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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens personalutskott  2022-09-02  

 

 

Ärendelista 

 § 31 Godkännande av ärendelista  

 § 32 Aktuellt från HR-avdelningen KSPU september 

2022 

 

 § 33 Information - verksamhetschef för särskilda 

boenden 

 

 § 34 Omarbetat förslag - Regler för ersättning till 

förtroendevalda i Olofströms kommun 

 

 § 35 Information om arbetsgivarnytt 7-9 2022 från 

SKR 

 

 § 36 Ej verkställda beslut  

 § 37 Meddelanden  
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens personalutskott  2022-09-02  

 

§ 31/2022  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Ärendelistan godkänns. 
 
Thommy Svensson (KD) utses att justera protokollet. 

  



 Protokoll 4(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 32/2022  KS 2022/1039  
 

§ 32/2022  Aktuellt från HR-avdelningen KSPU september 2022 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Informationen tas till protokollet. 
  

Ärendebeskrivning 
HR-chef Cecilia Tallkvist och HR-specialist Susanne Nilsson redovisar ärendet. 

Personalförändringar Bemanningsenheten och Lön.  

Bemanningskoordinator Sandra Olofsson har slutat och Sanna Kauppinen är rekryterad. 
Lönekonsult/Bemanningskoordinator Elisa Johansson och Lönekonsult Anna Helgesson 
kommer att byta tjänst med varandra. Bemanningskoordinator Johan Hemmendy går över till 
tjänst som HR-specialist på socialförvaltningen den 1 september. Föräldralediga 
Bemanningskoordinatorn Jessika Kornela kommer åter i deltid från den 1 oktober. Det har 
gått bättre än förväntat med lösningen av sommarvikarierna denna sommaren.  

Visselblåsarfunktionen 

Nyhet har publicerats på Insidan och länk till systemet Lantero finns på både Insidan och 
Hemsidan. Ett inkommit ärende som Lantero bedömt ligger utanför visselblåsarsystemet. 
Utredare på kommunen är enig i Lanteros bedömning. Ärendet hanteras redan internt med 
berörda.  

Tecknade LOK 

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm – LOK 22 Vårdförbundet 

Lokalt kollektivavtal om Avtal om utbyte av personuppgifter - Vårdförbundet 

 
Beslutet skickas till 
HR-chef C.T. 
HR-specialist S.N. 

  



 Protokoll 5(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 33/2022  KS 2022/6  
 

§ 33/2022  Information - verksamhetschef för särskilda boenden 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens personalutskott beslöt 2022-05-06, § 30 att bjuda in verksamhetschef 
Janni Hedlin för särskilda boenden till mötet den 2 september 2022.  
Janni Hedlin redovisar om rollen kvalitetsundersköterska, som än är i ett planeringsstadie 
och som inte är infört än. 
 
De särskilda boendena (SÄBO) finns på Västralid, Ekbacken, Garvaregården, 
Brännaregården1, Brännaregården 2, Borggården. 
 
Uppdraget som kvalitetsundersköterska kommer att ge mer fokus på: 
- social dokumentation - tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig 
- se till att rutiner följs och ha ett övergripande ansvar för enhetens "ordning och reda" 
- Teammöten - viktigt utvecklingsinstrument 

Varför dokumentera? 
- Det är lagstadgat enligt SoL  
- Individ och medarbetare vet vad som ska göras och hur 
- Rättssäkerhet för både individ och medarbetare 
- Följa utvecklingen hos individen - förbättringar och försämringar 

Teammöten 
- Regelbundna möten mellan undersköterska, sjuksköterska, rehabpersonal samt 
enhetschef, med fokus på individerna,  
viktigt utvecklingsinstrument  
- Följer en förutbestämd dagordning 
- Viktigt forum för utredning av avvikelser 
 
Förutsättningar för inrättande av ny roll 
- Inom befintlig budget 
- Kompetenskrav 
- Börja på demensenhet. 
 
