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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-11-12

26-31

Plats och tid

Kommunhuset Klippan, sammanträdesrum 3, kl. 13.30-14.50

Beslutande

Johan Petersson (S), ordförande
Christer Johansson (C)
Kenneth Dådring (M), vice ordförande

Övriga närvarande

Kerstin Persson (S)
Roger Sjunner (MP)
Stefan Christiansson, personalchef
Helena Florell, tf. personalchef
Eva Larsson, kommunsekreterare
Barbara Hartleb, sekreterare

Utses att justera

Kenneth Dådring

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2015-11-18

Sekreterare
____________________________________________
Eva Larsson
Ordförande
____________________________________________
Johan Pettersson
Justerare
____________________________________________
Kenneth Dådring

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

Klippans kommun, Personalutskott

Sammanträdesdatum

2015-11-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Eva Larsson

Datum för anslags
nedtagande

2015-12-11
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Personalutskott
Sammanträdesdatum

2015-11-12

Innehållsförteckning:
§ 26
Riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktningar
§ 27
Lönerörelse 2016
§ 28
Förekomst av delade turer inom vården i Klippans kommun- information
§ 29
Personalrepresentation i nämnder och styrelser
§ 30
Attraktiv arbetsgivare- workshop 17 november
§ 31
Ordinarie sammanträdestider 2016 för Personalutskottet
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§ 26
Riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktningar
KS 2015.0722.003

Ärendet
Personalutskottet beslutade 2015-06-11 § 17 att uppdra åt Personalkontoret att se
över riktlinjerna för uppvaktningar och gåvor vilket har redovisats till
Personalutskottet vid sammanträde i september.
Personalutskottet beslutade 2015-09-10 § 21 att föreslå Kommunstyrelsen inhämta
yttrande från chefsgruppen.
Chefsgruppen har yttrat sig och reviderade riktlinjer för minnesgåvor och
uppvaktningar föreligger.
Personalutskottet föreslår ytterligare ändringar i riktlinjerna avseende att
förvaltningschef eventuellt kan vara kommunens representant vid begravning.
Ordet ”hen” skall ändras till ”han/hon” under rubriken ”Förtroendevalda”.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktningar (rev. 2015-11-13), bilaga Pu § 26/15.
Protokollsutdrag Personalutskott § 21.
Personalutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Fastställer riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktningar.
_____
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§ 27
Lönerörelse 2016
KS 2015.0926.024

Ärendet
Personalchef Stefan Christiansson informerar tillsammans med tf. personalchef
Helena Florell om löneprocessen 2016.
Beslutsunderlag
Personalkontorets skrivelse 2015-11-04.
Process lön 2016, ver. 2, bilaga Pu § 27/15.
Personalutskottets beslut
Godkänner löneprocess för 2016.
_____
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§ 28
Förekomst av delade turer inom vården i Klippans kommuninformation
KS 2015.1453.020

Ärendet
Personalutskottet har gett personalkontoret i uppdrag undersöka förekomsten av
delade turer inom vården i Klippans kommun.
Delade turer finns enligt uppgift endast inom äldreomsorgen i Klippans kommun.
Delade turer enligt schema finns på Hemtjänst Öst och Natt. Anledningen till att man
valt att använda sig av delade turer är att personalen önskat detta, eftersom det
innebär att personalen endast behöver arbeta var tredje helg istället för varannan
helg. Delade turer förekommer endast vid helgtjänstgöring och antal anställda som
har delade turer uppgår till 24.
Hemtjänst Väst har också delade turer enligt personalens önskemål, d.v.s. den
personal som vill arbeta var tredje helg kan göra detta med delad tur och den
personal som vill arbeta varannan helg kan göra detta., utan delad tur. Antal
anställda med delad tur:8.
Delade turer vid enstaka tillfällen förekommer på Ljungbygården, Centrumträffen,
Syrengården, Åbyhem samt hemtjänst Centrum och Ljungbyhed har endast delade
turer vid särskilda behov, inte schemalagda.
Ljungåsens äldreboende samt hemtagningsteamet och rehab-enheten har aldrig
delade turer.
Personalkontoret konstaterar sammanfattningsvis att schemalagda delade turer
förekommer under helgerna inom två hemtjänstområden enligt personalens egna
önskemål, totalt antal anställda med delade turer är 32.
Övriga verksamheter inom äldreomsorgen har inte schemalagda delade turer, men
delade turer kan förekomma vid behov t.e.x. för att klara sommarbemanningen eller
vid akuta bemanningssituationer.
Beslutsunderlag
Personalkontorets skrivelse 2015-11-04.
Personalutskottets beslut
1. Rapport angående förekomst av delade turer redovisat till personalutskottet under
hösten 2016.
2. Informationen noteras.
_____
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§ 29
Personalrepresentation i nämnder och styrelser
KS 2015.1459.020

Ärendet
Ordföranden Johan Pettersson lyfter fråga kring närvarorätt för personalföreträdare
vid sammanträde i nämnder och styrelser.
Enligt kommunallagen (7 kap 8 §) har företrädare, för de anställda hos en kommun,
rätt att närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Närvarorätten
omfattar således inte Kommunstyrelsen och inte heller utskott eller avdelning inom
en nämnd/styrelse.
Personalföreträdare har rätt att närvara och delta i överläggningar avseende ärenden
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda.
Personalföreträdare har således inte rätt att närvara då nämnd behandlar ärenden som
avser myndighetsutövning mot någon enskild, förhandlingar med en
arbetstagarorganisation, uppsägning av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister
mellan kommun och arbetstagarorganisation samt ärenden som avser beställning
eller upphandling av varor och tjänster
Personalutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 30
Attraktiv arbetsgivare- workshop 17 november
KS 2015.0675.020

Ärendet
Personalchef Stefan Christiansson och tf. personalchef Helena Florell informerar
om innehåll i workshop "Attraktiv arbetsgivare" 2015-11-17.
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson kommer tillsammans med representanter från
personalavdelningen ta fram hållpunkter och planering inför workshopen.
Personalutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 31
Ordinarie sammanträdestider 2016 för Personalutskottet
KS 2015.1454.101

Ärendet
Kommunkansliet lämnar förslag till fasta sammanträdestider för
Personalutskottet under 2016. Torsdagar är som tidigare sammanträdesdag.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets förslag till sammanträdestider 2015-11-02.
Personalutskottets beslut
Fastställer följande sammanträdestider 2016:
Personalutskottet sammanträder torsdagar kl. 13.30: 11 feb, 7 apr, 9 jun,
8 sep och 17 nov.
_____
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