PROTOKOLL
PERSONALUTSKOTTET
Klicka eller tryck

2021-09-01 Hörsalen, Biblioteket Ängeln, klockan 13:15 – 14:15

här för att
Beslutande

Ulrica Truedsson (S), Helena Gärtner (M), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C).

ange

text.Datum, plats
och tid

Beslutande ersättare

Nicklas Adamsson (MP) § 12 -13, John Ogenholt (KD) § 14.

Ersättare

Gunnar Ljungqvist (S), Christoffer Öqvist (M), Mari-Louise Karlsson (S)

Övriga deltagande

Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef, Elin Karlsson, lönechef, Madelene
Carlsson, sekreterare.

Underskrifter

Ordförande:
Sekreterare:
Utsedd justerare:
Utsedd justerare:

Justeringens plats
och tid
Paragrafer

§12- §14

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.

Nicklas Adamsson anmäler jäv punkt 5 i dagordningen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Verksamhetsinformation
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef,
följande förvaltningsinformation.
Rutin framtagen gällande Distansarbete, digitala samt resfria möten efter pandemin,
omfattar ca 8-10 % av kommunens medarbetare. Ett levande dokument utifrån
omvärldens förutsättningar. Checklista är framtagen och uppföljningar av rutinen
planeras genomföras regelbundet.
Hälsofrämjande arbetet, vad innebär det, och vad är Personalutskottets syn på det?
Arbetet är påbörjat och handlar inte bara om att röra på sig, utan även det inre och det
sociala. Önskar en dialog på kommande Personalutskott.
Förslag till Folkhälsoutskottet - 2022 Hälsoåret, för både medarbetare och invånare.

Elin Karlsson, lönechef, ger följande verksamhetsinformation.
Löneenheten har fått förfrågan om att administrera löner samt vara systemstöd åt
Vårdförbundet Sörmlands. Det rör sig om ca: 50 löner/mån och samarbetet börjar gälla
2022.

Yttrande
Under informationspunkten yttrade sig Anneli Hedberg (S), Christoffer Öqvist (M), Inger
Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S), John Ogenholt (KD), Helena Gärtner (M), Elin
Karlsson.

Personalutskottet tackar för informationen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

KS/2021:278 000

Beslutsärende - Lönestrategi
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår budgetberedningen att budgetram för socialförvaltningen
utökas med 1 200 tkr, för löneprioriteringar enligt lönestrategi 2022-2024.
Socialförvaltningens behov av extra medel år 2022 avser satsning på yrkesgruppen
socialsekreterare.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga förvaltningar har arbetat fram en förvaltningsanpassad lönestrategi som
innebär lönejusteringar, nya lönespann, kompetenshöjande aktiviteter och
extra lönesatsningar. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt och kommunens
ledningsgrupp har ställt sig bakom prioriteringen. Den kommunövergripande
lönestrategin är långsiktig, hållbar och tydlig. Den omfattar de tre kommande årens
löneöversyn.
Socialförvaltningen behöver extra medel för att kunna genomföra extra lönesatsning på
yrkesgruppen socialsekreterare. Syfte och mål med extra satsning är att skapa en stabil
organisation med ökad kvalitet mot våra kommuninvånare. Att kunna behålla
kompetent personal samt attrahera erfarna socialsekreterare att söka arbete i
Katrineholms kommun. Med fler behöriga få ökad kompetens i förvaltningen och vår
kapacitet och kvalitet kan öka till de mest utsatta kommuninvånare som är i behov av
förvaltningens stöd.

Ärendets handlingar
Lönestrategi 2022-2022

Överläggning
Nicklas Adamsson (MP) lämnar sammanträdet på grund av jäv i frågan. John Ogenholt
(KD) går in som beslutande ersättare.
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson
(C), Gunnar Ljungqvist (S) och Anneli Hedberg (S).

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
_______________
Beslutet skickas till:
KS
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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