
PROTOKOLL 
PERSONALUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2022-04-06 Ateljén, klockan 13:15 – 14:30
Beslutande Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V).

Beslutande ersättare Christoffer Öqvist (M).

Ersättare Marie-Louise Karlsson (S), John Ogenholt (KD).

Övriga deltagande Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef, Madelene Carlsson, sekreterare, 
Håkan Sundqvist, förhandlare, Karin Rytter, chef för stöd och samordning, Irina Rojas, HR-
konsult. 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Utsedd justerare: 

Underskrifter

Utsedd justerare: 

Justeringens plats 
och tid

Paragrafer § 6-  § 11

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 6   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.

_____________
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§ 7   

Hälsoåret 
På dagens sammanträde ger Karin Rytter, chef för stöd och samordning, information 
kring hälsoåret.

Karin berättar om arbetsgruppen som samordnar helheten kring hälsoåret, om 
förvaltningsrepresentantgruppen som träffas för att sprida goda exempel, samarbetet 
med Regionen, näringslivets insatser samt informerar om evenemangskalendern som 
hela tiden fylls på med nya aktiviteter.

Presenterar några av de som fått beviljade medel för sina Drömprojekt samt ger några 
exempel på konkreta aktiviteter som genomförts inom kommunens egna verksamheter.

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 8   

Statistik sjukfrånvaro 
På dagens sammanträde ger bitr. kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund 
följande information.

Sjukfrånvarostatistik, jämförelse mellan år 2019, 2020, 2021 och 2022.

Total sjukfrånvaro under samma period förvaltningsvis.

Total sjukfrånvaro februari 2022 jämfört med samma period 2021, i procents, per 
förvaltning samt fördelat på dagar.

Några av de åtgärder som vi arbetar med för att sänka sjukfrånvaron, undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Rehabiliteringsplaner, självledarskap, 
walk and talk, hälsoåret med flera aktiviteter, företagshälsovården.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C).

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 9   

Arbetsmiljöverkets återrapportering 
På dagens sammanträde ger bitr. kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund 
följande information.

Inspektionens omfattning på en kommunövergripande nivå presenterades.

4 stickprov utfördes, på Sandbäcksskolan, på Julita skola, på gruppbostad Nyhemsgatan 
samt på gruppbostad Landsvägsgatan.

Genomgång av den återkopplingen som Arbetsmiljöverket ansåg vara positiv samt de 
utmaningar som kommunen behöver arbeta vidare med.

Redovisning av de brister, utan föreläggande, som Arbetsmiljöverket påpekade samt 
punkt med sannolikt föreläggande.

Information kring de åtgärdspunkter som vi redan påbörjat samt de som föreslås på en 
övergripande nivå.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S).

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 10   

Heltidsmått nattarbete 
På dagens sammanträde ger förhandlare Håkan Sundqvist följande information.

Heltidsmåttet för nattarbete, som är en del i avtalet med Kommunal, har hanterats olika 
av landets kommuner, Katrineholms kommun har valt att följande upplägg:

Heltidsmåttet 36,33 har sänkts till 34,33. För heltidsanställda innebär det att timmar 
plockas bort från schemat vilket resulterar i färre arbetade timmar med bibehållen lön. 
För deltidsanställda finns valet att behålla sitt gamla schema vilket resulterar i högre lön 
alternativt att behålla sysselsättningsgrad vilket resulterar i färre timmar på schemat 
men samma lön som tidigare. 

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), 
Christoffer Öqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), John Ogenholt (KD), Susanne Sandlund.

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 11   

Löneöversyn 
På dagens sammanträde ger förhandlare Håkan Sundqvist följande information.

Löneöversyn 2022 pågår, avtal finns med samtliga fackförbund, årets lönekompensation 
ligger på 2,1%, flertalet får ny lön utbetalt i april resterande i maj retroaktiv.

Genomgång av Kommunals lägsta utrymme enligt löneavtalet, lägsta lön samt specifika 
satsningar 2022.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Marie-Louise Karlsson (S), John Ogenholt (KD), 
Susanne Sandlund.

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MADELENE KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05ae7e496b0f7dca3489f38d052a65ae1d
DATUM & TID: 2022-10-05 14:21:31 +02:00

NAMN: ULRICA TRUEDSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f126c5990f6afb628ebe393d0609395f
DATUM & TID: 2022-10-05 14:22:08 +02:00

NAMN: INGER FREDRIKSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ade4ab07b7d4c7e64b5bfff68068db90
DATUM & TID: 2022-10-05 15:11:56 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-05 15:12:02 +02:00
Ref: 1460652
www.comfact.se
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