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§ 12  

Föregående protokoll 
   

 

Beslut  
Personalutskottet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

Dagens sammanträde  
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom det föregående protokollet från den 8 februari 
2022. 
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§ 13  

Medarbetarenkät   
 

Beslut  
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Dagens sammanträde  
Personalchef Linnea Hallenberg går igenom hur tankarna är med upplägg av 
medarbetarenkät under hösten 2022. Frågan ska också diskuteras i kommunens 
ledningsgrupp samt med de fackliga organisationerna. 
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§ 14  

Riktlinje och rutin för hantering av kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier i 
Mönsterås kommun   
 

Beslut  
Personalutskottet antar det föreslagna dokumentet med tillägg för ett flödesschema som ska 
läggas till dokumentet.  

Dagens sammanträde  
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om den nya riktlinjen och rutinen för hantering av 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier i Mönsterås 
kommun. Ett behov av att revidera tidigare rutin fanns samt att lägga till områden som inte 
finns med i andra rutiner.  
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§ 15  

Bestämmelser om arvoden   
 

Beslut  
Personalutskottet beslutar att lyfta frågan om ”bestämmelser om arvoden” på 
nästkommande möte åter igen. 

Dagens sammanträde  
Personalutskottet påbörjar diskussionen om uppdateringen av ”bestämmelser om arvoden”.  
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§ 16  

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö   
 

Beslut  
Personalutskottet tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Dagens sammanträde  
Personalchef Linnea Hallenberg informerar om statistik gällande sjukfrånvarokostnaden.  
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§ 17  

Övriga frågor   
 

 
   

Dagens sammanträde  
Inga övriga frågor diskuterades.  
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