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Tid och plats  4 oktober 2022, kl.09:00 - 09:50, digitalt sammanträde 
Paragrafer § 16 - § 22 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-12  Anslaget tas ner: 2022-11-03 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Emma Lokander (M) ordförande 

Viktoria Söderling (S) 
 

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Håkan Sandberg, HR-chef 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Emma Lokander 
 
 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Val av justerare   
 
§ 16 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:136  
 
§ 17 Information - Arbetsrättsliga ärenden KS/2022:137  
 
§ 18 Information - Resultat löneöversyn 

2022 
KS/2022:139  

 
§ 19 Information - Sjuktal KS/2022:138  
 
§ 20 Information - Personalomsättning KS/2022:413  
 
§ 21 Information - Chefs och 

ledarutvecklingsprogram 
KS/2022:382  

 
§ 22 Information - STAMINA KS/2022:140  
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§ 16 
Dnr KS/2022:136  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 17 
Dnr KS/2022:137  

Information - Arbetsrättsliga ärenden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar muntligt om pågående arbetsrättsliga 
ärenden. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 18 
Dnr KS/2022:139  

Information - Resultat löneöversyn 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar om resultatet av löneöversynen 2022. 
 
Löneöversynen blev nyligen klar och löneökningen år 2022 i Tierps 
kommun blev i genomsnitt 2,06%.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Resultat löneöversyn 2022 sammanställning 
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§ 19 
Dnr KS/2022:138  

Information - Sjuktal 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar om sjukfrånvaro för perioden 
januari-augusti 2022 enligt bilagd redovisning.  
 
Den totala sjukfrånvaron i Tierps kommun sjunker från år 2021 till 2022 
och är relativt låg. HR arbetar på ett strukturerat sätt med 
rehabiliteringsärenden där insatser krävs.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Redovisning av sjukfrånvaron 2022-01-01 – 2022-08-31 
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§ 20 
Dnr KS/2022:413  

Information - Personalomsättning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar om personalomsättning för perioden 
januari-augusti 2022 enligt bilagd redovisning.   
 
Personalomsättningen är en indikator på hur organisationen mår. I 
redovisningen januari-augusti sticker verksamheten Gemensam service ut. 
För att kunna göra uppföljningar på varför medarbetare avslutar sin 
anställning erbjuds alla att fylla i en enkät vid avslut av anställning.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Redovisning av personalomsättning 2022-01-01 – 2022-07-31 
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§ 21 
Dnr KS/2022:382  

Information - Chefs och ledarutvecklingsprogram 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar om kommunens arbete med chefs 
och ledarutvecklingsprogrammet. 
 
Kommunen har nu klart med upphandlingen av utbildare för 
ledarutvecklingsprogrammet ’Utvecklande ledarskap’. Utbildningen 
kommer att genomföras på upphandlad konferensanläggning i närheten av 
Tierp. Starten för den första av sex utbildningsgrupper sker i början av 
november 2022 och samtliga sex gruppen med totalt 90 chefer ska ha 
genomfört utbildningen senast i februari 2023. Kommunens och 
Tierpsbyggens samtliga chefer kommer att gå utbildningen.  
 
Efter genomförd utbildning på tre plus en dag kommer det att bildas 
chefsnätverk. Varje nätverk består av 8 chefer som träffas 3-4 gånger per år 
för att fortsätta diskutera det utvecklande ledarskapet. Närverken är viktiga 
för att hålla ledarskapet aktuellt. Målsättningen efter genomförd utbildning 
är att Tierps kommun och Tierpsbyggen har chefer och ledare som är 
utvecklande, det vill säga motiverande, entusiasmerande, ser, hör och 
lyssnar samt bekräftar sina medarbetare och även har mod att vid behov 
konfronterar medarbetarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 22 
Dnr KS/2022:140  

Information - STAMINA 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna inflationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Håkan Sandberg, informerar om kommunens arbete med Stamina. 
 
Under pandemin pausade flera arbetsgrupper mätningarna och 
arbetsplatsdialogerna i Stamina. Några grupper genomförde Stamina och 
chefsutbildningar digitalt. Efter pandemin har några grupper på nytt startat 
upp Stamina och chefsutbildningar har genomförts under 2022.  
Inför 2023 görs en nystartat av Stamina och en översyn görs av hur arbetet 
ska genomföras i arbetsgrupperna. För att förbättra metoden och 
genomförandet ytterligare kommer kontakter tas med forskningsledarna för 
Stamina. Arbetet med Stamina kommer att vara en del av arbetet med 
arbetsmiljömodulen i Stratsys.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
 
 


	Beslutande 
	Övriga närvarande
	Innehållsförteckning
	Paragraf  Rubrik Dnr

	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut

	Information - Arbetsrättsliga ärenden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Information - Resultat löneöversyn 2022
	Beslut
	Beslutsunderlag

	Information - Sjuktal
	Beslut
	Beslutsunderlag

	Information - Personalomsättning
	Beslut
	Beslutsunderlag

	Information - Chefs och ledarutvecklingsprogram
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Information - STAMINA
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


