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

Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C). 

 

Beslutande 
ersättare Nicklas Adamsson (MP). 

 

Ersättare  Ulrica Truedsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Helena Gärtner (M), John Ogenholt (KD). 

 

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

rehabiliteringskonsult Nina Jörgensen. 
 

Utses att justera  
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §6 - §10 
Madelene Carlsson 

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

Christer Sundqvist 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Personalutskottet  Paragrafer §6 - §10 
 

Sammanträdes  
datum 2019-03-13 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-03-25 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-04-18 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 6 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
_______________ 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

PERSONALUTSKOTTET  2019-03-13   3 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 7 

Statistik - Rehab  
På dagens sammanträde informerar rehabiliteringskonsult Nina Jörgensen statistik 
från Adato, chefernas dokumentationssystem gällande personalärenden. 
Statistiken jämför antalet ärenden gällande kort- och långtidsfrånvaro under 2017 och 
2018. 
Dokumentationen kring ärenden har ökat vilket personalavdelningen ser positivt på 
då de arbetat aktivt med detta under 2018. 
 
Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), 
Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S), Helena Gärtner 
(M), Nicklas Adamsson (MP), John Ogenholt (KD), Susanne Sandlund. 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 8 

Ledarskap, medarbetarskap  
På dagens sammanträde informerar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund 
kring arbetet som pågår gällande; Attraktiv arbetsgivare – ledarskap och 
medarbetarskap.  
Uppdraget är utifrån vad som står i Kommunplanen 2019-2022 och leds av Kicki 
Oljemark. Vi vill ta fram en långsiktig strategi för hur Katrineholms kommun arbetar 
med ledarskap och medarbetarskap. 
 
Yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 9 

Medarbetarundersökning - förslag till ändrade 
rutiner/förutsättningar  
På dagens sammanträde redovisar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund ett 
förslag att ta fram nya rutiner gällande medarbetarundersökningar för anställda inom 
Katrineholms kommun.  
Många kommuner väljer att plocka bort undersökningen som skickas ut vartannat år 
helt och ersätta detta med punktinsatser med en tätare uppföljning. 
Undersökningen som skickas ut från HME där kommuner jämförs med varandra 
kommer fortfarande att skickas ut. 
 
Personalutskottet står bakom förslaget att ta fram nya rutiner och ser fram emot en 
närmare presentation när färdigt förslag finns. 
 

Yttrande  

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Gunnar 
Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP). 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
_______________ 
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§ 10 

Ärende - Rätt till deltid  (KS/2018:337)  
Personalutskottets beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, utifrån  
följande: 
 
Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler anställ-
da. Katrineholms kommun är positivt inställda till att medarbetare innehar en deltids-
anställning (Räddningstjänst i Beredskap) inom Västra Sörmlands Räddningstjänst 
(VSR) och att samverkan mellan förvaltningar och VSR sker för att skapa bättre 
förutsättningar för rekrytering av RiB-personal. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Inger Fredriksson 
(C) och Nicklas Adamsson (MP). Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se 
bilaga A. 
 
Ärendebeskrivning 

Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion i vilken Centerpartiet yrkar att Katrine-
holms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar 
och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman. 
 
Överläggning 

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Christer Sundqvist (M). 
 
Förslag och yrkanden 

Inger Fredriksson (C) och Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Inger Fredriksson (C) och Nicklas Adamsson (MP) yrkande om bifall 
till motionen. Han finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 

 
 

 


