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Beslutande Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V).
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Ersättare Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Marie-Louise Karlsson (S).
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Carlsson, sekreterare.
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§ 22   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med en kompletterande punkt – 

Anställningsavtal chefer. 

_____________
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§ 23   

Verksamhetsinformation 
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef 
följande information.

Sammanfattning kring den SOU En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet där vi har skrivit fram ett yttrade ur ett arbetsgivarperspektiv, vi ser positivt på 
förslaget. Bygger på tidiga insatser, tydliggörande av begrepp samt ett samarbete mellan 
arbetsgivare, Region och Försäkringskassa.

Ett samarbete pågår tillsammans med företagshälsovården för att se hur vi tillsammans 
kan arbeta tidigare i ärenden, mer förebyggande samt förberedelse inför kommande 
avtalsperiod. Nästa steg i det förebyggande arbetet blir att tillsammans med Regionen 
hitta arbetssätt för att skapa tidigare insatser.

Många förberedelser pågår just nu inför det stundande hälsoåret.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S).

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________

Comfact Signature Referensnummer: 1247250



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2021-12-08 4 (8)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 24   

Statistik 
På dagens sammanträde presenterar Marie Svensson, arbetsmiljöspecialist, statistik 
gällande tillbud, skador samt sjukfrånvaro och rehabilitering.

Statistikpaketet som presenteras är framtaget och ser likadant ut för samtliga 
förvaltningar, detta för att underlätta analys och fortsatt arbete framåt.

Det finns en högre kunskap kring hur man anmäler vilket är positivt, att chefer och 
skyddsombud går arbetsmiljöutbildningen tillsammans är något som också ökar 
medvetenheten. Pandemin har även den påverkat statistiken på flera sätt.

Statistiken som presenterades är kommunövergripande samt på förvaltningsnivå. 
Perioden 1/10 – 30/9 och för 3 år.

Yttrande

Under dagens informationspunkt 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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§ 25   

HME - medarbetarundersökning 
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef 
följande information.

Katrineholms kommun fick samma resultat som föregående år, 4,2 på samtliga 
områden, ett positivt resultat.

Resultaten är likvärdig föregående år även på förvaltnings- och enhetsnivå, 
handlingsplaner ses över.

Det pågår också en större satsning för att öka frisknärvaro och förbättra arbetsmiljö på 
enskilda enheter.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Marie 
Svensson.

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 26   

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef 
följande information.

I chefshandboken finns information kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), där 
finns också det framtagna årshjulet som är till hjälp för cheferna under årets lopp.

Årshjulet innehållet varje månad kapitel med information, dokument och rutiner för att 
cheferna på bästa sätt ska få stöd kring vad som förväntas rapporteras och när.

Personalavdelningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram handlingsplaner 
som nu ska följas upp med hjälp av årshjulet.

Arbetsmiljöverket kommer att utföra stickprov inom kort.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S).

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 27   

Personal- och chefshandböckerna 
På dagens sammanträde presenterar Susanne Sandlund, bitr. 
kommundirektör/personalchef chefs- och personalhandböckerna.

Personalhandboken finns som stöd för anställda i Katrineholms kommun, där kan 
anställda hitta information om bland annat semester, pension, förmåner, fackliga 
organisationer, kollektivavtal, med mera.

I chefshandboken finns samma information men också ett bredare stöd för cheferna, 
dokument, rutinbeskrivningar, mallar, med mera.

Handböckerna uppdateras löpande med nya lagar, paragrafer och dokument.

Yttrande

Under presentationen yttrade sig Gunnar Ljungqvist (S), Madelene Carlsson.

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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§ 28   

Anställningsavtal chefer 
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, bitr. kommundirektör/personalchef 
följande information.

2008 tog Kommunfullmäktige ett beslut kring chefsanställningar, förordnande med 
grundanställning samt avslutande av förordnande tid.

Beslutet innefattade grundanställning med 80% av lönen vid återgång till 
grundanställning, pension om ålder samt antal anställningsår uppfylldes eller avslut av 
anställning med 18 månadslöner.

2019 reviderades detta beslut, där alla chefer, förutom förvaltningschefer 
tillsvidareanställs. Flertalet avtal är omskrivna utifrån detta beslut.

Yttrande

Under informationspunkten yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), Anneli 
Hedberg (S), Gunnar Ljungqvist (S).

Personalutskottet tackar för informationen.

_____________
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