
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-18

Kommunstyrelsens personalutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2020-03-18, kl. 09:00

Beslutande: Liss Böcker (C), 1:e v. ordförande
Lars Nyander (S), 2:e v. ordförande
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)
Ola Carlsson (M) tjg. ers för Robin Holmberg (M)

Ersättare: Eric Sahlvall (L)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör
Mats Ulfwinger, enhetschef nämndkansliet
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Eva Sturesson, stadsjurist
Henrik Sandén, planeringschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och Familj
Lena Östblom, HR-chef

Utses att justera: Lars Nyander, Linda Persson Paragrafer: 9-12

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Liss Böcker

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander, Linda Persson
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-24

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

Godkännande av föredragningslistan KSAU 2020 2020/49

Dialog och vägledning kring kompetensbank (Lena Östblom och 
Pernilla Gedda)

Ändrad anställningsform för chefer 2020/104



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 9 Dnr. KS 2020/48  

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två 
justeringspersoner.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll utses Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 23 mars 2020.
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2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 10 Dnr. KS 2020/49  

Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för utskottets 
möten och dagordningen till sammanträdena.

Utskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

1. Dagordningen godkänns.
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Kommunstyrelsens personalutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 11

Dialog och vägledning kring kompetensbank

Ärendebeskrivning
HR-chef Lena Östblom informerar utskottet om det pågående arbetet gällande en 
kunskapsbank/kompetensbank i kommunen. 

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen i samband med beslutet om budgetdirektiv 27 maj 
2019. Uppdragen ska vara redovisat senast den 30 juni 2020.

Målbilden är:

 Digital Kunskapsbank/Kompetensbank - samla medarbetarnas kompetenser

 Enkelt hitta rätt kompetenser när de behövs

 Kommungemensamt stöd i kompetensutveckling för att behålla och utveckla 
medarbetare

HR-chefen redogör för de två olika vägarna som finns att gå:

1: Ett enklare digitalt verktyg där enbart kompentenserna hos medarbetarna loggas  

2. En mer avancerat verktyg där vi utöver loggningen av kompetenserna även kan få 
kontoll på medarbetarnas kompetensutveckling.

Utskottet ställer sig positiva till alternativ 2, en helhetslösning.
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Kommunstyrelsens personalutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 12 Dnr. KS 2020/104  

Ändrad anställningsform för chefer

Ärendebeskrivning
I syfte att vara attraktiv som arbetsgivare, både vid nyrekrytering och för att behålla redan 
anställda chefer, har HR-chef Lena Östblom gjort en översyn av chefers anställningsform i 
Ängelholms kommun.  

Översynen avser anställningsform, längd på chefsförordnande och vilken lägsta lön som 
gäller vid övergång till annan befattning som medarbetare.

Förslaget är att samtliga enhetschefer anställs tillsvidare. Högsta chefsledet och 
verksamhetschefer anställs förslagsvis med femåriga chefsförordnande, med 
tillsvidareanställning som medarbetare. I de fall chefsuppdraget upphör övergår 
anställningen till en annan överenskommen befattning, med en lägsta lön motsvarande 80 
% av aktuell chefslön. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande HR-chef 21 februari 2020
Samverkansprotokoll 25 februari 2019

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att tillsvidareanställa enhetschefer vid nyanställning

att erbjuda nuvarande enhetschefer en tillsvidareanställning, med i övrigt 
oförändrade villkor

att verksamhetschefer och högsta chefer anställs med femåriga chefsförordnande

att lägsta lön vid övergång till annan befattning som medarbetare, utgör 80 % av 
aktuell chefslön, för högsta chefsledet och verksamhetschefer

Beslutet ska expedieras till
Lena Östblom, HR chef
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