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Tingsryds 
kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§ 1 

Information om löneöversyn 2016 
Dnr 2015/603 024 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

2 (13) 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet. Samtliga fackförbund 
har fått information om personalutskottets prioriteringar. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§2 

Hälsotal 2016. Information 
Dnr 2015/648 023 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

3 (13) 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet, se bilaga PU 2.2017. 

1,# I Utdragsbestyrkande 



Bilaga PU § Z 2017-02-13 

Ohälsotalen, 2016 

Andel långtidssjukskrivna 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltnmgen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Totalt 

Ohälsotal per åldersgrupp 

Förvaltning 
Kormnunledningsförvaltningen 
Samhälls byggnadsförvaltnmgen 
Barn- och utbildningsförvaltnmgen 
Socialförvaltningen 
';rotaH2016 
Totalt 2Ql5 . 
Totalt2014 

Ohälsotal per kön 

Förvaltning 

Kormnunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Totalt 

Andel sjuka mer är 60d :?;r 
2014 2015 2016 
54,1 47,9 46,8, 
45,3 45,4 40,1 
71,5 
54,5 49,4 49,6 
47,4 62,0 ~1,3 
49,2 57,0 49,5 

-29 år 30-49 år 50 år och äldre 
0,8 2,4 3,0 
7,3 4,4 7,0 
2,3 5,3 5,6 
6,8 9,3 8,6 
62 . , .. ,. 1,ö 71 ' . 

50 
. ' .. . 75 ' . 

.·. 7,3 
4,4 6,0 6,9 

Kvinnor Män% av Totalt% av 
% av ord ord arb tid ord arb tid 
arb tid 

2014 2015 2016 
3,3 1,1 2,2 2,3 ·2,5 
6,9 4,9 4,6 5,1 . 6,1 

4,3 
5,7 1,6 4,8 5,5 5,0 
9,1 3,7 7,6 8,8 8,6 

. . 
76 30 6;Z 70 67 , .. .. . ' . , .. 

. ' 



PU Z -Z.0 17-l 

december 2015 december 2016 
Antal Antal pers Antalpers Antal pers Antal pers 
tillfällen socialförv övriga förv socialförv övriga förv 
6 20 7 17 17 
7 8 7 7 11 
8 13 5 13 4 
9 3 6 9 4 
10 2 2 3 2 
11 3 1 5 1 
12 1 3 8 
13 1 1 3 
14 1 1 
16 2 
OBS! 22 tillfällen 1 19 till:fällen 1 
Totalt 53 31 66 43 
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Tingsryds 
kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

2017-02-13 

§ 3 

Information om avsiktsförkfa:ringen gällande EFS-projektet 
"Hållbart a:rbetsliv" 
Dnr: 2017 /101 026 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet. 

Älmhults kommun har lämnat in EFS-ansökan och erbjudig andra 
kommuner i närområdet att delta. Tingsryd och Osby har tackat ja. 

Tingsryds kommun har EU-medel avsatta i budget. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§4 

Feriearbetare till "Sommarlovsaktiviteter" 
Dm:2017/102 029 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tillstyrker förslaget. 
2. Eleverna ska åka runt i kommunens tätorter med ansvarig 

handledare. 

Beskrivning av ärendet 

5 (13) 

Som ett led i satsningen "Ett bra sommarlov för alla" har 
utvecklingsavdelningen inkommit önskemål om tre feriearbetande 
ungdomar under 2 perioder sommaren 2017. Dessa ska tillsammans med 
ansvarig handledare (elevstödjare från Dackeskolan) åka runt i kommunens 
tätorter, med uppsökande fritidsverksamhet, som gruppen med dess 
handledare planerar för. 

Ansvarig för projektet är kultur- och fritidssamordnare Kenth Axelsson. 

I första hand önskas elever från Barn och fritidsprogrammet och gärna 18 år. 
Personlig lämplighet är dock det viktigaste. 

Utvecklingsavdelningen har för projektet sökt medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kommunens utvecklingsavdelning av Kultur-och 
fritidsamordnare Kenth Axelsson. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

2017-02-21 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§ 5 

Beslut om social jour, uppsägning av kollektivavtal. 
Information 
Dm: 2017/103 021 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

6 (13) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Avtal har ingåtts med 
Värnamo kommun gällande socialjour för tjänstemän (socialsekreterare). 
Dock behöver viss jour kvarstå i kommunen gällande ensamkommande 
barn, därför kommer det lokala kollektivavtalet inte att sägas upp i nuläget. 

