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Motion 

Inrätta ett personalutskott – avskaffa Personalnämnden 

Skellefteå kommun står inför ett tufft ekonomiskt läge. Under de närmaste åren kommer 
budgetutrymmet inte att räcka till för att kompensera nämnderna för ökade kostnader. Det 
innebär att alla verksamheter kommer att få vidta åtgärder för att minska kostnaderna. 

I verksamheter som behöver göra ekonomiska åtstramningar och omorganiseringar hamnar 
personal- och arbetsmiljöfrågor i ett större fokus. Mindre budgetutrymme motiverar även en 
översyn av den politiska organisationen. 

Under 2019 har personal- och arbetsmiljöfrågorna varit högaktuella i den politiska debatten. 
Flera fall av övertramp mot grundlagsskyddade rättigheter – som meddelarfriheten, 
Facebookgruppen ”Håll käften och lyd!” och reportageserien #tystnaden, har aktualiserat 
debatten om kommunens personalpolitik. 

Idag hanteras de kommunövergripande personalfrågorna i en nämnd; Personalnämnden. 
Den är organisatoriskt jämställd med alla andra nämnder. Många kommuner har valt att gå 
ifrån en sådan politisk organisation för att istället lyfta upp personal- och arbetsmiljöfrågorna 
till kommunstyrelsen. I större kommuner är ett särskilt personalutskott vanligt. 

Mycket av den verksamhet som Personalnämnden i Skellefteå tidigare har ansvarat för, 
lönehantering och företagshälsovård, har organisatoriskt flyttats till kommunens interna 
serviceförvaltning och Nämnden för support och lokaler. Det innebär att i stort sett endast de 
strategiska personalfrågorna återstår i nämnden. 

Mot denna bakgrund anser Alliansen att Skellefteå kommun ska förändra den politiska 
organisationen kring personalfrågorna. Vi anser att Skellefteå, likt andra kommuner, ska 
inrätta ett personalutskott under kommunstyrelsen och avskaffa Personalnämnden.  

Vi menar att detta skulle uppvärdera personal- och arbetsmiljöfrågorna, då dessa lyfts till den 
kommunövergripande strategiska nivån under kommunstyrelsen. Förändringen möjliggör 
även besparingar inom den politiska organisationen. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att fullmäktige fattar följande beslut: 

Att  Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett personalutskott. 

Att  Personalnämnden avskaffas och att nämndens frågor överförs till personalutskottet 
under kommunstyrelsen. 

Att  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till förändringar i reglementen och 
andra styrdokument för att möjliggöra förändringen av den politiska organisationen. 

 
Andreas Löwenhöök (M) 
Oppositionsråd 
 

Carina Sundbom (C) 
Gruppledare 
 

Christina Soldan (L) 
Gruppledare 

Charlotta Enqvist (KD) 
Gruppledare 

 


