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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 11.00- 12.00 

Beslutande Hans Johansson, ordförande (C) 
Mats Nilsson ( S) 
Caroline Willfox (M) 
 

Tjänstemän Malin Karhu Birgersson, personalchef 
 

Ersättare  

Utses att justera  
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 25-30 
 Sekreterare    
 Malin Karhu Birgersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson  

 Justerande   
 Mats Nilsson  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 
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anslag 2020-10-06 Datum för när 
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Förvaringsplats-
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Pu § 25 Diarienummer: KS2020/0376 

Rehabiliteringspolicy 

Beslut: 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta rehabi-
literingspolicy. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett 
bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens 
förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av 
medarbetarens bild av arbetsgivaren.  
Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren ar-
betar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i uppgif-
ten. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Pu § 26 Diarienummer: KS20202/0377 

Rekryteringspolicy 

Beslut: 
Ärendet bordläggs  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommun ska ha den organisation och kompetens som behövs för att kunna erbjuda 
den goda kvalitén i organisationen som vi behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver 
att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vå-
gar prova nya metoder.  
Alla rekryteringar ska ses som en möjlighet att skapa nytt och det är därför viktigt att ställa 
frågan vad behöver vi nu för att komma ett steg längre.  
 
För att möta framtidens utmaningar och nå målet med en kompetent organisation förutsät-
ter det att Säters kommun arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och med rekryte-
ring. 
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Pu § 27  

Information om samverkansavtal 

Beslut: 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommun har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram ett utkast till nytt sam-
verkansavtal. Dialogen har pågått i Centrala samverkansgruppen under en längre period. Som en del 
i dialogen har parterna enats om att utbildning av SKR och kommunal med chefer och samverkans 
ledamöter ska genomföras. Utbildningen genomfördes 2020-09-22 med ett stort deltagande både av 
fackliga företrädare och chefer. 
 
I den redovisning som gjordes av grupperna under utbildningen är den sammanfattande bedöm-
ningen att samverkan fungerar bra/mycket bra inom de flesta områden. Förbättringsområden dis-
kuterades och den dialogen kommer att fortsätta med de fackliga parterna i den centrala samver-
kansgruppen. 
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Pu § 28 

Rekrytering sektorchef Barn och utbildningssektorn/skolchef 

Beslut 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Personalchefen redovisar status av rekrytering av sektorchef Barn och utbildningssektorn/skolchef
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Pu § 29 

Hälsoförsäkringen balans 

Beslut 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Personalchefen redovisar status av Hälsoförsäkringen Balans 
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Pu § 30 

Säters kommuns styrdokument inom HR 

Beslut 
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
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