I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§6 

Upphandling av pensionsadministiration. Information 
Dnr: 2017/107 024 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

7 (13) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Upphandling av ny 
länsgemensam pensionsadminstration har inletts. Alvesta kommun håller i 
upphandlingen. 

MBL-förhandlingar kommer att genomföras av Alvesta kommun 

I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
\!,:)kommun 

Personalutskottet 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§7 

SKL's utbildningspaket gällande förtroendevaldas 
arbetsmiljöansvar. Information 
Dnr: 2017/113 027 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

8 (13) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärnndet. SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) har sammanställt utbildningsmaterial enligt 
rubrik. Materialet finns digitalt på SKL's hemsida. 

Helena Clemedtson skickar en länk med utbildningsmaterialet till utskottets 
ledamöter. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

2017-02-13 

§ 8 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
mm. HÖK 16 - med ORFs förbundsområde Hälso- och 
sjukvård 
Dnr: 2017/110 024 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet antar bestämmelserna enligt 
Huvudöverenskommelse HÖK 16. 

2. Efter framställan från riksorganisationen ska lokalt kollektivavtal -
LOK 16 - tecknas i enlighet med det centrala 
förhandlingsprotokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson föredrar ärendet. 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen 
respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad 
Huvudöverenskommelse, HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och 
sjukvård för tillämpning fr.o.m. 2016-12-01 att anta bestämmelserna samt 
att teckna lokalt kollektivavtal. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 16:69 
Tjänsteskrivelse från personalchef 2017-01-24 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

2017-02-21 



r:;;;lTingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§9 

Cirkulär och arbetsgivarnytt 
Dm:2017/111 020 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om utsända cirkulär från 
SKL/Pacta. 

I I 

Utdrags bestyrkande 

lr 
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Tingsryds 
kommun 

Personalutskottet 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

§ 10 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016. Information 
Dm: 2017/112 026 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

11 (13) 

Personalspecialist Ingrid Hultberg går igenom statistik, bilaga PU 10.2017. 



Bilaga PU § 10 2017-02-13 

~Tingsryds 
~kommun 

Samhälls byggmidsförvaltningen 2016-02-07 

Redovisning av systematiskt arbetsmiljö- och jämställdhets
arbete för samhäHsbyggnadsförvaltningen i å:rs:redlovisni:nge:n 
2016 

11 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
· Förvaltningen genomför systematiskt arbetsmiljöarbete främst gen9m 
sk:yddsronder. S.k:yddsrondsarbetet ser lite olika ut beroende på avdel
ning. Städ är t ex beroende på vilket verksamhet man städar inom. I det 
fallet är det verksamheterna som till stor del påverkar arbetsmiljön. 

Under 2016 har skyddsronder utförts på arbetskontor och på en del av 
enheterna i måltidsorganisationen. Inom städ har inga ronder gjorts med 
utgångspunkt från städledningen. Inom renhållning och VA har inga 
ronder genomförts 2016. 

lit Arbetskador, tillbud 
Förvaltningen har haft relativt få arbetsskador. Totalt fyra arbetsskador 
en arbetsrelaterad sjukdom samt fyra tillbud. Fall och hantering av före
mål står för orsakerna till olycksfallen. 

0 · Sjukfrånvaro . 
Sjukfrånvaron har under 2016 har tyvärr både redovisat en ökning på en 
procent til~ 6, 1 % och därmed hamnat över målnivån 6%. Vad gäller 
långtidssjukfrånvaron visar siffrorna på en minskning. Intrycket är att · 
stressrelaterad sjukfrånvaro har ökat. 

I Tingsry~s kommun finns möjlighet att söka friskvårdsbidrag. 
Inom förval!ningen har 34 personer, vilket motsvarar 24 %. av andelen 
månadsavlönade fått 29 07 4 kronor i bidrag under året. 

