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Sammanträdesdatum  

2019-03-11  

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

  
Justeringens plats och tid Torsdag den 21 mars 2019, kommunledningsförvaltningens lokaler 

Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 9 - 15 
  
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 2019-03-11 
Anslaget sätts upp 2019-03-22 
Anslaget tas ned 2019-04-13 
Sista dag att överklaga 2019-04-12 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid Sammanträdesrummet Torsvi, kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 

12, måndagen den 11 mars 2019, klockan 13.30–14.40 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

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

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Håkan Sandberg, HR-chef 

Elin Billås, HR-konsult 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
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Paragraf 9  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 10  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 11  

Inkomna skrivelser 

Beskrivning av ärendet 
Inga skrivelser har inkommit. 

__________  
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2019/134 

Löneöversyn 2019 

Beslut 
Enköpings kommuns inriktning i Löneöversynen 2019 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 5 mars 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att inom Enköpings kommun styrs lönesättningen 

av individens prestationer och resultat i relation till uppdrag och mål för verksamhet 

och individ. Kommunens lönekriterier, vilka kan förtydligas eller kompletteras på 

lokal nivå, ska ses som förtydliganden av vad som är uppmuntransvärda och 

verksamhetsnyttiga beteenden, och som stöttar kommunens verksamhet. 

Enköpings kommuns lönesättning vilar på gällande riktlinjer för lönebildning. 

Utgångspunkten är individuell lönesättning. Chefernas uppdrag är att genomföra 

en löneöversyn utifrån arbetsgivarens utgångspunkter, och bedöma varje individs 

prestation. Medarbetarna har i och med sin anställning ett ansvar att utvecklas i sitt 

arbete och bidra till verksamhetens genomförande och utveckling.    

Grundinställningen från Enköpings kommun är att tydligheten i lönesättningen nås 

bäst genom dialog direkt mellan medarbetare och chef. Målsättningen för 

Enköpings kommun är därför att samtliga löner ska sättas inom ramen för 

dialogmodellen. Enköpings kommuns målsättning är att våra löner ska vara 

jämställda och konkurrenskraftiga. 

Ett fortsatt mål även för löneöversyn 2019 ska vara att öka lönespridningen inom 

respektive yrkesgrupp. Detta ska ske med utgångspunkt i kollektivavtal och 

kopplas till medarbetarens prestation och resultat utifrån våra lönekriterier. Fokus 

ska läggas på medarbetarens nya månadslön och inte det enskilda lönepåslaget, 

bland annat för att öka förutsättningarna att uppnå en god lönespridning.  

Särskilda satsningar 

Respektive förvaltningschef samordnar lönesättningen inom sin förvaltning och 

ansvarar för eventuella prioriteringar inom respektive förvaltning. Information om 

eventuella prioriteringar sker i samband med den inledande överläggningen. 

Övriga ställningstaganden för löneöversyn 2019 

- Samtliga nya löner ska avrundas till jämna 100-tal kronor. 
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- Målsättningen är att samtlig tillsvidareanställd personal ska få sin nya lön i 

samband med maj månads lön 2019.  

Ekonomi  

Inga ytterligare kostnader förutom de redan avsatta medlen för LÖV 2019. 

HR-chef Håkan Sandberg redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 

personalutskott 

Enköpings kommuns inriktning i Löneöversynen 2019 antas. 

__________  
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Paragraf 13  

Information om slutuppföljning av övergripande intern 
kontroll på HR-området 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg redogör för slutuppföljning av övergripande intern 

kontroll på HR-området. Det är tre kontrollområden som berör HR-frågor: 

värdegrund, utvecklingssamtal och sjukfrånvaro. 

__________  
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Paragraf 14  

Information om samverkansavtalet 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om Samverkansavtalet som är tecknat med 

de fackliga organisationerna. 

__________  



 Protokoll  10 (10)

Sammanträdesdatum  

2019-03-11  

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 15  

HR-chefen informerar 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om vilka utbildningar som 

kommunledingsförvaltningen kan erbjuda internt inom HR-området. 

HR-konsult Elin Billås redogör för kommunledningsförvaltningens arbete med 

hälsofrämjande aktiviteter 2019. 

HR-chef Håkan Sandberg informerar kort om arbetet med det uppdrag som 

personalutskottet lämnade i april 2018 och som rör en djupare analys av statistiken 

över nya tjänster 2014-2017. 

__________ 


