
 Protokoll  1 (8) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, onsdagen den 1 februari 2023, klockan 13.00 
  
Avser paragrafer 1 - 6 
  
Sekreterare  
 Helena Edin 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
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 2023-01-30 
Anslaget sätts upp 2023-02-01 
Anslaget tas ned 2023-02-23 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid KLF Backsippa, Linbanegatan 12, måndagen den 30 januari 2023, klockan 

08.30–09.30 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 
 Anders Wikman (NE), vice ordförande 
 Jesper Englundh (S) 
  
Övriga deltagare Daniel Jansson- Hammargren, kommundirektör 
 Linda Ahlsén, HR-chef 
 Johan Åberg, HR-konsult 
 Helena Edin, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 3 

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 4 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskotts sammanträden 2023 ........................................ 5 

Information om årsredovisning av HR-målen ..................................................................................................... 6 

Information om löneöversynen 2024 .................................................................................................................. 7 

Enköpings kommuns kompetensutvecklingsfond ............................................................................................... 8 
 
 



 Protokoll  3 (8) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer KS2022/404 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
personalutskotts sammanträden 2023 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut   
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att:  

1. sammanträda följande måndagar 2023 med starttid klockan 08.30:  
27 mars, 12 juni, 11 september, 13 november. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 7 november 2022, § 17 att  
sammanträda den 30 januari 2022 klockan 08.30. Kommunledningsförvaltningen  
har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 2023 kommunstyrelsens  
personalutskott.  

Beslutsgång 
Efter att föreslaget datum 30 november justeras till 13 november samt att 
beslutspunkt 2 stryks, finner ordförande att beslut enligt förslag kan fattas.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-28 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4  

Information om årsredovisning av HR-målen 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut  
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen.  
 
Sammanfattning 
HR-chef Linda Ahlsén och HR-konsult Johan Åberg informerar om bland annat 
 

• sjukfrånvaro  
• personalomsättning 
• HME – medarbetarmål 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 5  

Information om löneöversynen 2024 
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut  
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen.  
 
Sammanfattning 
HR-chef Linda Ahlsén och HR-konsult Johan Åberg informerar om bland annat 
 

• kommunens löneuppräkning 
• utbetalning av uppräkning sker i samband med löneutbetalning juni 2023 
• budgetprocessen 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 6  

Enköpings kommuns kompetensutvecklingsfond 
 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Personalutskottet ger HR-chef Linda Ahlsén i uppdrag att ta fram en tydlig 
tjänsteskrivelse med vilka konsekvenser det innebär om fonden avvecklas. 
 
Sammanfattning 
Den 1 april 2014 antogs riktlinjerna för Enköpings kommuns 
kompetensutvecklingsfond (KS2014/232 § 102). 
 
”Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag på riktlinjer för Enköpings 
kommuns kompetensutvecklingsfond. Av riktlinjerna framgår bland annat att syftet 
med kompetensutvecklingsfonden är att Enköpings kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarmärke. Kommunfullmäktige har beslutat att 
fondera 2 miljoner kronor för 2014 i en kompetensutvecklingsfond som en satsning 
för att främja kompetensutveckling och kompetensförsörjningen i Enköpings 
kommun. Fonden är en extra satsning som är utöver den årliga 
kompetensutvecklingen som varje verksamhet budgeterar vilket ska ge 
medarbetare ytterligare en chans att vidareutveckla sig” 
 
HR-chef Linda Ahlsén lyfter frågan om fonden för kompetensutveckling finnas kvar, 
då det är bättre att söka avsatta medel via AFA så att inte dessa brinner inne eller 
minskas.  
__________ 
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