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                 Linnea Hallenberg

Ordförande   …………………………………….........
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
hemsidan www.monsteras.se

Organ Personalutskottet
Sammanträdesdatum 2020-09-16
Datum för anslags uppsättande 2020-09-22
Datum för anslags nedtagande 2020-10-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §24  Dnr.nr

Tidplan

Beslut 
Punkten föredrog under § 27.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §25  

Corona-läget

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger dessa till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur läget kring Corona ser ut i kommunen. Läget är i 
dagsläget lugnt men vi ser en ökande sjukfrånvaro på grund av förkylningar nu när skolorna har satt 
igång. En diskussion kring vaccination mot säsongsinfluensa av arbetstagare inom vård och omsorg 
har förts i länet och innebär att företagshälsovården kommer att anlitas för att vaccinera denna 
personalgrupp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §26  Dnr.nr

Löneöversyn

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger dessa till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur läget ser ut med löneöversynen. Instruktioner är 
utskickade till de chefer som ska genomföra löneöversyn i omgång ett. Vi inväntar fortfarande de 
centrala avtalen och arbetet har därför inte satts igång med de fackliga organisationer som inte har 
färdiga avtal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §27  

Personalförändringar - information

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger dessa till handlingarna

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom vilka personalförändringar som skett på diverse tjänster 
inom kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §28  

Personalpolitiskt program

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger dessa till handlingarna. En punkt gällande 
uppföljning av det personalpolitiska programmet ska läggas till på samtliga kallelser till 
personalutskottet framöver. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg och personalutvecklare Monica Kling går igenom tidplanen för 
införandet av det personalpolitiska programmet samt hur uppföljningen av programmet ska se ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-16

Personalutskottet

PU §29  

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger dessa till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur läget ser ut med sjukfrånvarostatistiken. Vi ser en 
ökning av sjukfrånvaro mellan januari till juli jämfört med 2019. Detta beror till stor del på Corona 
och vi kan också se att effekten är olika stor inom olika förvaltningar. En jämförelse mellan länets 
kommuner visades också där de andra kommunerna också visar en stor ökning av sjukfrånvaron. 
Statistik från IA presenterades också. Nya möjligheter att använda IA-systemet har införts och det 
finns därför möjlighet att presentera utökad statistik. Linnea Hallenberg går också igenom att ett nytt 
arbetssätt kommer att införas, 4Ess, för att minska sjukfrånvaron på sikt. 

8


	Protokoll förstasida
	Tidplan 
	Beslut PU 2020-09-16
Tidplan 

	Corona-läget
	Beslut PU 2020-09-16
Corona-läget

	Löneöversyn
	Beslut PU 2020-09-16
Löneöversyn

	Personalförändringar - information
	Beslut PU 2020-09-16
Personalförändringar - information

	Personalpolitiskt program
	Beslut PU 2020-09-16
Personalpolitiskt program

	Sjukfrånvaro och arbetsmiljö
	Beslut PU 2020-09-16
Sjukfrånvaro och arbetsmiljö


