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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) 

2016-11-07 

§ 42 

Anställning förvaltningschefer - bygg- och miljöchefstjänst 
Dnr 2016/422 023 

Personalutskottets beslut 

1. Tjänsten som Bygg- och miljöchef konverteras till en 
förvaltningschefstjänst from 2017-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 20/6 2016 § 122 om att förändra den politiska 
organisationen from 2018-01-01. Det innebär att Bygg- och miljö blir en 
egen nämnd. 

För att tidigarelägga tjänstemannaorganisationen inför en nämnd så föreslås 
att bygg- och mi]jöchefstjänsten omvandlas till en förvaltningschefstjänst. 
Denna verksamhet ligger fortsättningsvis under Samhällsbyggnadsnämnden 
fram till den politiska organisationen verkställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchef 2016-11-04. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Personalchef 
Bygg- och miljöchef 

2016-11 -().8' 
/b, ..... 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 

2016-11-07 

§ 43 

Anställning förvaltningschefer- avdelningschef ÄFO's tjänst 
Dm 2016/422 023 

Personalutskottets beslut 

1. Tjänsten som avdelningschef för ÄFO omvandlas till en 
förvaltningschefstj änst fr o m 2017-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut 20/6 2016, § 122, om att förändra den 
politiska organisationen from 2018-01-01. Det innebär att Äldre- och 
funktionshinder och HSL ligger under en chef och IFO's verksamhet ligger 
under en chef. 

För att tidigarelägga tjänstemannaorganisationen inför en nämnd så föreslås 
att avdelningschef ÄFO omvandlas till en förvaltningschef. Denna 
verksamhet ligger fortsättningsvis under Socialförvaltningen tills den 
politiska organisationen verkställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchef 2016-11-04. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Personalchef 
ChefÄFO 

2016-11-0.ff' 
ib 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 

2016-11-07 

§ 44 

Löneöversyn - prioriteringar 
Dnr 2015/603 024 

Personalutskottets beslut 

Följande kategorier ska prioriteras under 2017: 

1. Socialsekreterare. 
2. Sjuksköterskor - ej vidareutbildade. 
3. Lärare på Lärcenter (fd SFI-lärare) - med legitimation. 
4. Skolledare. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson redogör för ärendet. Enligt tidplan 2016-
10-03 ska personalutskottet på dagens sammanträde besluta om 
prioriteringar för löneöversynen 2017. 

Yrkanden har inkommit från fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-03. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

v7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 

2016-11-07 

§ 45 

Hälsotal - information 
Dnr 2015/468 023 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalspecialist Ingrid Hultberg informerar i ärendet. 

Ohälsotalen har minskat något, 6,5% 2016, mot 6,7 2015. Dock finns inte 
korttidsfrånvaron med för 2016. Detta beror på byte av personal- och 
lönesystem under året. 

Beslutsunderlag 
Statistik ohälsotal 2015 och 2016. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

2016-11-07 

§ 46 

Revidering kränkande särbehandling - beslut 
Dnr 2016/420 020 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet godkänner den reviderade handlingsplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Handlingsplanen har 
reviderats utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015 :4. Revideringarna 
har antagits av kommunfullmäktige och centrala arbetsmiljökommitten. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan mot kränkande särbehandling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

2016-11-07 

§ 47 

Utbildningsplan 2017 - beslut 
Dnr 2016/421 027 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet fastställer utbildningsplan för 2017 enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson går igenom förslag. Utskottet menar att 
utbildning i värdskap, med särskild betoning på bemötande, service och 
kommunikation gentemot allmänheten är viktigt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till utbildningsplan 2017. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-07 

§ 48 

Sammanträdestider 2017 - beslut 
Dnr 2016/419 020 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet fastställer sammanträdestider enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanträdestider för 2017 ska fastställas. 

Måndag 13 februari, kl 08.30 
Måndag 15 maj, kl 08.30 
Måndag 11 september, kl 08.30 
Måndag 13 november, kl 08.30 

Berednings datum: 

Måndag 30 januari, kl 10.00 
Måndag 2 maj, kl 10.00 
Måndag 28 augusti, kl 10.00 
Måndag 30 oktober, kl 10.00 

8 (18) 

Samtliga sarnmanträdesdatum förläggs på :förmiddagar de måndagar 
kommunstyrelsen sammanträder på eftermiddagen. Som lokal för 
sammanträden önskar utskottet Tekniska, Torggatan 10, i första hand och 
Mien i andra. Sekreteraren bokar detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utskottssekretarea 2016-10-24. 