• Jämställdhet 
I samband med rekryteringar försöker man göra utjä.mnipgar av könsför
delning. Inom tjänstemannasidan, eller tjänstekvinnosidan; kan eri rela
tivt jämn fördelning uppnås. Det är svårare att få en bra fördelning inom 
måltidsverksamhet och städ även om vissa enstaka framgångar uppnås. 
Den 1 november 2016 hade förvaltningen 130 tillsvidareanställda, utav 
dessa var 118 kvinnor. 32 kvinnor arbetar heltid och 46 deltid. 46 män 
arbetar heltid och 6 deltid. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
'Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 
E-post: personal@tingsryd.se 

Telefax Bankgiro 
0477-31300 - 982-4251 

Postgiro 
107020-0 



TINGSRYDS KOMMUN 
Personalavdelningen 

111 Handlingsplan för a:rbetsmiljöarbetet 

2014-01-15 

Brister finns i genomförandet och uppföljningen av sk:yddsronder. Under 
2017 behöver centrala planer läggas upp för att säkerställa genomföran
det 
Arbetsmiljön behöver lyftas generellt inom förvaltningen inte minst vad 

· gäller psykosociala frågor och arbetsglädje. 

2(2) 



Tingsryds 
-kommun 

Socialförvaltningen 

Redovisning av systematiskt arbetsmiljö-och jämstäUdhetsairbete i so
dalföirvaltninge:n 2016 

Socialförvaltningen bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på enheterna. Riktlin
Jer och rutiner är väl inarbetade och lever med i verksamhetens dagliga arbete och i det sys
tematiska förbättringsarbetet. Till stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns riktlin
jer och anvisningar publi~erade personalavdelningens sida på intranät. Det finns en årspla
nering för det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver när under året uppgifterna ska 
genomföras. Riktlipjerna ger vägledning för hur arbetet med riskinventeringar~ skyddsron
der, arbetsskador, tillbud och medarbetarsamtal ska bedrivas. Det finns också blanketter och 
mallar som stöd till arbetet. Under slutet av året påbörjades ett projekt att hantera det syste
matiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsstödet Stratsys, Några områdeschefer inom förvalt
ningen kommer att få möjlighet att prova detta under 2017. 

1(3) 

Riskinventeriri.gar och skyddsronder genomförs på förvaltningens samtliga enheter. De ris- -~ 
ker som inte kunnat åtgärdas inom förvaltningen är framförallt risker som har med fastig-
hetens standard och bristande underhåll att göra till exempel byte av tvättmaskiner, -lagning 
av kakelplattor samt dålig luft. Förvaltningen för_ diskussion med fi~stighetsavdelningen för 

· åtgärder. 

Arbetsmiljö och trivsel är en fast och naturlig punkt på enheternas personalmöten och. på 
medarbetarsamtalet som görs årligen fångas individuella behov upp. På flertalet arbetsplat
ser finns hälsoplaner. 
Under året har en medarbetarenkät gjorts med en sammanfattande nöjdhet på 77,8 % och 
handlingsplaner utarbetats i verksamheten. 
Friskvårdsbidrag har an'zänts av 135 personer till en summa av 112 920 kronor (2015 
125 personer till en kostnad .av 102 241 kronor) 
Förvaltningen arbetar med balanserad styrning där ett av perspektiven är medarbetarna. I 
enheternas styrkort finns ofta aktiviteter som syftar till att öka hälsa och välmående bland 
personal.-

Under år 2016 har personalavdelningen anordnat en arbetsmiljöutbildning om den nya 
föreskriften från Arbetsmiljöverket "Organisatorisk och social arbetsmiljö" och hur den 
ska tillämpas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet. 

