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§ 13 Begäran om justering av lön 2016/176 
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PU § 8 Dnr 2017/45

Information - Sysselsättningsgradsprojektet

Ärendebeskrivning 
Projektledare Erja Eloranta var närvarande och informerade om hur projektet 
ökad sysselsättning fortlöper. 
Erja har besökt de fem särskilda boendena i kommunen och är klara med 
dem. Nu pågår träffar med hemtjänstgrupperna samt LSS-verksamheten och 
det arbetet beräknas vara klart under april månad. All nattpersonal inom 
nämnda områden är kvar.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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PU § 9 Dnr 2017/274 00

Information – uppföljning företagshälsovård 2016

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet och gav en 
uppföljning av företagshälsovården från föregående år. 

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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PU § 10 Dnr 2017/273 04

Information – personalekonomiskt bokslut 2016

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström redogjorde för det personalekonomiska 
bokslutet för 2016.
Under 2016 ökade antalet tillsvidareanställda med 16 personer och totalt 
ökade antalet anställda med 81 personer. Det är inom barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen som det ökat mest inom.
Sjukfrånvaron var 6,97% och den totala löneutvecklingen låg på 3,1%

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna

___________________

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-28

Personalutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

PU § 11

Information - nylönesättning

Ärendebeskrivning 
Ordförande Camilla Ollas Hampus (C) informerade om en nylönesättning 
som hon godkänt på delegation.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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PU § 12

Information – feriearbetande ungdom

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet. Varje år erbjuder 
kommunen feriearbete om två veckor till de elever som har gått ut första året 
ur gymnasiet. Ett 30-tal platser erbjuds och det är främst inom gatu- och 
park, gymnasiets lantbruksdel samt på vissa boenden.
Arbetsmarknadsenheten samordnar och sköter all administration kring 
feriearbetande ungdom.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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PU § 13 Dnr 2016/176 02

Begäran om justering av lön

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från Lars Kratz, förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, gällande en felbedömning i uttagningen till de 
lärare som skulle vara berättigade till regeringens lärarlönelyft. 
”Lärarlönelyftet är en satsning från staten för att höja lärarnas löner. Utifrån 
ett antal kriterier tas cirka 40% av alla lärare ut till att få ta del av satsningen. 
I Rättviks kommun beslutades det att de som skulle få ta del av satsningen 
skulle få 3000 kronor extra i lön tillsvidare. I samband med uttagningen till 
detta gjordes en felbedömning när det gäller två lärare på 
Stiernhööksgymnasiet som inte kom med. Vi ser att det misstaget behöver 
åtgärdas.

Förvaltningens förslag till beslut
De två lärare det berörs får en extra lön på 3000 kronor fr.o.m. 160701. 
Tillsvidare.
Fr.o.m. 160701–161231 belastar det Stiernhööksgymnasiets budget.    
Fr.o.m. 170101 söker vi statsbidrag för att täcka kostnaden från Skolverket.”
Yrkanden
Camilla Ollas Hampus (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt att en fungerande rutin ska arbetas fram så att man inte hamnar i en 
liknande situation i framtiden. I detta yrkande instämde även Britt-Marie 
Essell (S) och Yvonne Junell (C).
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
personalutskottet bifallit detsamma.

Personalutskottets beslut
1. De två lärare det berörs får vardera en extra lön om 3000 SEK från 

och med 2016-07-01 och tillsvidare.
2. Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta fram en 

rutin kring frågan så att man inte hamnar i en liknande situation i 
framtiden.

______________________
Sändlista: L Kratz

A Nises Borgström
Löneenheten
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