
 Protokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Måndagen den 21 september 2020, Linbanegatan 12  
  
Avser paragrafer 27 - 33 
  
Sekreterare  
 Emelie Voetmann 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-14 
Anslaget sätts upp 2020-09-22 
Anslaget tas ned 2020-10-14 
Sista dag att överklaga 2020-10-13 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid Backsippa, måndagen den 14 september 2020, klockan 13.30–15.13 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, Vice ordförande (C) 
Jesper Englundh (S) 

  
  
Övriga deltagare Emelie Voetmann, kommunsekreterare 

Håkan Sandberg, HR-chef 
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Paragraf 27  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 28  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 29  

Information om kommunövergripande arbetsmiljö och 
aktiva åtgärder 2020- 2021 

Beslut 
1. Personalutskottet tackar för informationen. 

2. Personalutskottet uppdrar till Kommunledningsförvaltningen att ta fram en bilaga 
med tidplan för respektive aktivitet.   

  

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg föredrar den kommunövergripande arbetsmiljöplanen. 
Arbetsmiljöplanen redovisar en analys av svar från en medarbetarenkät som 
genomfördes år 2019. Enkäten var kommunövergripande och resultaten 
belyser  vilka utvecklingsområden kommunen har avseende 
arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöplanen innehåller utvecklingsområden inom 
arbetsmiljö och aktiviteter för avhjälpande av brister, samt ansvarig funktion för 
respektive aktivitet. 

  

__________  
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Paragraf 30  

Information om enkätresultat HME och Chefers 
förutsättningar 

Beslut 
1. Personalutskottet tackar för informationen. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppgift att säkerställa kvaliteten i 
undersökningen. När svarsfrekvens är över 65% ska åtgärdsplan tas fram. 

Beskrivning av ärendet 
HR- chef Håkan Sandberg informerar om resultaten från HME enkäten. 
Enkäten diskuterades i sin helhet och den låga svarsfrekvensen, ca. 50%, 
beslyses som problematisk. Det framhålls att för att kunna ta ställning till resultaten 
krävs högre svarsfrekvens. Vid enstaka enheter var svarsfrekvensen högre, varför 
hänsyn kan tas till de resultaten, men inte till andra. 

__________  
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Paragraf 31  

Information om del i ARUBA 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

  

Beskrivning av ärendet 
Jonas Ahlström föredrar det sista steget i ARUBA som omfattar avslut av 
anställning i Enköpings kommun. 

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2020/530 

Sammanträdesdagar 2021 personalutskott  

Beslut 
Personalutskottet sammanträder 13.30 följande dagar 2020:  

Måndagen den 11 januari 2021 Måndagen den 23 augusti 2021 

Måndagen den 8 februari 2021 Måndagen den 13 september 2021 

Måndagen den 8 mars 2021 Måndagen den 11 oktober 2021  

Måndagen den 19 april 2021  Måndagen den 8 november 2021 

Måndagen den 10 maj 2021  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott. 

Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen, 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera 
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav 
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen 
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också 
hänsyn tagits till skollov och Sveriges Kommuner och Landstings mötesplanering.  

Varje utskott fattar beslut om sina sammanträdesdagar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Personalutskottet sammanträder 13.30 följande dagar 2020:  

Måndagen den 11 januari 2021 Måndagen den 23 augusti 2021 

Måndagen den 8 februari 2021 Måndagen den 13 september 2021 

Måndagen den 8 mars 2021 Måndagen den 11 oktober 2021  

Måndagen den 19 april 2021  Måndagen den 8 november 2021 

Måndagen den 10 maj 2021  
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Paragraf 33  

HR- chefen informerar 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om förhandlingar som pågår med de fackliga 
organisationerna. 

__________ 


	Upprop och val av protokolljusterare
	Beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut

	Information om kommunövergripande arbetsmiljö och aktiva åtgärder 2020- 2021
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Information om enkätresultat HME och Chefers förutsättningar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Information om del i ARUBA
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Sammanträdesdagar 2021 personalutskott
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen


	HR- chefen informerar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


