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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret kl 11.00-11.20 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande (C) 
 Linda Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 

 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 24-25 
 Susanne Brändström, personalstrateg § 24-25 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Per-Olof Lidestav (C) 
Ersättare 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, 2021-06-09 kl. 13.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 24-25 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Per-Olof Lidestav, justerare 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-06-09 
  Anslaget upphör 2021-07-01 

  

http://www.bjurholm.se/
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 24 Dnr KS21-205 024 

 

Erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
omvårdnadspersonal 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ”Erbjudande om 
ersättning sommaren 2021 för omvårdnadspersonal” avseende 
perioden 2021-06-21–2021-08-15. 

 
Sammanfattning av ärende 
Efter att semesterplanering inför huvudsemester fullgjorts och 
ansvarig chef vidtagit nödvändiga förändringar i semesterplaneringen 
kan det i vissa fall kvarstå vakanser. Sedan ett antal år har 
arbetsgivaren inför huvudsemester gått ut med erbjudande om 
ersättning till tillsvidareanställda medarbetare avseende 
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor inom kommunens 
äldreomsorg. 
 
Erbjudandet riktas personligt och syftet har varit att kunna fullgöra 
kommunens åtaganden under sommaren. Inför sommaren 2021 har 
kommunstyrelsens presidium fattat beslut avseende erbjudande om 
ersättning till tillsvidareanställda sjuksköterskor. 
 
Behov av att rikta ett erbjudande om ersättning till 
omvårdnadspersonal inför sommaren 2021 har nu uppstått, i syfte att 
säkra bemanningen under sommaren. Detta då det fortfarande 
kvarstår vakanser som ansvarig chef inte har kunnat lösa genom 
justeringar i semesterplaneringen.  

 
Beslutsunderlag 
Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Förslag till erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
omvårdnadspersonal 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Socialchef 
Personalstrateg 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 25 Dnr KS21-205 024 

 

Erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
arbetsterapeut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ”Erbjudande om 
ersättning sommaren 2021 för arbetsterapeut” avseende perioden 
2021-06-21–2021-08-15. 

 
Sammanfattning av ärende 
Efter att semesterplanering inför huvudsemester fullgjorts och 
ansvarig chef vidtagit nödvändiga förändringar i semesterplaneringen 
kan det i vissa fall kvarstå vakanser. Sedan ett antal år har 
arbetsgivaren inför huvudsemester gått ut med erbjudande om 
ersättning till tillsvidareanställda medarbetare avseende 
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor inom kommunens 
äldreomsorg. 
 
Erbjudandet riktas personligt och syftet har varit att kunna fullgöra 
kommunens åtaganden under sommaren. Inför sommaren 2021 har 
kommunstyrelsens presidium fattat beslut avseende erbjudande om 
ersättning till tillsvidareanställda sjuksköterskor. 
 
Behov av att rikta ett erbjudande om ersättning till arbetsterapeut 
inför sommaren 2021 har nu uppstått, i syfte att säkra bemanningen 
under sommaren. Detta då det fortfarande kvarstår vakanser som 
ansvarig chef inte har kunnat lösa genom justeringar i 
semesterplaneringen.  

 
Beslutsunderlag 
Personalstrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Förslag till erbjudande om ersättning sommaren 2021 för 
arbetsterapeut 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Socialchef 
Personalstrateg 
Diariet 
 


