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Sammanträdesdatum
Personalutskottet

2019-03-29

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2019-03-29, kl. 09.00-10.10

Beslutande

Åke Johdet (S)
Roland Karlsson (S)
Anna Taavola (FrS)

Övriga deltagande

Maria Alldén (V)
Elin Niemi, personalchef
Helene Johansson, personal § 2

Utses att justera

Anna Taavola

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2019-04-03 kl. 08.00

Underskrifter

Sekreterare ………………………………………………………………………..

Paragrafer 2 - 5

Anna Uusitalo
Ordförande

..............................................................................................
Åke Johdet

Justerare

...................................................................
Anna Taavola
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-29

Datum för anslags
uppsättande

2019-04-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...................................................................
Anna Uusitalo

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande 2019- 04-24

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Personalutskottet

2019-03-29

Ärenden

Justerandes sign

2.

Information personalekonomisk redovisning 2018

3.

Beslut om förmåner som personalen inte tillhandahåller

4.

Pensionsavtal för förtroendevalda

5.

Chefsrapport
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Sammanträdesdatum
Personalutskottet

2019-03-29

§2
Information personalekonomisk redovisning 2018
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar att personalekonomisk redovisning 2018 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Den personalekonomiska redovisningen är en bilaga till årsredovisningen vars syfte är
att inom ramen för den traditionella årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna.
Redovisningen skall ge en rättvisande bild av de faktorer som påverkar kommunens
totala personalkostnader. Personalredovisning, kalkyler och statistik är viktiga
instrument vid uppföljning och utveckling av verksamheten och kommunen som
arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-29.
Personalekonomisk redovisning 2018.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
Personalutskottet

2019-03-29

§3
Beslut om förmåner som personalen inte tillhandahåller
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar att tillstyrka utbetalning av hotell- och resekostnader
avseende februari månad.
Förmåner som normalt sett inte tillhandahålls av arbetsgivaren ska tillämpas
restriktivt och beslut om sådana får endast fattas av personalutskottet.
Kostnaden för detta belastar sektor för teknik och service.
Ärendet
En tidigare chef har haft en överenskommelse att få betald övernattning på hotell
samt reseersättning vid de tillfällen han tjänstgjorde i Pajala.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Lönepolicy.
_____
Protokoll skickas till:
Personalchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Personalutskottet

2019-03-29

§4
Pensionsavtal för förtroendevalda
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:
- att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF- KL18) med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL,
- att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet,
- att anta reviderad pensionspolicy.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit förslag
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL18). OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
I cirkulär 2018:31 från SKL, i enlighet med Sveriges Kommuner och
Landstingsstyrelses beslut, föreslås att kommunen beslutar att anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga,
Vissa Förtydliganden till OPF-KL, bilaga 1 och 2 till denna tjänsteskrivelse.
I SKL:s kommentarer till OPF-KL, bilaga 3 till denna tjänsteskrivelse, framgår att
kommunfullmäktige även ska utse pensionsmyndighet, den nämnd som ska ha till
uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.
Pajala kommuns nuvarande pensionspolicy innehåller hänvisningar till 2014 års OPFKL (avsnitt 5) och måste därför revideras i och med att de nya bestämmelserna antas,
bilaga 4 till denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-29.
Bilaga 1, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
OPF-KL18
Bilaga 2, vissa Förtydliganden till OPF-KL
Bilaga 3, kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda OPF-KL18 (för kännedom)
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§ 4 forts.
Bilaga 4, pensionspolicy (reviderad)
Bilaga 5, pensionspolicy (nuvarande)
_____
Protokoll skickas till:
Kommunstyrelsen
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§5
Chefsrapport
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Personalchefen presenterar information om verksamheten.
- Information om personalchefens uppdrag.
- Nytt avtal gällande företagshälsovård från 1 januari 2019.
- Löneöversyn 2019.
- Överenskommelse om avslut av anställning.
- Revidering av handlingsplan för TLO-KL.
_____
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