
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 2021-11-04  

 

Tid och plats 4 november 2021, kl. 09:00 – 10:00 i Kommunhuset, Arkivet, Tierp 

Paragrafer 34-39 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-11-04 Anslaget tas ner: 2021-11-26 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Emma Lokander (M) ordförande 
Sara Sjödal (C) 1:e vice ordförande 
Viktoria Söderling (S) 
 

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  
 

 
 

Tjänstemän och övriga Anna Trankell, kommunsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Eva Berggård Nygren, HR-chef 
 
 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Anna Trankell 
 

Ordförande 

Emma Lokander 
 

Justerande  

Viktoria Söderling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 34 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/34  

§ 35 Arbetsrättsliga ärenden 
 

2021/37  

§ 36 Sjuktal 
 

2021/38  

§ 37 STAMINA 
 

2021/91  

§ 38 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 
 

2021/909  

§ 39 Sammanträdesplan år 2022 
 

2021/773  

 Avtackning av HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 34 
Dnr 2021/34    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 35 
Dnr 2021/37    
 
Arbetsrättsliga ärenden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om eventuella arbetsrättsliga 
ärenden.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 36 
Dnr 2021/38    
 
Sjuktal  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om den senaste statistiken gällande 
sjukfrånvaro.  
 
Sjuktalet för tiden 2021-01-01 – 2021-09-30 ligger på 6,8 %. Högsta sjuktalet 
har förskolan som ligger på 8,8 %, följt av funktionshindradeomsorgen som 
ligger på 8,5 % och äldreomsorgen på 8,4 %. Sjuktalet för 2020 var 8,3 %. Att 
göra rättvisa jämförelser med tidigare sjuktal är dock svårt på grund av rådande 
pandemi.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Redovisning av sjukfrånvaro 2021-01-01 - 2021-09-30 
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§ 37 
Dnr 2021/91    
 
STAMINA  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om kommunens arbete med 
STAMINA. 
 
En uppstart för chefer kommer att genomföras den 18 november på ett 
chefsforum för att få fler att starta upp STAMINA. Själva processen kring 
STAMINA-mötena har förenklats så att det är lättare för chefer att 
genomföra dem. Då STAMINA är kopplat till ett forskningsprojekt sker 
förbättringar av metoden hela tiden utifrån erfarenheter och 
forskningsresultat. 
 
STAMINA ska kopplas ihop med Stratsys då modulen systematiskt 
arbetsmiljöarbete införs. Då blir arbetsmiljöarbetet en naturlig del i 
verksamhetsarbetet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 38 
Dnr 2021/909    
 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
I arbetsmiljölagen samt i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 finns arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivet. Arbetsgivaren skall varje år göra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerar skall 
det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.  
 
En blankett för den årliga uppföljningen har tagits fram med handlingsplan för 
det som inte är genomfört. Varje verksamhet ska fylla i blanketten. Detta arbete 
pågår och kommer att vara färdigställt i december för 2021. Resultatet ska 
redovisas för förhandlingsdelegationen i början av 2022. 
 
En modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska införas till 
verksamhetssystemet Stratsys 2022 vilket innebär att uppföljningen kommer att 
ske i systemet framgent. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 39 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation år 2022: 
 
27 januari, klockan 09:00 
1 mars, klockan 09:00 
5 maj, klockan 09:00 
23 augusti, klockan 09:00 
4 oktober, klockan 09:00 
17 november, klockan 09:00 och 
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor. Beslutet för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 
november 2021 och sammanträdesdagarna kommer då att offentliggöras på 
Tierps kommuns hemsida. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-11-04  
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Avtackning av HR-chef  
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation tackar HR-chef Eva Berggård 
Nygren för väl utfört arbete under de 8 år hon jobbat inom kommunen.  
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