4

Samhällsbygg 5,8 5,0

KS 5,7 6,4



Arbeta systematiskt för att skapa 
engagerade medarbetare som vill bidra till 
verksamhetens kvalitet, resultat och mål



Vad gör vi?
• Personalförsörjningsplan – årlig plan för att möta nuvarande och 

framtida kompetensbehov. Samarbete med fyrbodal, KAV

• Ledarskapsprogram – ett gott ledarskap som kan stödja och 

driva verksamheten mot uppsatta mål

• Mentorsprogram - Inspirera, utmana och utveckla ledarskapet 

samt utvecklas i sin yrkesroll. 

• Traineeutbildning – program för blivande chefer

• Utbildningar för medarbetare – valideringsutbildningar, 

arbetsmiljökunskap, hot & våld, hälsoinspiratörer

• Gemensamma personalaktiviteter – skapa engagerade 

medarbetare som vill bidra till verksamhetens kvalitet, resultat 

och mål

– Kommunfest, julmingel, friskvårdkvällar på Tumlaren, Nordens Ark, 

håll-i-gång bingo, utmärkelsepris, 25 år i kommunen,



Arvodesreglemente - för arvoden 

och ersättningar till förtroendevalda 

• De förtroendevalda i Sotenäs kommun erhåller ersättningar för 

uppdrag i kommunala organ vilka utbetalas i enlighet med dessa 

bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente, 

samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

• De förtroendevalda är inte anställda och uppbär därför arvode 

och inte lön. 



Arvodesreglementet
www.sotenas.se



• Arvodesreglemente med 5 bilagor:

– Bilaga 1; Storlek på arvode och vem/vilka som får arvode

– Bilaga 2 ; Kostnadsersättningar

– Bilaga 3 A; Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda enligt OPF-KL 

– Bilaga 3 B; Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda enligt PBF

– Bilaga 4; Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för 

ordförandens årsarvode 


