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Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, kl. 13:15 – 15:00 
Beslutande Johan Söderberg (S), Helena Gärner (M), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) 

Beslutande ersättare John Ogenholt (KD) 

Ersättare  Ulrica Truedsson (S) 

Övriga  
deltagande  Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, lönechef Elin Karlsson, HR-strateg Carina 

Ålander, administratör Madelene Carlsson 
Utses att justera  
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §17 - §21 

Madelene Carlsson 
Ordförande ……………………………………………………… 

Johan Söderberg 
Justerande ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Tony Rosendahl  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Personalutskottet Paragrafer §17 - §21 
Sammanträdes  
datum 2019-09-18 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-24 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-18 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 17       
 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med förändringen att punkt 4 och 5 byter 
plats på dagordningen. 
_______________ 
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§ 19       
 

Information - Personalpolitiska programmet  
På dagens sammanträde informerar HR-strategen Carina Ålander kring pågående 
revidering av det personalpolitiska programmet.  
Carina visar i sin presentation olika delar i processen, tankar kring uppstart av 
arbetsgrupper handplockade från olika förvaltningar för att få med specialister inom 
vissa områden samt kommunikatörerna, involvera medarbetare från start för att få 
feedback på materialet, hur de olika grupperna kommer att se över befintliga texter och 
arbetsmaterial, ta fram nytt material samt omvärldsbevaka.  
Återkoppling till Personalutskottet kommer att ske efter att materialet har presenterats 
på kommunens ledningsgrupp samt varit på remiss hos nämnderna. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Ulrika 
Truedsson (S), Elin Karlsson, Susanne Sandlund. 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 18       
 

Information - Lönekartläggning 2019  
 
På dagens sammanträde informerar lönechef Elin Karlsson kring kommunens 
lönekartläggning.  
Arbetet med arbetsvärderingen är klar, analys av lika arbete likaså, det som återstår är 
analys av likvärdiga arbeten samt rapportskrivning. Resultatet bör kunna presenteras på 
kommande Personalutskott. 
 
Elin passar också på att presentera tankar och idéer när det gäller kommunens 
löneprocess. Upplever att det oftast är praktiska frågor som är hinder, tack vare 
lönekartläggningen och en tydligare process ska chefer kunna känna sig tryggare och 
arbetstagare ska förstå varför man har den lön man har. 
Ett styrande stöd för chefer skulle kunna vara så kallade löneboxar, ett lönespann där 
chefen kan se en helhetsbild över kommunens anställda inom samma kategori och dess 
löner. På så vis också minska den interna konkurrensen. 
Den röda tråden blir medarbetarsamtal, genomgång på arbetsplatsträffar, 
lönegrundande samtal, lönesättande samtal, lönekartläggning och löneboxar. 
En vision om att träffa lönesättande chefer 1 gång per år inför lönesättning och stötta 
cheferna i deras arbete. 
Ett förslag är också att göra en 3-årig handlingsplan som personalutskottet är med och 
beslutar kring när det gäller löneprioriteringar, på så vis få en mer strategisk och hållbar 
löneöversynsprocess. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Helena 
Gärner (M), Anneli Hedberg (S), Ulrika Truedsson (S), John Ogenholt (KD), Susanne 
Sandlund. 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 20       
 

Information - verksamhetsinformation  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 
kring delår och lönestatisk.  
Kommunen har blivit något färre, 12st, årsarbetare jämfört med samma period förra 
året.  
Andelen timanställda har minskat och heltidsanställda har ökat. 
Sjukfrånvaron har minskat något, rehab ärenden där ett stor arbete har pågått och 
fortfarande pågår ser vi en stor minskning. 
Analys ska göras till delårsrapporten. 
 
Susanne Sandlund informerar om ett personalärende. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Ulrika 
Truedsson (S), John Ogenholt (KD). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 21       
 

Meddelande  
Meddelandet läggs till handlingarna. 
_______________ 
 
 
 
 

 
 


