
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

PERSONALUTSKOTTET  2017-11-22  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Ateljén, Nämndhuset, kl. 13.15 – 14.30 

 

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) vice ordförande, Anneli Hedberg 

(S), Inger Fredriksson (C). 

 

Beslutande 
ersättare Ylva G Karlsson (MP) 

 

Ersättare  Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Ewa Callhammar (L) 

 

Övriga  
deltagande  Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, administratör Madelene Carlsson 

 

Utses att justera Ylva G Karlsson (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §49 - §57 

Madelene Carlsson 

Ordförande ………………………………… 
 Johan Söderberg 

Justerande ………………………………… 

Ylva G Karlsson 

………………………………… 

 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Personalutskottet  Paragrafer §49 - §57 
 

Sammanträdes  
datum 2017-11-22 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-28 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-12-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Fastställande av dagordning  

Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande undantag: 

 

Utgår: 

Punkt 11 - Statistik 

_________________ 
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§ 50 

Information - Heltid som norm  

Vid dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 

kort kring heltid som norm. Alla informationstillfällen med samtliga förvaltningar är 

genomförda. Finns en e-tjänst där chefer efter medarbetarsamtalen kan rapportera in 

sysselsättningsgrad per medarbetare vilket ger bra underlag för kartläggning 

framöver. 

 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 51 

Information - Torsbymodellen  

Vid dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 

kring mötet med Torsby kommun. 

Se bilaga A. 

 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Inger 

Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Christer Sundqvist 

(M), Ulrica Truedsson (S), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 52 

Information - Medarbetarundersökningen  

Vid dagens sammanträde visar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund en 

presentation kring ”Hur går vi vidare” samt ekonomi- och upphandlingsavdelningens 

handlingsplan som ett exempel på fortsatt arbete. 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 53 

Information - Lönekartläggning  

Vid dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 

kort kring arbetet med lönekartläggningen. Inget alarmerade har upptäckts i de 

rapporter som man hittills tittat på. Arbetet fortlöper. 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), 

Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 54 

Beslut - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse  

 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet beslutar att tilldela arbetsgruppen Viljan, socialpsykiatrin, 2017 års 

arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Priset delas ut på kommunfullmäktiges 

sammanträde i december. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Personalutskottet ska dela ut priset Katrineholms kommuns arbetsmiljö- och 

hälsoutmärkelse 2017, utifrån kriterierna: 

 

 Gemenskap 

 Engagemang 

 Jämlikhet 

 Hälsa 

 Delaktighet 

 Service 

 

Vid ansökningstidens slut hade två nomineringar kommit in till personalavdelningen; 

arbetsgruppen Viljan inom vård- och omsorgsförvaltningen samt kommunens växel, 

service- och teknikförvaltningen. 

 

De båda nominerade uppfyller kriterierna för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen. 

Båda har med gemensamma krafter lyckats behålla och utveckla arbetsmiljön och 

arbetsglädjen på sin arbetsplats. 

 

Växeln har under en period haft en turbulent tid som de med sitt engagemang och sin 

servicekänsla löst på ett, för gruppen och alla de som kommer i kontakt med dem, 

föredömligt sätt.   

 

Arbetsgruppen Viljan har varje dag en arbetssituation som kräver ett grundläggande 

engagemang och vilja i att möta människor i behov av stöd. Gruppen har i en 

komplex verksamhet lyckats upprätthålla och utveckla en god och säker arbetsmiljö.  

 

 

Motivering 

Förvaltningens bedömning till motivering: 

 

I en komplex vardag har arbetsgruppen Viljan, med dialog som sitt främsta verktyg, 

lyckats skapa en arbetsmiljö med både trygghet och arbetsglädje. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

PERSONALUTSKOTTET  2017-11-22   8 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Gruppen utmärker sig genom en god gemenskap, ett givande och tagande, delaktighet 

och en god service för dem de arbetar för. 

Viljans personalgrupp har haft en tuff tid med flera svåra ärenden som tagit mycket 

kraft och energi men de har trots allt hållit ihop och stöttat varandra. 

De har skapat tydliga rutiner gällande säkerhet och har ett ständigt tänk på att 

utveckla den egna arbetsmiljön.  

Deras arbetsglädje sprider sig i lokalerna mellan kämpiga arbetspass. 

 

 

Överläggning 

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli 

Hedberg (S), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), 

Ylva G Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Susanne Sandlund. 

 

Yrkanden 

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 

till beslut. Han finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 55 

Beslut - Motion om hälsovård på arbetstid  (KS/2017:420)  

Personalutskottets beslut 

Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 

Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse 

motionen besvarad. 

 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Inger Fredriksson 

(C) och Ylva G Karlsson (MP). Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se 

bilaga B. 

 

Ärendebeskrivning 

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar 

rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 

cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 

kommun. 

 

Överläggning 

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger 

Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Christer Sundqvist (M), Susanne Sandlund. 

 

Förslag och yrkanden 

Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 

till beslut och Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP) avslagsyrkande. Han 

finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 56 

Beslut - Mötesdatum 2018  

Personalutskottets beslut 

Personalutskottets beslutar att utskottet ska sammanträda följande datum 2018. 

 

Månad PU  

onsdagar 

kl. 13:15 

januari 31 

februari  

mars 14 

april  

maj 23 

juni  

juli  

augusti  

september 12 

oktober 10 

november 21 

december  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 

2018 för personalutskottet. Enligt förslaget sammanträder utskottet onsdagar klockan 

13:15. 

 

Överläggning 

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 

 

Yrkanden 
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Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag att 

sammanträdet 5 september flyttas till 12 september.  

Samt att då kommunstyrelsen bestämt sammanträde 24 januari sammanträder 

personalutskottet den 31 januari. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att utskottet beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Personalutskottet 
Akt 
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§ 57 

Information - Verksamhetsinformation  

På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att 

rekrytering av rehab-samordnare pågår. 

Arbetet med kontaktmannaskap ut mot varje förvaltning fungerar bra. 

Personalavdelningen tittar just på ett nytt sätt att genomför kommande 

chefintroduktioner, en digital möjlighet till utbildning kan komma att erbjudas. 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Ewa Callhammar (L), 

Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson 

(MP), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 