Positiva effekter 
- Ökad kvalitet i vården och omsorgen för individen 
- Bättre "ordning och reda" på enheterna 
- Stärkt "employer brand" (arbetsgivarens varumärke) för Olofströms kommun 
  

  

  



 Protokoll 6(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 34/2022  KS 2022/1857  
 

§ 34/2022  Omarbetat förslag - Regler för ersättning till förtroendevalda i 
Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

1. Reglerna antas för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun och i de helägda 
bolagen.  

2. De nya reglerna gäller från 2023-01-01.  

3. Därmed upphör arvodesregler beslutade av kommunfullmäktige § 139, 2019-12-02 att 
gälla. 

4. Nuvarande konstruktion av arvodesberedningen med två ledamöter upphör (KS § 
104/2008). I stället utser personalutskottet inom sig arvodesberedning. 
 
Reservation 
Torsten Cairenius (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkanden 
Ordförande Pirjo Veteli (S) yrkar att under årsarvode 2§a andra stycket och 2§b  1:a stycket 
när det gäller ersättare tas titeln 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen bort. Övriga 
ledamöter instämmer. 
 
Torsten Cairenius (M) yrkar att ersättares inträde vid 75% sjukskrivning ska ersättas med 
75% istället för 100% samt intakt ersättning upp till 30 dagar vid semester, föräldraledighet 
och övrig tjänstledighet för årsarvoderad. 

Ordföranden yrkar enligt arvodesberedningens framlagda förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att framlagt förslag på 
arvodesregler från arvodesberedningen gäller. 
  

Ärendebeskrivning 
Arvodessamordnare Christin Törgren redovisar ärendet.  

Arvodesberedningen består av ledamöterna Ingeborg Braun (S) och Torsten Cairenius (M). 
Arvodesberedningen har enligt KS beslut § 12/2022 utökats med ledamöterna Pirjo Veteli 
(S), Malin Åhman (C), och Tommy Holmgren (SD). 

Arvodesberedningen har gjort en översyn av ”Regler för ersättning till förtroendevalda i 
Olofströms kommun” som fastställdes av KF § 139,  
2019-12-02 samt fullföljt KS begäran enligt § 12/2022 att se över arvodesreglementet 
gällande längre sjukskrivningar, föräldraledighet och ledigheter. 

Utöver kommunstyrelsens begäran har en allmän översyn gjorts, exempelvis när det gäller 
längre sjukskrivningar, föräldraledigheter för begränsat årsarvode. 
Ändring har även gjorts i §5 där maxbeloppet på 2400 kronor har plockats bort för förlorad 



 Protokoll 7(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 34/2022  KS 2022/1857  
 

arbetsförtjänst och även maxtid på 10 timmar per dygn. 
Ny paragraf har lagts till: §19 delegering. 

Till sin hjälp har arvodesberedningen haft arvodesamordnare. Dialog har även förts med hr-
chef och kommunchef. Arvodesamordnare har framfört att överförmyndare också bör tas i 
beaktande i denna översyn, då även den positionen är årsarvoderad. 

Yttrande/Bedömning 

Arvodesberedningen överlämnar det omarbetade förslaget för fortsatt beredning. I den 
fortsatta beredningen vill arvodesberedningen uppmärksamma tre frågor som 
arvodesberedningen ej har hanterat.  

Dessa är: 

-Pensionsförmåner 

-Överförmyndarverksamheten 

-Ansvarig för revidering 

Arvodesberedningen är enig i förslaget förutom i två frågor där representanterna för m, c och 
sd har avvikande uppfattning. Dessa två frågor är ersättares inträde vid 75% sjukskrivning för 
årsarvoderad samt intakt ersättning upp till 30 dagar vid semester, föräldraledighet och övrig 
tjänstledighet för årsarvoderad. 

Arvodesberedningen föreslår dessutom att nuvarande konstruktion av arvodesberedningen 
med två ledamöter upphör. I stället föreslår arvodesberedningen att Personalutskottet inom 
sig utser arvodesberedning. Det kan konstateras att Personalutskottet har delegation att 
tolka reglerna i svårtolkade ärenden. Likaså har arvodesberedningen utökats med ledamöter 
från Personalutskottet enligt beslut i KS §12/2022. Det synes således mer naturligt att 
Personalutskottet hanterar dessa frågor. 

Arvodesberedningen föreslår att det omarbetade förslaget till ”Regler för ersättning till 
förtroendevalda i Olofströms kommun” samt förändringen av arvodesberednings konstruktion 
träder i kraft 2023-01-01. 

