
 Protokoll  1 (8) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdagen den 20 augusti 2019, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 30 - 35 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
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 2019-08-19 
Anslaget sätts upp 2019-08-21 
Anslaget tas ned 2019-09-12 
Sista dag att överklaga 2019-09-11 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid Sammanträdesrummet Allium, Linbanegatan 12 plan 1, måndagen den 19 

augusti 2019, klockan 13.30–15.15 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

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

  
  
Övriga deltagare Malin Kvist, sekreterare 

Elin Billås, HR-konsult 
Håkan Sandberg, HR-chef 
Johan Åberg, HR-konsult, till och med paragraf 32  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 30  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 31  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 32 Ärendenummer KS2019/446 

Rapport lönekartläggning 2018 

Beslut 
1. Lönekartläggningen 2018 anmäls och läggs till handlingarna 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa års kartläggning se över 
de grundläggande förutsättningarna för kartläggningen, främst i form av den 
arbetsvärdering som ligger till grund för kartläggningen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lag ska alla arbetsgivare med fler än 10 anställda genomföra en 
lönekartläggning utifrån kön varje år. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kartläggningen bedöms inte visa att det finns skillnader i lön enbart på grund av 
kön. Kommunledningsförvaltningen föreslår dock att man till nästa års kartläggning 
ser över de grundläggande förutsättningarna för kartläggningen, främst i form av 
den arbetsvärdering som ligger till grund för kartläggningen.  

HR-konsult Johan Åberg redogör för ärendet.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
personalutskott 
Lönekartläggningen 2018 anmäls och läggs till handlingarna 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 33 Ärendenummer KS2019/312 

Information om revidering av riktlinjer mot korruption 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om de regler mot korruption håller på att tas 
fram. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 34 Ärendenummer KS2019/570 

Redovisningar och nyckeltal inom området "Attraktiv 
arbetsgivare" 

Beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg och HR-konsult Elin Billås redogör för 
bemanningsstatistik från alla förvaltningar inom Enköpings kommun från och med 
januari 2015 till och med juni 2019 samt antalet medarbetare per chef. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-19  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 35  

HR-chefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
HR-chef Håkan Sandberg informerar om det pågående arbetet med att rekrytera 
ny kommundirektör. 

__________ 
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