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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

Plats och tid

Kommunförvaltningen 2017-04-24. kl 1500 - 1545

Beslutande

Laila Mäki, S
Carolina Suikki, V
Anita Sköld, M

Övriga deltagande

Elin Niemi, personalchef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2017-04-25

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................................
Inga-Lill Ängsund

Ordförande

..................................................................................
Laila Mäki

Justerare

...........................................................
Carolina Suikki

Paragrafer

12 - 16

........................................................

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

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Datum för anslags
uppsättande

2017-04-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

............................................................
Inga-Lill Ängsund

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-05-17
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

Ärende

Justerandes sign

§ 12

Ersättning till personal inom socialförvaltningen vid flytt av semester
under sommaren 2017

§ 13

RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap

§ 14

Tjänstledighet

§ 15

Skrivelse

§ 16

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-11-29 – 2017-04-21

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

§ 12

Dnr 2017.121

026

Ersättning till personal inom socialförvaltningen vid flytt av
semester under sommaren 2017
Inom socialförvaltningen förväntas svårigheter uppstå att bemanna
verksamheter inom vård- och omsorg samt hemsjukvården under sommaren.
För att säkerställa bemanningen under sommaren 2017 föreslår personaloch löneenheten i samråd med socialförvaltningen att arbetsgivaren bör
lämna ersättning till ordinarie personal som frivilligt väljer att flytta på sin
semester. Denna åtgärd avser som den absolut sista utvägen för att
säkerställa bemanningen inom rubricerade områden under
sommarmånaderna juni – augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-11.
Beslut
Personalutskottet beslutar att vid förläggning av semesterledighet som avses i
12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4
veckor under juni–augusti. Arbetstagaren ska underrättas om fastställd
semester vid den tidpunkt som lokalt överenskommits. Om ingen lokal
överenskommelse har gjorts gäller reglerna i semesterlagen om underrättelse, dvs två månader före semesterns början. Kompensationen som följer
av denna skrivelse gäller för anställd som frivilligt flyttar på sin semester efter
det att tiden för underrättelse löpt ut eller då anställd frivilligt flyttar
semestern utanför perioden juni-augusti.
Kompensation för flyttad semester
Arbetstagare som frivilligt väljer att flytta sin planerade sommarsemester
erhåller ett lönetillägg om:
3 000 kronor vid byte av en (1) semestervecka
6 000 kronor vid byte av två (2) semesterveckor
9 000 kronor vid byte av tre (3) semesterveckor
15 000 kronor vid byte av fyra (4) semesterveckor
Ersättningsreglerna gäller oavsett sysselsättningsgrad och avtalsenliga
ersättningar, OB mm, utbetalas på vanligt sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

§ 12 forts.
För att ersättnings skall utgå skall en skriftlig överenskommelse om
ovanstående undertecknas av respektive medarbetare och chef. Kostnaden
för ersättningen belastar respektive verksamhet.
_____
Protokoll skickas till
Socialchef
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

§ 13

Dnr KS 2017.122

021

RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap
Pajala kommun har antagit RiB i lydelse 2016-10-01 som lokalt kollektivavtal.
Till avtalet hör även bestämmelserna enligt bilaga RiB 17 med giltighet fr.o.m.
2017-05-01. RiB 17 innehåller en ny ersättningsmodell och ett flertal
villkorsändringar. Arbetsgivaren tillåts endast göra avvikelser där detta
särskilt anges.
Förhandlingar har skett med Vision och Kommunal 2017-04-24.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Beslut
Personalutskottet beslutar att då kompetensförsörjningen behöver säkras
inom deltidskåren bibehålls de lokala avvikelserna som Pajala kommun
antagit att gälla fr o m 2015-07-21. De lokala avvikelser som reglerade
biltillägg och högre ersättning för övning och materielvård upphör däremot
att gälla fr o m 1 maj 2017.
Lokalt beslut om avvikelser från avtal RiB i lydelse 2016-10-01;
Särskilt ansvar/arbetsuppgift
Räddningsledare
Kårchef (Tärendö, Junosuando,
Muodoslompolo)

3 216 kr/beredskapsvecka

Ansvarig förman
Förman

550 kr/beredskapsvecka

Säkerhetsvakt
Säkerhetsvakt

238 kr/timme

_____
Protokoll skickas till
Räddningschef

Justerandes sign

843 kr/månad

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

§ 14
Tjänstledighet
Fordonsförare Stefan Petäjävaara ansöker om tjänstledighet med nedsättning
20 % tiden 2017-06-12 – 2017-12-31.
Beslutsunderlag
Ledighetsansökan 2017-04-21.
Beslut
Personalutskottet beslutar bevilja nedsättning 20 % tiden 2017-06-12 – 201712-31.
_____
Protokoll skickas till
Stefan Petäjävaara
Teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KS 2017.126

024

Beslut
Lärararnas Riksförbund påtalar i skrivelse sin syn på fördelning av
Lärarlönelyftet-2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lärarnas Riksförbund.
Beslut
Personalutskottet har tagit del av skrivelsen samt protokoll från
överläggningar med Lärarnas Riksförbund.
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Personalutskott

2017-04-24

§ 16
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-11-29 – 2017-04-21
Beslut tagna utifrån delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden
redovisas.
Beslut
Personalutskottet godkänner redovisning av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2017-04-24, § 16.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