Tillhörande bilagor följer regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun. 

Finansiering 

Medel anvisas från befintlig budgetram. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Följebrev – omarbetat förslag till ”Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms 
kommun” 
Regler för ersättning till förtroendevalda Olofström 
Arvodesersättning 2022 
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 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 34/2022  KS 2022/1857  
 

Handlingsplan avvikelse förlorad arbetsförtjänst och arvode 
Riktlinjer för e-post 

 
Beslutet skickas till 
Arvodesamordnare 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 35/2022  KS 2022/213  
 

§ 35/2022  Information om arbetsgivarnytt 7-9 2022 från SKR 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
HR-chef Cecilia Tallkvist redovisar ärendet. 

Arbetsgivarnytt 7 2022 avser – Nytt avtal (RiB 22) träffat mellan BRF, Kommunal och Vision.  

Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
och Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision, 
har kommit överens om ett nytt kollektivavtal RiB 22 

Arbetsgivarnytt 8 2022 avser – Frågor som rör arbetsskor och skyddsskor.  

Att arbetsgivaren ska svara för fria arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg är en 
fråga som är aktuell för både Kommunal och Vårdförbundet.   

Frågan var senast uppe i avtalsrörelsen med Vårdförbundet våren 2022 men den reglerades 
inte i kollektivavtalet. SKR konstaterar att gällande skatteregler ligger utanför parternas 
mandat och att nuvarande regler om skyddsskor inte omfattar stora grupper av 
kvinnodominerade yrken inom exempelvis vård och omsorg.  

Arbetsgivarnytt nr 9 2022 avser – Indikation om oförändrade premier för AGS-KL, TFA-KL 
och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2023.  

Denna information, baserad på AFA Försäkrings premieindikation, lämnas för att underlätta 
budgetprocessen i kommun, region och företag.  

Bedömningen är att Afa Försäkring 2023 kan behålla 2022 års nollpremie för AGS-KL och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen samt en oförändrad premie om 0,01 % för TFA-KL. 

Styrelsen beslutade 2022-03-31 att Afa-bolagen kommer att fusioneras till ett bolag, Afa 
Försäkring, per årsskiftet 2022/23. Därför görs den framåtblickande 
premie/förmögenhetsanalysen endast för det fusionerade Afa Försäkring uppdelat på 
kollektiv. 

 
Beslutet skickas till 
HR-chef  
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 Sammanträdesdatum  
 2022-09-02  

 
Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 36/2022  KS 2022/6  
 

§ 36/2022  Ej verkställda beslut 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet syftar till att klargöra om personalutskottets tidigare beslutade samt delegerade 
uppdrag har genomförts, i enlighet med KSPU § 65, 2018-10-19.  
 
Det finns 2 ärenden som ej har verkställts än, det är samma ärenden som fanns med på 
listan då redovisning gavs 2021-09-03, § 65. 
 

§ 6/2021 Tecknande av lokalt kollektivavtal (LOK) gällande måltidsuppehåll  

Status: Arbete pågår  

§ 44/2021 Översyn av policy för bisysslor  

Status: Arbete pågår 
 
 

Beslutet skickas till:  
HR-chef  
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Kommunstyrelsens personalutskott 

KSPU § 37/2022  KS 2022/6  
 

§ 37/2022  Meddelanden 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut: 

Meddelanden tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelanden redovisas: 

  

8581/2022 
Cirkulär 22:18: Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan 
om brandmän i beredskap enligt RiB har rätt till högre 
sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS 

8582/2022 
Cirkulär 22:19: Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare 
som omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i 
Överenskommelsen 

8583/2022 Cirkulär 22:20: Kompletterande rådgivning gällande 
projektanställning enligt AB 20 

8584/2022 Cirkulär 22:21: Ändringar i LAS och vissa andra lagar med 
anledning av arbetsvillkorsdirektivet 

8585/2022 Cirkulär 22:22: Överenskommelse om Särskilt 
förhandlingsordningsavtal RiB (SFR 22) 

8586/2022 Cirkulär 22:25: Överenskommelse om Kompetens- 
och omställningsavtal – KOM-KR 

8587/2022 Cirkulär 22:26: Ändring av Kollektivavtal för krigs- 
och beredskapstillstånd (KB-avtal) 
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