
 

 
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

 

Tid och plats 2013-05-29 klockan 09:00- 11:40  i Kommunhuset. 

Beslutande  

 Carina Zachau (M) - ordförande 
Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande §§ 22-30 
Christer Olsson (S) - ledamot 
Thomas Bjertner (S) – ledamot  
Gunnar Edvardsson (KD) – ledamot 
 

Övriga deltagande Staffan Roos, personalchef 
Eva Johansson, PA- specialist 
 

Justering 
 

Justerare Thomas Bjertner 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2013-06-10  klockan 17:00 

Justerade paragrafer §§ 22 - 37 

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Staffan Roos 

Ordförande  
................................................................. 
Carina Zachau 

Justerare  
................................................................. 
Thomas Bjertner 

  

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

Sammanträdesdatum 2013-05-29  

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2013-06-11 

Datum för nedtagande av 
anslag 2013-07-04 
 

 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkontoret  

 
Underskrift 

 
................................................................. 
Suzana Bjelic 
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PU § 22  KLKP.2013.10  020  
 

Beslut om att justera dagens protokoll  
 

 

Beslutsunderlag 

   

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar  

att utse Thomas Bjertner att justera måndagen den 10  

 juni kl 17:00 

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 23  KLKP.2013.24  023  
 

Information om personalenhetens verksamhetsinriktning   
 

Personalchefen redogör för personalenhetens verksamhetsinriktnings 

dokument. 

 

Beslutsunderlag 

Information om personalenhetens verksamhetsinriktning 2013-05-30 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personalchef Staffan Roos  
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PU § 24  KLKP.2013.25  021  
 

Beslut att anta HÖK 13 OFR 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.  
– HÖK 13 – med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet  
 

SKL och Pacta träffade den 10 april 2013 Huvudöverenskommelse, 

HÖK 13, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 

 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande 

bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.  

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla 

förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser 

förhandlingsprotokoll och bilagor utom Allmänna bestämmelser. 

Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, kommenteras i ett särslilt cirkulär, nr 

13:14. 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med OFRs förbundsområde 

Allmän kommunal verksamhet för tillämning fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenkommelse HÖK 13 samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 

kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

Beslutsunderlag 

SKLs Cirkulär 13:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med OFRs förbundsområde 

Allmän kommunal verksamhet. 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 

samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna 

lokalt kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

____________ 
 
Expedieras till: Personalchef Staffan Roos 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-29  

Kommunstyrelsens personalutskott 

   

Justerandes 
signatur 
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PU § 25  KLKP.2013.31  021  
 

Anmälan om delegationsbeslut avtal  
 

Tecknande av lokala kollektivavtal med Kommunal 

med anledning av centralt träffade uppgörelser mellan SKL och 

Kommunalarbetarförbundet föreligger tre olika lokala kollektivavtal. 

De centrala parterna har tillsammans utformat 

överenskommelsehandlingar, som ska undertecknas av avtalsslutande 

part (kommunen) för att den centrala uppgörelsen ska äga tillämpning. 

Föreligger följande tre lokala kollektivavtal, undertecknade av 

personalchefen: 

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m – 

LOK 13. 

Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personliga 

assistenter och anhörigvårdare – PAN 13. 

Lokalt kollektivavtal om BEA (beredskapsavtal). 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan delegationsanmälan LOK BEA 2013-05-17 

Anmälan delegationsanmälan LOK 13 Kommunal 2013-05-17 

Anmälan delegationsanmälan PAN 13 2013-05-17 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att lägga informationen ”Anmälan om delegationsbeslut avtal”  

till handlingarna 

   

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personalchef Staffan Roos  
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PU § 26  KLKP.2013.30  024  
 

Information om löneöversyn 2013  
 

Personalchef Staffan Roos informerar att löneöversyner pågår med 

Kommunal, Lärarorganisationerna, Vårdförbundet, Sjukgymnasterna och 

Arbetsterapeuterna och ny lön beräknas kunna betalas ut med juni 

månadslön och retoaktiv lön i augusti. 

