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Sammanträdesdatum  

2019-11-04  

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

  
Justeringens plats och tid Måndag den 11 november 2019, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 44 - 48 
  
Sekreterare  
 Maria Westberg 
  
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 2019-11-04 
Anslaget sätts upp 2019-11-12 
Anslaget tas ned 2019-12-04 
Sista dag att överklaga 2019-12-03 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid Allium, måndagen den 4 november 2019, klockan 13.30–15.00 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

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

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Håkan Sandberg, HR-chef 

Maria Westberg, kommunsekreterare 
Elin Billås, HR-konsult 
Jonas Ahlström, HR-strateg 
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Paragraf 44  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 45  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 46 Ärendenummer KS2019/305 

Rapport av aktiviteter gjorda inom uppdraget attraktiv 
arbetsgivare och kompetensutveckling 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Ahlström, HR-strateg, redogör för arbetet med attraktiv arbetsgivare och 

inom området kompetensutveckling. 

__________  
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Paragraf 47 Ärendenummer KS2019/305 

Revidering av årshjul för arbete med attraktiv 
arbetsgivare 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att se över om årshjulet ska delas in i kvartal eller 

tertialer istället. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 30 oktober 2019 inkommit med en skrivelse 

i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens personalutskott har gett 

uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på nyckelfaktorer och 

mätpunkter som definierar vad som utgör en attraktiv arbetsgivare. Utifrån detta 

uppdrag har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag på ett årshjul för 

rapportering av statistik och analyser till personalutskottet. 

Årshjulet är reviderat då vissa mätpunkter och undersökningsresultat kommer 

finnas tillgängliga för kommunledningsförvaltningen senare än det var beräknat då 

årshjulet beslutades. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 

personalutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott godkänner reviderat årshjul med nyckelfaktorer 

kopplat till attraktiv arbetsgivare. 

__________ 
 
Kopia till: 
HR-avdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 48  

HR-chefen informerar 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om dokumentet Rutiner för arbetsmiljö- och 

jämställdhet. 

__________ 


