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§ 27 Lönekartläggning 2021 
KS2021/0408 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen och beslutar lägga lönekartläggningen till 
handlingarna 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Inger Bernhardsson HR enheten redovisar Lönekartläggning för 2021. 
Lönekartläggningen har genomförts i samverkan med de fackliga organisationerna. 
Förutom denna redovisning redovisades Lönekartläggningen på chefsforum den 15 
okt. 
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§ 28 Löneöversyn 2022 
KS2021/0367 

Beslut 
Personalutskottet beslutar lägga underlagen till handlingarna  

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Inkomna yrkanden redovisas. Statistik på utvalda gruppers löner för kommunen länet 
och landet redovisas. 
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§ 29 Verksamhetsinformation BUN och KS 
KS2021/0016 

Beslut 
Personalutskottet tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark sektorchef Barn och utbildningssektorn redovisar verksamheten 
utifrån personalutskottets mall. 

Malin Karhu Birgersson sektorchef Kommunstyreselektorn redovisar verksamheten 
utifrån personalutskottets mall. 
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§ 30 Bestämmelse för besök inom hälso- och sjukvård  
KS2021/0413 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att Bestämmelser för besök inom hälso- och sjukvård med 
bibehållen lön utgår. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bestämmelser för besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön tillkom som ett 
styrdokument efter ett beslut av Personalutskottet 2012-11-15. Anledningen var att 
bestämmelser kring besök inom hälso- och sjukvård ändrats i Allmänna Bestämmelser 
(Ab).  

Bestämmelser för besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen föreslås ta bort som 
styrdokument på grund av inaktuell som styrdokument, informationen finns under 
Min anställning.  
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§ 31Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för 
traktamente 
KS2021/0414 

Beslut  
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
ersätta 
• Trafiksäkerhetspolicy för personal 
• Resepolicy 
• Ersättning vid endagasförrättning  

 
med ”Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.” 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid tillsyn av HR-styrdokument, fann personalenheten att de tre styrdokumenten 
Trafiksäkerhetspolicy för personal i Säters Kommun beslutad av Kommunstyrelsen 
2006-09-05, Resepolicy för Säters kommun beslutad av Kommunstyrelsen 2004-06-
01, och Ersättning vid endagasförrättning beslutad av Personalutskottet 2016-09-15 
var i behov att uppdateras.  

Personalenheten föreslår att dessa styrdokument kan med fördel slås ihop, uppdateras 
och bli den nya policyn Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för 
traktamente.  

Genom att slå ihop relaterande styrdokument som dessa tre förenklas styrning och 
uppföljning av Säters kommuns verksamhet.  

I bilagan finns Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.  
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§ 32 Friskvårdspolicy 
KS2021/0415 

Beslut  
Att personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta friskvårdspolicy med revideringen av belopp och indexuppräkning enligt 
personalutskottets tidigare beslut 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun antog 3 dec 2013 Friskvårdspolicy för medarbetare i Säters kommun. 
Syftet med friskvård i Säters kommun är att stimulera till egna aktiva hälsofrämjande 
insatser utifrån var och ens egna förutsättningar. Säters kommun erbjuder sina 
anställda två alternativ. Personalutskottet beslutade 2020-11-24 att beloppet fastställs 
till 750 kr från 2021-01-01 och index uppräknas från jan varje år från 2022. 
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§ 33 Pensionsavgångar 
KS2021/0411 

Beslut  
Personalutskottet beslutar lägga underlaget till handlingarna  

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommande pensionsavgångar redovisas per tjänst och område men beräknad 
pensionsålder på 65 år. 
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§ 34 Verksamhetsinformation  
KS2021/0016 

Beslut  
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna  

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Andreas Mossberg sektorchef, Mikael Spjut bitr sektorchef SBN och Marie Olsson tf 
Miljö och byggchef informerar om personalsituation på Miljö och bygg. 
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