Under :fjolåret gjordes en inspektion av Arbetsmiijöverket inom individ- och familje
omsorgen. Fokus för inspektionen var socialsekreterarnas arbetsförhållande avseende 
arbetsbelastning, deras tillgång till stöd.funktioner i organisationen samt utsatthet för hot 
- och våldrisker. Brister påtalades och utifrån detta gjordes ett omfattande team
utvecklingsprogram i barn- och·familjegruppen med fokus på förbättrad introduktion, 

. klarare rutiner för ärendeprocessen och bättre överblick av arbetsmängd samt nära 
chefsstöd till socialsekreterare. 
På vuxensidan har ny områdeschefstjänst tillförts och översyn av processer pågår. Ar
betsmängden mäts regelbundet genom gruppgenomgångar och individuella ärende
genomgångar. Vid individuella genomgångar ställs också specifika arbetsmiljöfrågor 
om arbetssituationen. 
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Handlingsprogram för hot-och våldssituationer har implementerats och finns med i in
troduktionsplanen, larmansvarig är utsedd och tillbud gås igenom på veckomöten och 
arbetsplatsträffar. 
Arbetsmiljöverket gjorde uppföljningsbesök 161213 och fann förvaltningens åtgärder 
tillräcldiga och avslutade ärendet 

A:rbetsskado:r och tillbud 

- Olycksfall - 30 
M Färdolycksfall, 5 

- Arbetssjukdom - 3 

Tillbud- 230 

Typ av skada för olycksfall: 

Arbetsskador 

Tillbud & Risk 

Stukning, vrickning, sträckning 9 

Sårskada (inkl. blodförgiftning) .2 

Skelettskada (fraktur) 2 

Kross-, kläm- eller annan mjukdelsskada 2 

' ---l 

0 so 100 150 200 250 

I 

Annat 2 

I 
l 

I I 
l l Tandskada 1 

---- - ----µ-· !---------.. -+--------·----··- : -----····--------; 
0 2 4 6 8 10 

De 10 vanligaste skadeorsakema/riskema för arbetsmiljöhändelser: 

Hot och våld 

Övrigt--IIEll· ,

1 Fall i samma nivå (snubbla, halka) ...:p-a 
Akot öm,~träogoiog (" t~. dra, skj"", lyfta) 1- 1,·, · 

Psykisk överbe!astning-;m.;ä 

l 
Kontakt med elström -j j 

Träffats av flygande eller fallande föremål-;J I 

----,-·--------..,---·----· .. ..,-------. 
' 

I 
! 

Kontakt med vasst föremål ; 
1 il 11:_ 

. Skada av egen hanterat föremål ~ . ! 1 , 
~ I , I J I 

Fordonsolycka .Ji---·-------- 1---------J__________ , ______________ j 
0 50 100 150 200 

j - Olycksfall n:•JF-~, · ! ~ Tillbud 1 . ___ ,..i 
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Merparten av tillbuden sker inom funktionshinderomsorgen 161 st, äldreomsorgen 54 st, 
IFO 10 st och 5 st inom hälso-. och sjukvård. Inom personlig assistans finns ett ärende 
som redovisas separat, där har 82 tillbud rapporterats Gmfr 2015 514 tillbud). 
Åtgärder till merparten av de tillbud som sker inom äldre- och funktionshinderom
. sorgen handlar om att upprätta handlingsplaner kring enskilda brukare och ge med
arbetare kunskaper om funktionsned_sättningar och bemötande. 

Sjukfrånvaron 

% sjuk2014 % sjuk_2015 % sjuk2016 

Totalt för 29 år o yngre 5,6% 6,9% 6,8% 
Totalt för 30-49 år 8,2% 9,8% 9,3% 
Totalt för 50 år och äldre 7,9% 8,8% 8,6% 
Totalt förvaltning 7,6% 8,8% 8,6% 

Kvinnor 8% 9,4% 9,1% 
Män 3,8% 4,1% 3,7% 

Andel sjuka mer än 60 dgr 47,4% 62% 51,3% 

Sjuk dag 1-14 3,3% 3,3 % 1.U 

Jämställdhetsarbetet 
Den 1 november 2016 hade.socialförvaltningen 536 tillsvidareanställda. Av dessa är 
495 kvinnor och 41 män. 310 kvinnor arbetar deltid och 185 heltid, 10 män arbetar del
tid och 31 arbetar heltid. Tidsbegränsade anställningar har 82 personer och av dessa är 
73 kvinnor ( 48 deltid och 26 heltid) och 9 män (5 deltid och 4 heltid). 
Inom socialförvaltningen är yrkena kvinnodominerade men det har rekryterats män till både 
äldre- och funktionshinderomsorgen de senaste åren. Att jämna ut denna könsfördelningen 
är ett svårt och långsiktigt arbete. 
De anställda har möjlighet att höja alternativt sänka sysselsättningsgraden till önskad nivå. 