För övriga fackliga organisationer beräknas löneöversynerna vara klara i 

augusti och september. 

På grund av kommunens ekonomiska situation 2013 så är det totala 

utrymmet begränsat.  

Utifrån tidigare beslut i Pu så kommer lärarna, att inom ramen för det 

begränsade utrymmet för 2013, att prioriteras.   

 

Beslutsunderlag 

   

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

   

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 27  KLKP.2013.23  023  
 

Beslut -delegation anställning 2013-03-01- 2013-04-30  
 

Personalchef Staffan Roos meddelar att delegationsanmälan avseende 

anställningar och lönebeslut finns att tillgå avseende kommunens 

samtliga verkamheter.  

 

Beslutsunderlag 

   

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

    

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 28  KLKP.2013.29  021  
 

Förslag till beslut om ändring i befintlig 
delegationsordning avseende lönesättning  
 

I personalchefens tjänsteskrivelse framgår att i delegationsförteckningen 

för kommunstyrelsens verksamhetsområde avsnitt Personal-

administrativa ärenden framgår vilka som har rätt att fatta beslut på 

delegation i olika personaladministrativa ärenden. 

Under punkten 7 i avsnittet Personaladministrativa ärenden regleras vem 

som har rätt att träffa avtal i samband med revisionsförhandlingar inom 

kommunstyrelsen/personalutskottet angivna ramar och direktiv samt 

löneförhandlingar i samband med omorganisationer motsvarande. 

 

För närvarande är personalchefen delegat vad avser beslut enligt P. 7. 

 

För att få en mer ändamålsenlig ordning föreslås att punkten 7 enligt 

ovan ändras så att personalutskottet träffar avtal med kommunchefen och 

att kommunchefen träffar avtal med ekonomichef, personalchef, 

samhällsbyggnadschef, socialchef, utbildningschef samt kultur- och 

fritidschef och att personalchefen träffar avtal för övriga arbetstagare. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS  2013-05-17 

Förslag till beslut - delegationsordning 2013-05-17 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att delegationsförteckningen för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde avseende personaladministrativa 

ärenden under P. 7 tillförs följande lydelse: 

a) För kommunchef    Personalutskottet 

b) För ekonomichef, personalchef,  

 samhällsbyggnadschef, socialchef, 

 utbildningschef samt kultur- och 

 fritidschef    Kommunchef  

c) För övrig personal    Personalchef  

       

____________ 
 
Expedieras till: Kommunchef Peter Andreasson 

Kommunsekreterare Kenth Svensson 
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  Utdragsbestyrkande                                          9 
    

 

  

 
PU § 29  KLKP.2013.34  026  
 

Information om arbetsmiljöverkets tillsynsinspektion ang 
sommararbete för ungdomar  
 

Arbetsmiljöverket har meddelat att man kommer att genomföra en 

tillsynsinspektion den 28 maj 2013 kl. 13:00 hos Örkelljunga kommun i 

rubricerat ärende. 

Varje sommar anordnar många kommuner ett antal arbetsmöjligheter för 

ungdomar i sin kommun, vilket är positivt. I många fall är det 

ungdomarnas första arbete och därmed också den första kontakten med 

arbetslivet. Av arbets-skadestatistiken kan det också konstateras generellt 

att ungdomar mellan åldersgruppen 16-24 är en riskgrupp.  

Under sommaren 2013 kommer Arbetsmiljöverket göra ett antal 

inspektioner på arbetsställen där ungdomar arbetar. Inför dessa 

inspektioner vill Arbetsmiljöverket att Örkelljunga kommun redovisar 

till Arbetsmiljöverket, distrikt Malmö, vilka rutiner som vi tillämpar 

inom kommunen. 
 

Personalchef Staffan Roos meddelar att ny inspektion via 

arbetsplatsbesök kommer att ske 27 juni på 4 arbetsplatser, där gjord 

riskbedömning, vidtagna åtgärder och skriftliga rutiner ska vara 

dokumenterade. 

