
Sammanträdesprotokoll 2015-12-02
Kommunstyrelsens personalutskott

Tid och plats 2015-12-02 Kommunhuset klockan 08.30 - 11.05

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Bjarne Daa (S) - ledamot
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Staffan Roos - Personalchef
Cecilia Nordblad - HR specialist

Justering
2015-12-09, kl 16:00.

Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset

Justerade paragrafer §§ 28 - 37

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Staffan Roos

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum 2015-12-02

Datum för uppsättande
av anslag

2015-12-10 Datum för nedtagande av
anslag

2016-01-04

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Staffan Roos
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Sammanträdesprotokoll 2015-12-02
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 28 KLKP.2015.65 026

Inblick i ohälsotal Örkelljunga kommun 2015-06-30

Personalutskottet beslutade att till kommande sammanträde diskutera
hur ohälsotalet skall presenteras på ett statistiskt sätt. Nedan följer
personalenhetens förslag till en sådan diskussion.

Personalenheten föreslår att mätningar med redovisad statistik bör utgå
från Nyckeltalsgruppens parametrar inom familjen Helsingborg med
referenser till intern statistik, familjen Helsingborgs
medlemskommuner, Örkelljunga kommun samt riket för att få fokus på
ohälsotal ur bred aspekt.

Utifrån målarbete finns det skäl att mäta ohälsa utifrån effekten av antal
medarbetare per chef samt andel utnyttjade friskvårdsbidrag för att om
möjligt påvisa effekter för eller mot ohälsa, varför personalenheten
föreslår alternativa uppföljningsområden.

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att framöver redovisa ohälsostatistiken utifrån begreppen
"medarbetare per chef" och "friskvårdsbidrag".

____________

Expedieras till:
Personalenheten
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 29 KLKP.2015.66 021

Bestämmelser för Studentmedarbetaravtal

Föreligger cirkulär 14:60 från SKL angående överenskommelse för
studentmedarbetare med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande
bilagor.

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.

* Avtalet löper tillsvidare med fem månaders ömsesidig
uppsägningstid. Avtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1 april
varje år.

* Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och
stimulera för framtida kompetensförsörjning.

* Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vis universitet,
högskola eller eftergymnasial utbildning.

* Anställning som studentmedarbetare utgör en terminsvis
tidsbegränsad anställning med i genomsnitt högst 15 timmars arbetstid
per vecka.

* Studentmedarbetaren ska tilldelas en mentor.

Personalchefen redogör för avtalet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
SKL Cirkulär 14:60 - Överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för

studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal med den
utformning och det innehåll som framgår av bilaga 2 i
Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare
som centrala parter träffat den 11 december 2014, och att
lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda
arbetstagarorganisationer som begär det.

____________
Expedieras till: Ledningsgruppen och personalenheten.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 30 KLKP.2015.67 039

Preliminär överenskommelse träffad mellan Svenska
Kommunalarbetaförbundet om bestämmelser för
traineejobb

Föreligger information från SKL om preliminär överenskommelse med
Kommunal om bestämmelser för traineejobb. Personalchefen redogör
för SKL information och återkommer med beslutsunderlag när
ovanstående avtal mellan parterna är klart och undertecknat.

Bakgrunden till överenskommelsen är regeringens införande av
traineejobb med de ändringar som detta föranlett i förordningen om
särskilt anställningsstöd. Avtalet syftar till att möjliggöra anställning
för traineejobb för de arbetstagare som uppfyller förutsättningarna
enligt förordningen. Det betyder, enligt gällande förordning, att det rör
ungdomar som varit arbetslösa 3 alternativt 6 månader beroende på
området för anställningen.

Arbete ska kombineras med utbildning.

Traineejobb ska stimulera för framtida kompetensförsörjning och gäller
inom vissa områden för välfärdssektorn och även i bristyrkesområden.

Syftet är att avslutade studier ska kunna leda till en varaktig anställning
inom traineejobbets yrkesområde.

Särskilt anställningsstöd får lämnas för 50 % av en anställning på heltid
under, enligt vad som aviseras i höstens budgetproposition, högst 24
månader inom välfärdssektorn respektive 12 månader inom
bristyrkesområden.

Beslutsunderlag
SKL -Preliminär överenskommelse träffad med Svenska
Kommunalarbetaförbundet om bestämmelser för traineejobb

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

____________

Expedieras till:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 31 KLKP.2015.68 039

SKL cirkulär 15:32 Prolongering av
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställnngsvillkor m m. - HÖK 12 - med Lärarnas
Samverkansråd

SKL träffade den 16 november överenskommelse om prolongering av
Huvudöverenskommelse, HÖK 12, med Lärarnas Samverkansråd
(Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund).
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande
bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1 Innehåll m m och §
7 Prolongering av LOK 12 m m.
I cirkuläret finns alla tillägg och förändringar i överenskommelsen
beskrivna.
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.