2017-02-06 

Anna Malmhav 
Utvecklings ledare 



~Tingsryds 
~kommun 

· 2017-02-03 

Redlovis1111iin91 av systematnskt arbetsmnljöarbete och· arbete mot 
diskrimiineri11191 2016 för kommuinledl111ingsfö1rValtninge111 

Kommunledningsförvaltningen bedriver ett aktivt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det finns en årsplanering för .det systematiska arbetsmiljö
arbetet som beskriver när under året uppgifterna ska genomföras. Riktlinjerna ger 
vägledning föt hur arbetet med riskinventeringar, skyddsronder, arbetsskador, 
tillbud och medarbetarsamtal ska bedrivas. Det finns också blanketter och mallar 
som stöd till arbetet. 

Riskinventeringar och skyddsronder genomförs på förvaltningens samtliga 
avdelningar. Arbetsmiljö och trivsel är en punkt på personalmöte.µ och vid de 
årliga medarbetarsamtalen fångas individuella behov upp. 19 personer använder · 
sitt friskvårdsbidrag vilket motsvarar drygt en tredjedel av vår personal. 
Förvaltningen arbetar med balans~rad styrning där ett av perspektiven är 
medarbetarna. I enhetern.as styrkort finns aktiviteter som syftar till att god 
arbetsmiljö och god hälsa för personalen. 

I arbetsmiljöarbetet prioriterades förebyggande åtgärder. Förvaltningen har 
hälsoplan, brandskyddsplan samt hot:. och våldpl3?-. . 

Tillbuds- och arbetsskadeanmälningar· 

Under 2016 anmäldes inga tillbud eller arbetsskador . 

. Sjukfrånvaro 

·sjukfrånvaron vat 2,5 % av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Det är 
avsevärt lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för kommunen som var 
6,7 %. 



DiskrimineringsplaB1l 

Inom kommunledningsförvaltningen utgör kvinnorna 55 % av den 
tillsvidareanställda personalen. Medarbetarna har :flexibel arbetstid sedan 
många år. 

Vid nyanställning eftersträvas att annonseringen utformas könsneutralt och att 
vid lika meriter rekrytera det underrepresenterade könet. Lön och 
anställningsvillkor sätts efter marknad, ansvar och arbetsuppgifter. 

Lönekartläggning genomfördes 2015. Vid löneöversynen uppmärksammas 
och eftersträvas utjämning av löneskillnader mellan kvinno~ och 
mansdominerade yrken och löneskillnader som beror på kön . 

Kommunlednings förvaltningen 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

. '\:·. 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 2017-02-09 

Rerllov:n.§]].:U.mtg av systematiskt a:irbetsmiljöairbete oclbt jämställd
lbtetsaurbetd 20].6 föll." Barn- och lllltb:Hd!]]_ingsfoirvaltni:nge]] 

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde har vi verksam
heter so:rp_ inte innebär några större fysiska arbetsmiljörisker.· · · ... 

I samtliga rektorsområden genomförs årligen skyddsronder oqh riskinventering. 
Handlingsplaner upprättas vid förändringar i verksamheten. Arbetsmiljöuppgif
terna är skriftligt delegerade till chefer samt i vissa fall vidare till lärarpersonal. 

Hälsoinspiratörer och hälsoplaner finns på samtliga arbetsplatser. 

Då den psykosociala arbetsmiljön står för de största arbetsmiljöriskerna arbetas 
det kontinuerligt med dessa :frågor både centralt och på respektive -arbetsplats. 
Detta sker genom en öppen attityd för att förbättra den psykosociala arbetsmil
jön. På alla arbetsplatsträffar/personalko:nferenser·är trivsel och arbetsmiljö en · 
stående punkt. 

I no:vember anordnades en hälsodag för personalen inom förskola och fritidshem. 
Dagen bestod av :frukost på respektive arbetspiats, förel&.sning om positivt tän
kande och två valfria friskvårdsakttviteter. Alla bjöds på hälsolunch som lagades 
av kostpersonalen i Tingsryds kommun. 

