
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-27    

Personalutskott    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Personalutskott 
Sammanträdesdatum 2021-09-27   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 09:00-10:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Kjell Thoresson (tf personalchef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§22-25 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§22 Val av justerare 

§23 Godkännande av ärendelista 

§24 Information och rapporter 

§25 Arbetsmiljöpolicy 2021 
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 Mötesdatum 
 2021-09-27  
  

Personalutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§22 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 
 2021-09-27  
  

Personalutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§23 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Personalutskottet godkänner ärendelistan och beslutar att ge personalenheten i uppdrag att till 
nästa sammanträde ta fram information hur fördelningen ser ut vad det gäller antal 
medarbetare per chef. 
  
  
Anna Roos (C) önskar att personalenheten, till nästa sammanträde den 18 oktober, tar fram 
information hur fördelningen ser ut vad det gäller antal medarbetare per chef. 
 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§24 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Personalutskottet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kjell Thoresson, tf personalchef, informerade om aktuella personalärenden. 
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-27  
  

Personalutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§25 

Arbetsmiljöpolicy 2021  
(2021 KS0346) 

Beslut 
Personalutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy 
2021 med de redaktionella ändringarna som diskuterades på dagens möte. 
  
Personalutskottets beslut 
Personalutskottet beslutar att lägga till en punkt gällande delegation i policyn. 

Beskrivning av ärendet 
Alla arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn skall ange riktning och övergripande 
ambitioner på arbetsmiljöområdet. Den skall också fungera som ett stöd för chefer och 
skyddsombud i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det ursprungliga förslaget har samverkats och 
MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. En uppdaterad arbetsmiljöpolicy har 
också efterfrågats av Arbetsmiljö-verket i den revision som gjordes i början av 2021.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöpolicy 2021 
 Förslag - Arbetsmiljöpolicy - 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy 2021. 
 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att en punkt gällande delegation läggs till i policyn. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om personalutskottet kan besluta enligt Tommy Edenholms 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att personalutskottet beslutar enligt Tommy Edenholms 
yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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