Beslutet skickas till 
Kommlmstyrelsen 

Medborgakontoret 

2016-11-0-8 
IS-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

2016-11-07 

§ 49 

Riktlinjer för god etik- avstämning 
Dnr 2015/496 003 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tar emot informationen. 

2. Personalchefen informerar om riktlinjerna på kommunstyrelsen 
2016-11-14. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Riktlinjerna är 
antagna i kommunfullmäktige. Riktlinjerna tar upp kommunal egendom, 
gåvor, extern och intern representation, tjänsteresor, jäv, bisysslor mm. 
Riktlinjerna har behandlats på arbetsledardagar och med fackliga 
organisationer. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2016-11-0,8' 
;s 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 

2016-11-07 

§ 50 

Personalpolitiskt program - avstämning av beslut 
Dm 2015/608 020 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tar emot informationen. 

2. Upptryckt program delas ut till samtliga anställda och samtliga 
politiker får programmet digitalt. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Programmet är 
antaget av kommunfullmäktige. Programmet ska tryckas för att kunna delas 
ut vid rekryteringar. Utskottet är enigt om att det är av stor vikt att 
programmet blir känt bland politiker och medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2016 -11- 0,8' ., 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-07 

§ 51 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i 
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor m.m. -HÖK T med 
Akademikeralliansen 
Dnr 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

11 (18) 

Personalutskottet beslutar att tillsvidareavtal HÖK T tillförs de ändringar 
som centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen 2016-06-
22. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet, 

Rekommendation till beslut 
De överenskomna ändringarna i tillsvidareavtalet HÖK T tillförs gällande 
lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK. 
Beslut om detta fordras därför inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-19. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2016-11-0-B 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-07 

§ 52 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna 
bestämmelser (AB) med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 
Dnr 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

12 (18) 

Personalutskottet beslutar att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade 
bestämmelserna som de centrala parterna enats om i 
förhandlingsöverenskommelse 2016-06-28 avseende AB. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet,. 

Rekommendation till beslut 
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AB 
direkt de lokala kollektivavtalen. Ändringarna kräver därför inget särskilt 
beslut av arbetsgivaren. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet 
eller av annat skäl, kan följande antecknas till protokoll som avser denna 
fråga., 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-19. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 

2016-11-07 

§ 53 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna 
bestämmelser (AB) m.m. med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet 
Dnr 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet beslutar att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade 
bestämmelserna som de centrala parterna enats om i 
förhandlingsöverenskommelse 2016-09-26 avseende AB. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet; 

Rekommendation till beslut 
Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AB 
direkt de lokala kollektivavtalen. Ändringarna kräver därför inget särskilt 
beslut av arbetsgivaren. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet 
eller av annat skäl, kan följande antecknas till protokoll som avser denna 
fråga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-19. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2016-11 -0,8/ 
;{: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 

2016-11-07 

§ 54 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
Akademiker Alliansen 
Dm 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet beslutar enligt rekommendation. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet r 

Rekommendation till beslut 
Att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående 
organisationer och från AkademikerAlliansens respektive riksorganisation 
teckna lokalt kollektivavtal - BEA - i enlighet med det centrala 
förhandlingsprotokollet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-19. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2016-11-0S 
/' 

1:::, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 

2016-11-07 

§ 55 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL 16, 
med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
och Akademiker Alliansen 
Dnr 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 
1. Att anta bestämmelserna enligt BAL 16 samt 
2. Att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående 

organisationer och från AkademikerAlliansens respektive 
riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL 16 - i enlighet 
med centrala förhandlingsprotokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet. 

Rekommendation till beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen 
respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad 
överenskommelse, BAL 16 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet och Akademiker Alliansen för tillämpning fr .o .m. 2016-10-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2016-10-19. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

2 o 16 -11 - 0-ff 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-07 

§ 56 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i 
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor mm-HÖK T med 
Akademiker Alliansen 
Dnr 2016/423 090 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
SKL Cirkulär 16:42 - Pacta 

.,1 ;7 
. 

I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-07 

§ 57 

Personalärenden 
Dnr 2016/47 023 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen informerar i ärendet, 

17 (18) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) 

2016-11-07 

§ 58 

Övriga ärenden 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

• Personalförsörjningsprogrammet ska omarbetas. Det kommer att 
behandlas 201 7. 

• Busskort, rapport: 6 st har sålts i dagsläget. 

:rr- I 

Utdragsbestyrkande 


