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Beslutande Jacob Spangenberg (C) 

Margareta Widén Berggren (S) 

Tomas Bendiksen (S) 

Pär-Olof Olsson (M) 
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§§ 6-7: HR-strateg Jenny Nolin 
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    Dnr KS-2021-76 

§ 6. Personalnyckeltal 2020, samt sjukstatistik för Q4 samt 

helår 2020  

Beslut 

Personalutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av sedvanlig sjukstatistik för Q4 samt helår 2020, och ett urval av viktiga 

personalnyckeltal som redovisas i Personalekonomisk redovisning i samband med bokslut 

2020.  

 Antal tillsvidareanställningar har sjunkit från 1765 till 1753  

 84 % av våra anställda är kvinnor (85 % föregående år).  

 Övertidsarbetet motsvarar 22 ytterligare heltidstjänster (20-25 föregående år).  

 65 % av våra tillsvidareanställda jobbar heltid (64 % föregående år).  

 Under året har 8 av 13 nya chefer rekryterats internt (12 av 14 föregående år).  

Sjuktalen för helåret 2020 är 8,58 % och för Q4 2020 8,43 %.  

Beslutsunderlag 

Presentation 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

HR-strateg Jenny Nolin och HR-chef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor verksamhetsstöd, HR: Birgitta Kraft och Pauliina Lundberg 
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    Dnr KS-2021-77 

§ 7. Arbetssätt för lokalt antagande (LOK) av centrala 

kollektivavtal samt förslag till ändring i delegationsordning 

för personalfrågor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till arbetssätt för arbetsgivaren att anta nya tecknade 

centrala avtal mellan SKR och centrala fackliga organisationer.   

Kommunstyrelsen delegerar till Personalutskottet att lokalt anta centrala kollektivavtal. 

Ändringen införs i delegationsordningen för personalfrågor.  

 

Ärendebeskrivning 

När nya centrala kollektivavtal tecknas mellan SKR och centrala fackliga organisationer 

rekommenderas arbetsgivare att anta dessa genom lokala kollektivavtal (LOK). Det innebär 

att arbetsgivaren ska följa de antagna avtalen.  

Östhammars kommun föreslås anta respektive avtal för arbetsgivarens räkning genom beslut i 

personalutskottet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Förhandlingschef Birgitta Kraft och HR-chef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor verksamhetsstöd, HR: Birgitta Kraft och Pauliina Lundberg 

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, styrdokument, övergripande 
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    Dnr KS-2021-82 

§ 8. Vaccination på arbetstid  

Beslut 

Personalutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut som 

syftar till att all personal får ta vaccin mot covid-19 på arbetstid. Beslutet ska gälla under 

2021. Ärendet återupptas på nästa personalutskott 2021-03-23.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisas förslag från den politiska majoriteten att all personal ska få vaccinera sig mot 

covid-19 på arbetstid.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

HR-chef Pauliina Lundberg informerar om att medarbetarna har fått information om att de får 

vaccinera sig på arbetstid om man inte kan göra det på fritiden. Omvärldsspaning visar på 

ungefär samma upplägg eller något generösare.  

Beslutet skickas till 

HR-chef Pauliina Lundberg 

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, Peter Nyberg 
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    Dnr KS-2021-10 

§ 9. Information från kommunförvaltningen 

Beslut 

Personalutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information i aktuella frågor.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

HR-chef Pauliina Lundberg informerar om att distansarbete är förlängt till sista juni samt om 

samverkan.  