I Tingsryds kommun finns möjlighet att söka :frjskvårdsbidrag. Inom vår :förvalt
nings utnyttjades detta av 125 personer vilken motsvarar ca 30 % av vår personal. 
Kostnaden uppgick till 95955 kronor 2016. 

Medarbetarsamtalet kretsar till stor del kring arbetstagarens arbetssituation. Här 
fångar man bland annat upp problem i arbetsmiljön, vilket ger möjlighet att di
rekt hantera och åtgärda eventuella problem. 
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T:illbmlls-och mrbetsskadleanmälnmgair inom Barm- och utbildningsfö:rvalt
ningen 

Ra:rn- och Uttbildnings- År2015 År 2016 
fö rvaltlill.föngen Tillbud I Arbetsskada Tillbud I Arbetsskada 

10· I 4 19 I 11 

Totalt anmäldes 30 tillbud och arbetsskador år 2016:Tillbuds- och arbetsskadean
mälningarna är av varierande årt, där hot och våld i klassrumssituationer är domine
rande. Ökningen av rapporterade arbetsskador från år 2015 kan bero p~ att medarbe
tare och chefer har blivit bättre på att rapportera i KIA. Samtliga tillbud och arbets
skador har rapporterats i KIA, diskuterats och följts upp på respektive arbetsplats och 
åtgärder har vidtagits där det varit möjligt. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvarostatistik från personalavdelningen visar att sjukfrånvaron är 
4,96 % år 2016, vilket är 0,34 % lägre än år 2015. Av sjukfrånvaron är 
4 9 , 5 7 % långtidssjukskrivningar, dvs. 60 dagar eller mer, vilket är O, 1 7 % 
högre än år 2015 . 

Sjukfrånvaron i procent skiljer sig stort mellan arbetsplatserna. De arbetsplatserna 
med hög sjukfrånvaro har långtidssjukskriyningarna dominerat. 

Förvaltningen har tillsammans med personalavdelningen und·er året arbetat med 
rehabiliteringsärenden i enlighet med rehabiliteringspolicyn. Rektorerna känner ett 
stort stöd i samarbetet med personalavdelningen i dessa frågor. 

2(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsrytj 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax . 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



', 2017-02-09 

Sjukfrånvaron för olika åldersgrupper, för kvinnor och män samt personalkate
gorier redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell över ohälsotal 2015 och 2016 . 
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Tillgänglig ordi- Antal %sjuk % sjuk 
narie arbetstid i sjuktimmar 

timmar 2015 2016 
Alla anställda inom barn och 
utbildningsförvaltningen 884 582 . 38349 5,5 % 4,96% 
Totalt för 29 år o yngre 115 240 2812 2, 8 % 2,3 % 
Totalt för 30-49 år 308:422 16 578 5,7 % 5, 3 % 
Totalt för 50 år och äldre 330 538 18 960 6,3 % 5,6 % 

-:" :··' 

Kvinnor 611 389 36 025 6,3 % 5,7 % 
Män 142 811 2325 1,8 % 1,6 % 

Lärare 283 690 13 001 4,8 % 4,6% 
Barnomsorgspetsonal 325 619 20 099 6,9 % 6,2% 
Övrig personal 275 273 5249 2,3 % 1,9 % 

Jämställdhetsarbetet 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns 345 tillsvidareanställda, av dessa 
är 84,3 % kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna har 77,9 % en heltidsan
ställning. När det gäller tillsvidareanställda män har 94,4 % en heltidsanställ
ning. 

Åtgärder som har vidtagits för ökad jämställdhet: 
m Vid nyanställning eftersträvas i första hand att befintliga anställda ges möjlighet 

att utöka sin sysselsättningsgrad. 
• Förskolornas och fritidshemmens arbetslag schemalägger själva sina arbetstider. 
11 Vid rekrytering eftersträvas att könsfördelningen ska'utjämnas på arbetsplatserna. 
11 Arbetslagen i den pedagogiska verksamheten.skriver lokalajämställdhetsplane:r,. 

vilka årligen revideras. 

Mats Ingolf 

Planeringsledare 
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Personalärenden 
Dnr: 2017/100 027 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson redogör för aktuella ärenden. 

I Utdrags bestyrkande 
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Övriga frågor 

Inga övriga frågor rapporterades 

I Utihagsbestyrkande 