 

Beslutsunderlag 

Information om arbetsmiljöverkets tillsynsinspektion ang sommararbete 

för ungdomar 2013-05-17 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

   

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 30  KLKP.2013.27  026  
 

Beslut om upphandling förtagshälsovård SKNV  
 

Av personalchefens tjänsteskrivelse framgår att Örkelljunga kommun 

upphandlade Företagshälsovård tillsammans med Bjuvs kommun och 

Ängelholms kommun 2009. Nuvarande avtal med Previa löper ut 2013-

12-31 och det är aktuellt att göra en förnyad upphandling. 

 

Utöver ovanstående kommuner har även Landskrona kommun uttryckt 

intresse att delta i en gemensam upphandling. 

 

Grunden och förutsättningarna för upphandlingen är i stort densamma 

som vid förra upphandlingen. 

Kommunerna är överens om att fortsätta sitt arbetsmiljöarbete med att 

förebygga ohälsa dvs. att förlägga tyngden på det förebyggande och 

främjande arbetet med företagshälsovården. 

Örkelljunga vill ha en inriktning där leverantören har en organisation 

som långsiktigt klarar att stödja verksamheternas arbetsmiljöarbete och  

att leverera de tjänster kommunen efterfrågar. 

Vidare vill Örkelljunga kommun att det ska finnas 

mottagningsmöjligheter inom en radie av 50 km räknat från Örkelljunga 

där leverantören kan ta emot kommunens medarbetare. 

Örkelljunga kommun vill att leverantören tillhandahåller tjänster inom 

nedanstående områden, vilket även inbegriper utbildning och 

kompetensutveckling: 

Medicinsk företagshälsovård, teknisk företagshälsovård, psykosocial 

företagshälsovård och ergonomsik företagshälsovård. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal FHV med Previa 2013-05-17 

Tjänsteskrivelse upphandling av FHV 2013-05-17 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att upphandling av företagshälsovårdstjänster genomförs 

tillsammans med Bjuv, Landskrona och Ängelholms 

kommuner, samt 

att redovisade krav utgör underlag för den gemensamma 

upphandlingen.  

__________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 31  KLKP.2013.26  026  
 

Redovisning Individuell sjukfrånvaro > 28 dagar  
 

PA- specialist Eva Johansson redogör för den individuella sjukfrånvaron 

under perioden 2013-01-01 – 2013-04-30. 

Hälften av de långtidssjukskrivna är sjukskrivna av psykiska orsaker. 51 

personer har varit långtidssjukskrivna men glädjande nog har 30 personer  

återgått i arbete.    

 

Beslutsunderlag 

Redovisning 2013-05-08 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att uppdra åt HR utvecklare Carita Gustafsson att följa upp hur 

stor andel av långtidsfrånvaron som är arbetsrelaterad, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  

    

 

____________ 
 
Expedieras till: 

  



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-29  

Kommunstyrelsens personalutskott 

   

Justerandes 
signatur 
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PU § 32  KLKP.2013.17  020  
 

Uppföljning av beslut 2012-11-14 Mall förtroendevalda  
 

Kommunrådet Carina Zachau redogör för ärendet tillsammans med 

personalchef Staffan Roos. Framtagna tillämpningsanvisningar och 

blanketter delgavs och diskuterades. 

Följande kompletteringar diskuterades: 

Blankett ”Ersättning till förtroendevald (Obs ej sammanträde) Ruta -

Anställd utanför kommunen, kompletteras med ”ersättning enligt 

inlämnat intyg”. 

Blankett ”tillämpningsanvisningar” kompletteras med skrivningen ” Har 

du flera arbetsgivare eller har ersättning från en eller flera myndigheter så 

kontakta kommunens lönekontor”. 

