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

 

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C). 

 

Beslutande 
ersättare Bo Sivars (M), Ylva G Karlsson (MP). 

 

Ersättare  Ulrica Truedsson (S). 

 

Övriga  
deltagande  Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, processledare Carina Ålander, 

hälsoutvecklare Annica Pettersson, administratör Madelene Carlsson. 
 

Utses att justera  
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §42 - §48 

Madelene Carlsson 

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

Justerande ………………………………… 

Inger Frediksson 

………………………………… 

 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Personalutskottet  Paragrafer §42 - §48 
 

Sammanträdes  
datum 2017-10-04 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-10-11 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-11-06 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 42 

Fastställande av dagordning  

Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 

_________________ 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

PERSONALUTSKOTTET  2017-10-04   3 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 43 

Information - Heltid som norm  

Vid dagens sammanträde informerar processledare Carina Ålander kort kring hur 

arbetet med heltid som norm går framåt. 

Mer information och påskrivna avtal finns att läsa på Communis. 

 

Yttrande  

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

Ulrica Truedsson (S), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 44 

Information - Hälsoinspiratörerna  

Vid dagens sammanträde informerar hälsoutvecklare Annica Pettersson kring arbetet 

med hälsoinspiratörer i kommunen. Som ett första steg har en arbetsgrupp med 

representanter från alla förvaltningar tillsatts. 

 

Yttrande 

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

G Karlsson (MP), Susanne Sandlund. 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 45 

Information - Översyn flextid  

På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 

kort kring översyn av flextid. Just nu förs en dialog med fackliga företrädare om att 

reglera detta centralt. 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), 

Inger Fredriksson (C). 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 46 

Beslut - Motion att anordna undersköterskeutbildning i 
Katrineholms Kommun  (KS/2016:317)  

Personalutskottets beslut 

Med hänvisning till pågående och planerad verksamhet föreslår personalutskottet att 

kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en 

utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en 

undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i 

omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till viadidaktnämnden samt 

vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Av yttrandena framkommer att det idag anordnas gymnasial yrkesinriktad 

vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet, dels riktat mot personer som har en 

tidsbegränsad anställning, dels inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen 

inom Viadidakt. 

Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan visar på en låg omsättning 

bland undersköterskor samt att fler ungdomar i Katrineholms kommun väljer att 

studera vid vård- och omsorgsprogrammet, jämfört övriga länet. 

Inom ramen för heltid som norm har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 

ta fram en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering 

utifrån olika verksamhetskrav.  

Utifrån det som framkommit ser förvaltningen att det inom kommunen pågår och 

planeras åtgärder kring kommunala utbildningar som motionen yrkar en utredning 

kring. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04 

 Yttrande remiss från Viadidakt 

 Yttrande remiss från Vård- och omsorgsnämnden 

 Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun 

 

Yttrande 

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

Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), Susanne Sandlund. 

 

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 47 

Information - Verksamhetsinformation  

På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att 

en rekrytering kommer att göras i form av en rehab-samordnare som ska fungera som 

ett stöd ut i de olika förvaltningarna. 

 

Kontaktmannaskapet har fått positiv respons ute i verksamheterna, med 1 väg in och 

snabbare svar. 

 

Under torsdagen kommer man att besöka Torsby för att titta närmare på vad som 

kallas för Torsbymodellen, ett sätt att bland annat minska sjuktalet. 

 

Yttrande 

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

Ulrica Truedsson (S). 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 48 

Information - Statistik  

På dagens sammanträde presenterar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 

aktuell statistik gällande personal som slutat på egen begäran under 2017 samt 

sysselsättningsgraden för deltidsanställd med månadanställning. 

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), 

Inger Fredriksson (C). 

 

Personalutskottet tackar för informationen. 

_________________ 

 

 

 

 

 


