
MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Personalutskottet Sammanträdesdatum Sida

2021-03-16 1 ()
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Tid 2021-03-16, Kl.08:00

Beslutande
Katarina Johansson
Krister Kronzell
Lars Hollner

Övriga Närvarande Monica Kling, § 9
Maria Pedersen, § 10

Utsedda att justera Lars Hollner

Justering plats och tid  

           Underskrifter

Paragrafer 8-12

Sekreterare   ………………………………………….
                 Linnea Hallenberg

Ordförande   …………………………………….........
                       Katarina Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Lars Hollner                        Just2

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Personalutskottet
Sammanträdesdatum 2021-03-16
Datum för anslags uppsättande 2021-04-15
Datum för anslags nedtagande 2021-05-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Personalutskottet

PU §8  

Föregående protokoll

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg informerar att de föregående protokollen (2021-01-19, 2021-02-03 
samt 2021-02-09) är utskickade för justering och synpunkter har inkommit. Protokollen kommer att 
justeras enligt de synpunkterna och därefter finnas tillgängliga för underskrift i kommunens 
reception. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Personalutskottet

PU §9  

Personalpolitiskt program

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Personalutvecklare Monica Kling går igenom hur det personalpolitiska programmet ska presenteras 
på samtliga arbetsplatsers arbetsplatsträffar. En diskussion kring rutinerna kring det personalpolitiska 
programmet förs också. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Personalutskottet

PU §10  

Arbetskläder och arbetsskor på tekniska

Beslut 
Personalutskottet beslutar att möjligheten till arbetsskor för städpersonal finns inom de skrivningar 
som tidigare har gjort av personalutskottet om behov finns för detta. 

Dagens sammanträde 
Kost- och städchef Maria Pedersen deltar på mötet och en diskussion förs kring arbetsskor för 
städpersonal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Personalutskottet

PU §11  

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. En diskussion kring 
redovisningen av sjukfrånvarostatistiken ska diskuteras på nästkommande möte. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom den sjukfrånvarostatistik som finns framtagen för 
perioden januari 2021 jämfört med perioden januari 2020. Hur personalstatistiken ska redovisas 
diskuteras också. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Personalutskottet

PU §12  

Övriga frågor

Beslut 
Personalutskottet beslut att göra en översyn av arvodesreglerna med start under hösten 2021. 

Dagens sammanträde 
Lars Hollner lyfter frågan om att en översyn av arvodesreglerna behöver göras. Detta behöver sättas 
igång under hösten 2021 för att kunna vara klart för beslut under början av 2022. 
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