Innehållet i prolongeringen av Huvudöverenskommelse HÖK 12
· Avtalsperioden omfattar 2015-11-16-2018-03-31
· Avtalet är uppsägningsbart av centrala parter under perioden

2015-12-01-2015-12-31.
· Förhandlingsprotokollet redogör för parternas gemensamma

avsikter och åtaganden under avtalsperioden.

Löneavtalet
· Avtalet tillförs 2 år utan angiven nivå för garanterat utfall.
· Löneöversynstillfällen per 1 april respektive år gäller enligt

HÖK 12 såvida inte annat överenskoms.

Beslutsunderlag
SKL cirkulär 15:32 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställnngsvillkor m m. - HÖK 12 - med Lärarnas
Samverkansråd

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att avtalet HÖK 12 tillförs de ändringar som de centrala parterna
enats om i den träffade överenskommelsen 2015-11-16.

____________

Expedieras till: Personalenheten och utbildningschef Ingela Ström.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 32 KLK.2012.14 020

Revidering av Örkelljunga kommuns arbetsmiljöpolicy

Personalenheten föreslår att arbetsmiljöpolicyn revideras enligt förslag.

Nu gällande policy bifogas.

Personalchefen redogör för förslaget till reviderad Arbetsmiljöpolicy.

I det reviderade förslaget har det skett en viss språklig modernisering
och en viss ändring av text och indelning.

I "Rutin för årlig uppföljning av SAM kopplade till arbetsmiljöpolicyn"
så har det gjorts justeringar av datum för att passa den praktiska
processen, detta innebär en viss senareläggning av datum i processen.

Ingen av ovanstående ändringar påverkar Arbetsmiljöns syfte eller
inriktning.

Beslutsunderlag
Revidering av Örkelljunga kommuns arbetsmiljöpolicy, gällande
Förslag till beslut - Revidering av Örkelljunga kommuns
arbetsmiljöpolicy

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige anta
reviderad Arbetsmiljöpolicy för Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Ledningsgruppen och
personalenheten.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 33 KLKP.2015.60 039

Policy gällande mutor

Personalutskottet beslutade 2015-09-23 att återremittera förslag till
policy gällande mutor till personalenheten för revidering. Förslag till
Policy gällande mutor är reviderad utifrån Pu:s tidigare beslut, dvs att
policy, riktlinjer och bilagor tydligare har avgränsats.

Det är viktigt att Örkelljunga kommun uppfattas som demokratiskt och
rättssäkert och att kommunens invånare har förtroende för att såväl
tjänstemän som förtroendevalda utför sitt arbete utifrån gällande lagar
och med gott omdöme. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras
intresse och vårt arbete ska kännetecknas av god etik och moral vilket
innebär att en anställd eller förtroendevald aldrig får missbruka sin
anställning och ingen form av korruption accepteras.

Hur Örkelljunga kommun ska motverka och arbeta mot mutor ska
tydliggöras genom denna policy. Policyn ska vara känd i organisationen
och utgöra ett stöd för arbetsplatserna i det förebyggande arbetet. Till
policyn finns en tillhörande rutin samt en bilaga med exempel på olika
rättsfall som kan utgöra ett underlag vid diskussion.

Vid genomgången av dokumentet under sammanträdet föreslog för
tydlighetens skull att det i texten under rubriken "Om mutbrott
misstänks eller upptäcks" på sidan 4, tillförs förutom
kommunstyrelsens ordförande även vice ordförande, med följande
lydelse:

"I de fall en förtroendevald har fått erbjudande om en otillbörlig
förmån eller gåva ska denne kontakta kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande som tillsammans avgör om polismyndigheten ska
kontaktas."

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-23 - PU § 25
Policy mot mutor
Reviderad policy avseende mutor och bestickningar

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige anta

föreslagen Policy gällande mutor med ovanstående tillägg.
____________
Expedieras till: Kommunstyrelsen, Ledningsgruppen och
personalenheten.

7(13)



Sammanträdesprotokoll 2015-12-02
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 34 KLKP.2015.9 024

Anmälan fattade delegationsbeslut anställningar och
lönesättning

Delegationsbeslut gällande anställningar och löner inom kommunens
verksamheter under tiden 2015-05-01--2015-10-31.

Ovanstående delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att lägga anmälan om fattade delegationsbeslut till
handlingarna.

____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 35 KLKP.2015.69 029

Nominering årets medarbetare 2015

Underlag delas ut vid sammanträdet och nominerade kandidater
presenteras. Nio kandidater har nominerats av arbetskamrater, av de
nominerade är tre av kandidaturerna arbetslag.

Beslutsunderlag
Nominering årets medarbetare 2015

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

____________

Expedieras till:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 36 KLKP.2015.70 026

Redovisning av 2014 års medarbetarenkät -
utvecklingsområden

Respektive förvaltningsansvarig chef har kallats till personalutskottet
för att redovisa hur utvecklingsarbetet med 2014 års medarbetarenkät
fortskrider. Utbildningschefen Ingela Ström och kommunchef Peter
Andreasson har förhinder och företräds av personalchef Staffan Roos.

Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras för kommunens
anställda hösten 2016.

Socialchef Christel Sundberg redogör för socialförvaltningens
systematiska och processinriktade arbete med sina utvecklingsområden.
Socialförvaltningen har utnyttjat sina processledare för intervjuer och
identifiering av delmål. Följande förbättringsområden har identifierats:
ökad svarsfrekvens, utveckla ledarskapet, förbättra den psykosociala
arbetsmiljön, medarbetarskapet i form av ökad delaktighet för
personalen samt förbättrad konflikthantering. Handlingsplan har
upprättats och implementeringsfasen är i gång.

Kultur och fritidschef Andreas Meimermondt redogör sin förvaltnings
förutsättningar och vad han som ny chef har arbeta med utifrån
medarbetarenkätens resultat. På förvaltningen pågår ett intensivt
förändrings- och utvecklingsarbete. De utvecklingsområden man
arbetar med är ledarskap/styrning, psykosocial arbetsmiljö,
medarbetarskap och lön/utveckling.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd redogör för förvaltningens
arbete. Förvaltningen har valt att processa medarbetarenkätens resultat
på förvaltningen olika APT kontinuerligt för att skapa stor delaktighet i
förbättringsarbetet. Ett av målen för förvaltningen är detsamma som för
socialförvaltningen att öka svarsfrekvensen.

För Utbildningsförvaltningen redogör personalchefen för deras arbete
med enkätens resultat. Resultatet av enkäten har processats i
förvaltningens ledningsgrupp och ute i de olika ATP.Förvaltningen har
en gemensam handlingsplan för hela förvaltningen och varje
skola/verksamhet har därutöver sina egna handlingsplaner. Några
gemensamma utvecklingsområden är utvecklingsmöjligheter, den
psykosociala arbetsmiljön och balans mellan arbete och fritid.
Förvaltningen arbetar parallellt med stora utmaningar som t ex
ensamkommande flyktingbarn.

För Kommunledningsförvaltningens arbete redogör personalchefen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen har processat enkätens resultat på FÖSAM och
kontinuerligt på förvaltningens APT. Utifrån resultatet har det
upprättats en handlingsplan/aktivitetsplan för hela 2015 där följande
utvecklingsområde behandlas: motivationsfaktorer, ledarskap med l a
konflikthantering, styrning och utveckling av medarbetarsamtal.

Beslutsunderlag
Redovisning av 2014 års medarbetarenkät - utvecklingsområden
Process för åtgärder
Medarbetarundersökning PU 2 2016
Uppföljning medarbetarundersökning Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handlingsplan Medarbetarenkät Utbildningsförvaltningen
Handlingsplan Medarbetarenkät KLK

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna och följa upp
resultatet av kommande medarbetarenkät hösten 2016.

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 37 KLKP.2015.71 021

Avtal Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2015-2018, tolkning av § 6

Frågeställning om ersättning vid resa i samband med förtroendevalds
förrättning utanför verksamhetsorten och utanför sammanträdestider
eller tider för förlorad arbetsförtjänst, har uppkommit.

Frågan är inte reglerad i bestämmelsernas § 6.

Efter gemensamma diskussioner föreslås att tillämpa de anställdas
bestämmelser i frågan, dvs AB § 24 Färdtidsersättning.

AB:s bestämmelser lyder enligt följande:

"Mom 1 Arbetstagare som under resa i arbetet utöver den vanliga
verksamhetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, får
färdtidsersättning enligt mom 2.

Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden
(tågbyte eller annat byte av färdmedel) likställs med färdtid.

Färdtidsersättning utges endast för färdtid och i föregående stycke
nämnd väntetid, som sammanlagt varar under minst 30 minuter.

Färd- och väntetid summeras per kalendervecka. Summan avrundas
uppåt till närmast hel- eller halvtimme.

Mom 3 Arbetstagaren får inte färdtidsersättning för tid, då fyllnadslön,
kompensation för övertidsarbete eller annan särskilt bestämd ersättning
än traktamentsersättning utges.

Om arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte
färdtidsersättning för tid mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 måndag-fredag,
om tiden inte infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton.

Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan kl. 22.00 och kl.
06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet.

Mom 4 Färdtidsersättning utges endast för färdtid och väntetid som är
försvarlig med hänsyn till den avsedda förrättningen, resekostnaden
och kommunikationsmöjligheterna."

Beslutsunderlag
Avtal Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga
kommun 2015-2018, tolkning av § 6
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen
att tillföra AB § 24 bestämmelser om färdtidsersättning för

analog tillämpning till § 6 Resekostnadsersättning i
Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2015-2018.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Personalenheten,
Ledningsgruppen.
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