 

 

Beslutsunderlag 

PU § 16 2013-03-26 2013-04-15 

Rapport examensarbete blankett Förtroendevalda 2013-05-17 

  

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att besluta om att anta framtagna blanketter med ovanstående 

 kompletteringar, samt 

att blanketterna tillämpas fr.o.m. 2013-09-01 i samtliga nämnder 

och styrelser, samt 

att utvärdering sker under våren 2014. 

 

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 33  KLKP.2013.39  021  
 

Beslut om att teckna lokalt kollektivavtal HÖK 13 
Kommunal  
 

SKL och Pacta träffade den 28 april 2013 Huvudöverenskommelse, 

HÖK 13, med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande 

bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.  

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla 

förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser 

förhandlingsprotokoll och bilagor utom Allmänna bestämmelser. 

Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, kommenteras i ett särslilt cirkulär, nr 

13:18. 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenkommelse HÖK 13 samt 

att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – 

LOK 13 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

Beslutsunderlag 

SKLs Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 

samt 

att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt 

kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

 

  

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 34  KLKP.2013.37  021  
 

Beslut om att teckna lokalt kollektivavtal BEA  
 

SKL och Pacta har träffat överenskommelse om ändring i Betämmelser 

för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser –BEA med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, 

(Fackförbundet Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och 

Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen gäller tidigare träffad 

överenskommelse från 2012. 

För OFRs förbundsområden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd och Sveriges läkarförbund gäller BEA 06. 

Fortsatta förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår. OFRs 

förbundsområde Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters 

Riksförbund har fr.o.m. 2013-06-01 sagt upp BEA-avtalet. 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 

kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

Beslutsunderlag 

SKLs Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser –BEA samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna 

lokalt kollektivavtal – BEA i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

___________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 35  KLKP.2013.38  021  
 

Beslut om att teckna lokalt kollektivavtal PAN 13   
 

SKL och Pacta träffade den 28 april 2013, Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 

med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande 

bilagor. 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet 

för tillämpning fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt 

att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt 

kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med centrala 

förhandlingsprotokollet 

Beslutsunderlag 

Beslut att teckna Lokalt kollektivavtal PAN 13 2013-05-27. 

SKLs Cirkulär 13:21 Lön och allmänna anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare – PAN 13 – med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

 

Att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare 

samt 

att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna 

lokalt kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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PU § 36  KLKP.2013.35  021  
 

Beslut om att teckna lokalt kollektivavtal BAL 13   
 

SKL och Pacta har träffat överenskommelse om ändringar i 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 13 med 

Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion – BAL 13 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet fr.o.m. 2013-04-01, 

Att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion – BAL 13 samt 

Att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 

kollektivavtal – BAL 13 i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

Beslutsunderlag 

Beslut att teckna Lokalt kollektivavtal BAL 13 2013-05-27 

SKLs Cirkulär 13:24 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 13. 

 
 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

 

Att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktion BAL 13 samt 

att efter framställan från respektive arbetstagarorganisation 

teckna lokalt kollektivavtal – BAL 13 – i enlighet med det 

centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

 

____________ 
 
Expedieras till: 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
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PU § 37  KLKP.2013.36  021  
 

Beslut om att teckna lokalt kollektivavtal BUI 13  
 

SKL och Pacta har träffat överenskommelse om ändringar i 

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning 

– BUI 13 med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

 

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av 

träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet fr.o.m. 2013-04-01, 

Att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 13 samt 

Att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 

kollektivavtal – BUI 13 i enlighet med det centrala 

förhandlingsprotokollet. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut att teckna Lokalt kollektivavtal BUI13 2013-05-27 

SKLs cirkulär 13:23 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i utbildning- och introduktionsanställning – BUI 13. 

 
 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i enlighet med SKLs 

rekommendation 

 

Att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- 

och introduktionsanställning BUI 13 samt 

att efter framställan från respektive arbetstagarorganisation 

teckna lokalt kollektivavtal – BUI 13 – i enlighet med det 

centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

  

 


