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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fullmäktigesalen , kl. 15.00-16.45 

Beslutande Hans Johansson, ordförande (C) 
Mats Nilsson ( S) 
Roger Siljeholm (M) 
 

Tjänstemän Malin Karhu Birgersson, personalchef 
Marita Skog, kommundirektör 
Andreas Mossberg förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Pia Eskola tf Kulturchef 
Ann-Kristine Källström  och Lena Forsberg verksamhetschefer Socialförvaltningen 

Ersättare  

Utses att justera Roger Siljeholm 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 17-20 
 Sekreterare    
 Malin Karhu Birgersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Organ Personalutskottet 
Sammanträdes-
datum 2020-05-12 Datum för  

anslag 2020-05-18 Datum för när 
 anslag tas bort 2020-06-09 

Förvaringsplats-
för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Pu § 17  

Verksamhetsinformation Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut: 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Anderas Mossberg samhällsbyggnadschef informerar om Samhällsbyggnadsförvaltningen verksam-
het enligt Personalutskottets arbetsordning 
 
Förvaltningarna ska en gång per termin redogöra för personalutskottet  

• Arbetsmiljöfrågor  
• Antal olycksfall och tillbud  
• Sjukfrånvaro  
• Åtgärder för att minska sjukfrånvaro  

 
• Samverkansarbetet Samverkansorganisation  
• Aktuella ärenden i förvaltningens samverkan  

 
• Kompetensförsörjning  
• Aktuellt läge  
• Åtgärder  

 
Information av Andreas Mossberg förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Kommer att arbeta tydligare med arbetsmiljöfrågor och även att göra arbetsmiljöpolicyn 
mer känd i verksamheten.  

• Stabil personalsituation på förvaltningen.  
• Kostenheten jobbar med sammanslagning, med anledning av Corona, vilket har fungerat 

bra. 
• Samarbetet mellan kostenheten och övriga förvaltningar har ökat och fungerar bra. 
• Ledningen har tillsammans med de fackliga organisationerna kommunal och Vision ge-

nomfört en riskbedömning som resulterat i 18 punkter som man nu arbetar med åtgärder  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Pu § 18 

Verksamhetsinformation Kulturförvaltningen 

Beslut: 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Pia Eskola tf kulturchef informerar om Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet enligt Personal-
utskottets arbetsordning 
 
Förvaltningarna ska en gång per termin redogöra för personalutskottet  

• Arbetsmiljöfrågor  
• Antal olycksfall och tillbud  
• Sjukfrånvaro  
• Åtgärder för att minska sjukfrånvaro  

 
• Samverkansarbetet Samverkansorganisation  
• Aktuella ärenden i förvaltningens samverkan  

 
• Kompetensförsörjning  
• Aktuellt läge  
• Åtgärder  

 
Pia Eskola redovisat aktuellt läge 

• Verksamheten har planerat för att klara olika förändringar med anledning av Corona. 
• Alltid minst två personal i tjänst på biblioteket i Säter. På filialerna arbetar man ensam. 
• Svårt att rekrytera bibliotekarier men för närvarande finns inga vakanser 
• Verksamheten har ställts om med anledning av Corona, man levererar böcker hem till lån-

tagare i större omfattning nu. Många evenemang har ställts in. Mycket verksamhet i Digi-
delcenter har fått göras via telefon och skype/teams 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Pu § 19 

Socialförvaltningens arbete med anledning av Covid19 

Beslut: 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ann-Kristine Källström och Lena Forsberg informerar om socialförvaltningens arbete med anled-
ning av Covid 19. 
 
I dagsläget finns skyddsutrustning i den omfattning som krävs. Verksamheten inventerar regelbun-
det vad som finns. Rapport lämnas en varje vecka till socialstyrelsen.  
 
Besked väntas från smittskydd Dalarna gällande krav på visir/munskydd i allt vårdnära arbete. 
Kostnaderna för skyddsmaterial har ökat under Corona-pandemin. 
 
Från slutet av maj kommer kommunen att kunna använda ett avtal via Kommuntus/SKR för att 
beställa skyddsmaterial till bättre priser. 
 
Kostnader kopplade till Corona bokförs på ett speciellt projekt för att kunna identifiera kostnader. 
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Pu § 20 Diarienummer: KS2020/0233 

Flexibilitet Heltid 

Beslut 
Personalutskottet beslutar uppdra till personalchefen att tillsammans med socialförvaltningen och 
kommunal presentera ett förslag till flexibilitet inom heltidsbeslutet 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Diskussion om tillämpning och förändring av personalpolicy och heltid som norm 
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