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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 2021-02-09
Datum för anslags uppsättande Uppsattdatum
Datum för anslags nedtagande NedtagandeDatum.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Personalutskottet

PU §3  

Föregående protokoll

Beslut 
Personalutskottet lyfter frågan om föregående protokoll vid nästkommande möte

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om att föregående protokoll inte är färdiga för justering 
ännu på grund av hög arbetsbelastning på personalavdelningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Personalutskottet

PU §4  

Personalpolitiskt program

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om att det personalpolitiska programmet ska lyftas på 
samtliga arbetsplatsträffar i mars enligt samverkansavtalet. Personalavdelningen har tagit fram ett 
material som kommer skickas ut till samtliga chefer. Nämnderna ska också ges en möjlighet att ta del 
av det personalpolitiska programmet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Personalutskottet

PU §5  

Lönekartläggning

Beslut 
Personalutskottet antar den lönekartläggning som presenteras med bifogad handlingsplan.

Personalutskottet önskar se över vissa principer i lönekartläggningen till nästa år.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom den lönekartläggning som tagits fram. De grupper som 
omfattas av handlingsplanen och därför tillskjuts extra pengar i löneöversynen är arbetsledare, 
barnskötare, personliga assistenter samt vårdbiträden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Personalutskottet

PU §6  

Löneöversyn

Beslut 
De yrkesgrupper som får särskilda satsningar i årets löneöversyn oavsett facklig tillhörighet är 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, skolsköterskor, undersköterskor, vårdare, 
barnskötare och bibliotekarier. 
 
Även grupperna arbetsledare, barnskötare, personliga assistenter samt vårdbiträden får i år en extra 
satsning som ett resultat av lönekartläggningen (se paragraf 5).

Personalchefen får i uppdrag att fördela löneökningsutrymmena enligt givna direktiv. 

Dagens sammanträde 
Personalutskottet har inför löneöversyn 2021 haft en överläggning, 2021-01-19, med 
förvaltningscheferna samt med de lokala fackliga representanterna. Med utgångspunkt i resultatet av 
den redovisade löneanalysen, överläggning med förvaltningscheferna, berörda fackliga 
organisationer och den egna lönepolitiken gör personalutskottets ledamöter en samlad bedömning 
av kommunens löneökningsbehov.

De verksamhetsbaserade lönekriterierna ska göras väl kända bland medarbetarna innan 
löneöversynen genomförs. 

Lönen för samtliga arbetstagare ska vara individuell och differentieras. De arbetstagare som bidrar 
till verksamhetsförbättringar och ökad måluppfyllelse ska premieras. En större lönespridning inom de 
flesta yrkesgrupper bör eftersträvas. Lönesättningen av nyanställda bör således inte leda till en 
fortgående sammanpressning av lönebilden. 

Respektive lönesättande chef måste kunna visa att lönesättningen ej har diskriminerande inslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Personalutskottet

PU §7  

Övrigt

Beslut 
Personalutskottet ger personalchef Linnea Hallenberg i uppdrag att se över möjligheten till digital 
signering av personalutskottets protokoll. 

Dagens sammanträde 
En diskussion förs kring möjligheten till digital signering. 
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