PROTOKOLL
PERSONALUTSKOTTET
Datum, plats och tid

2021-02-10 KTS-salen, klockan 13:15 – 15:00

Beslutande

Johan Söderberg (S), Helena Gärtner (M), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V).

Beslutande ersättare

Ersättare

John Ogenholt (KD).

Övriga deltagande

Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, HR-strateg Carina Ålander, administratör
Madelene Carlsson.

Underskrifter

Ordförande: ____________________________________
Johan Söderberg

Sekreterare: ____________________________________
Madelene Carlsson

Utsedd justerare: ______________________________
Inger Fredriksson

Justeringens plats
och tid
Paragrafer

§1- §6

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

Verksamhetsinformation
På dagens sammanträde ger Susanne Sandlund, ekonomi- och personalchef, följande
förvaltningsinformation.
HR har under hösten arbetat med arbetsmiljöhjulet och handlingsplaner, samtliga
handlingsplaner förutom för VOF är påbörjade, kommer att omfatta riktade insatser och
generella insatser. PU kommer att få ta del av analysen längre fram.
Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortlöper.
Ett arbete pågår med att ta fram ett förhållningssätt gällande anställningsförfarande av
någon i nära relation. Idag finns inga rutiner eller förhållningssätt. Materialet som tas
fram heter Etiskt förhållandesätt i nära relation. Presenteras för PU i sin helhet när
materialet är klart.

Personalutskottet gav HR-enheten i uppdrag att redovisa en sammanställning över vilka
skäl som angetts av chefer som har avslutat sin anställning i kommunen.

Yttrande
Under informationspunkten yttrade sig Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Johan
Söderberg (S), Tony Rosendahl (V) och Helena Gärtner (M),

Personalutskottet tackar för informationen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Information - statistik
På dagens sammanträde presenterar Susanne Sandlund, ekonomi- och personalchef,
följande statistik för helår 2020.
-

Personalkostnader & personalstyrka – minskat i antalet anställda
(effektivisering), ökade lönekostnader (löneökning samt vikarier och
timanställda), antalet tillsvidareanställda har ökat.

-

Kompetensförsörjning/utveckling – utbildningstjänsterna har minskat
under 2020, beror mest sannolikt på Covid-19.

-

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö – sjukfrånvaron på tillsvidareanställda
har ökat under 2020, men inte lika mycket som i andra kommuner,
dock ligger Katrineholms kommun högt redan från början.
Rehabärenden har ökat, vilket också indikerar på att chefer nu arbetar
utifrån nya regler och tidiga insatser.

Yttrande
Under informationspunkten yttrade sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C) och
Tony Rosendahl (V).

Personalutskottet tackar för informationen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Information - HME
På dagens sammanträde informerar Susanne Sandlund, ekonomi- och personalchef,
kring HME-resultatet på en kommunövergripande nivå.
Mätningen omfattar 3 områden – motivation, ledarskap och styrning med betyg på en 5gradig skala.
År 2020 blev det en svarsfrekvens på 69,8% och med ett resultat på 4,2, samma resultat
som 2019.
Analys av mätningen pågår just nu där handlingsplaner arbetas fram för att sedan sätta
in åtgärder där det bedöms att det behövs.

Yttrande
Under informationspunkten yttrade sig Johan Söderberg (S) och John Ogenholt (KD).

Personalutskottet tackar för informationen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Information - språktester
På dagens sammanträde presenterar Carina Ålander, HR-strateg, plan för införande av
språktest vid anställning inom äldreomsorgen, LSS, förskola och fritidsverksamhet i
Katrineholms kommun.
Syftet med språktest är att säkerställa att arbetsuppgifter utförs tryggt och säkert med
tillräcklig kunskap om det svenska språket för det aktuella verksamhetsområdet.
Tjänster som omfattas av språktest är alla nyrekryteringar till tjänster inom BIF och VOF
som inte har en eftergymnasial utbildning.
Implementering med ett pilotprojekt sker i februari-mars, för att sedan starta upp i full
utsträckning under mars-april.
Språktestningen genomförs av företaget Educateit som har mångårig erfarenhet inom
språktester.
Det finns en efterfrågan på att utöka omfattningen till samtliga befattningar inom BIF
och VOF. PU återkommer i frågan.

Yttrande
Under informationspunkten yttrade sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Helena Gärtner (M), Anneli Hedberg (S), Susanne Sandlund.

Personalutskottet tackar för informationen.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:33 025

Beslutsärende - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar att tilldela Arbetsgruppen på Duveholmsgymnasiets kök
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2020. Priset delas ut på kommande
kommunfullmäktiges sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Personalenhetens team arbetsmiljö- och hälsa har enligt uppdrag tagit fram fyra förslag
utav de nominerade som lämnas över till personalutskottet för beslut och fördelning av
prispengarna, 50 tkr. Personalutskottet beslutar om vem eller vilka som vinner och
fördelar prispengarna till dessa. Flera kan vara med och dela på priset.
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska lyfta fram ledande exempel på hur
medarbetarna har samarbetat för att skapa en god arbetsmiljö. Genom att visa på
fördelarna ska denna utmärkelse inspirera våra arbetsplatser i kommunen att förstå att
satsningar på en bra arbetsmiljö utgör en viktig del av verksamheten. Personalutskottet
delar ut priset Katrineholms kommuns arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020, utifrån
kriterierna:
Gemenskap
Engagemang
Jämlikhet
Hälsa
Delaktighet
Service
Vid ansökningstidens slut hade fyra nomineringar inkommit in till personalavdelningen:
1. Administratörer Camilla Rellnert och Hanna Sving, bildningsförvaltningen
2. Arbetsgruppen på Duveholmsgymnasiets kök
3. Karin Lindström, hälsoinspiratör vård- och omsorg
4. Maria Isaksson, dietist service- och teknikförvaltningen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Nomineringar med motivation
Nominering nr 1: Administratörer Camilla Rellnert och Hanna Sving,
bildningsförvaltningen
Nominerat av rektor Fsk Väst
Jag vill nominera våra två superbra administratörer i väst. De heter
Camilla Rellnert Gustavsson och Hanna Sving.
De sprider mycket arbetsglädje och de är värda att hyllas. Utan Camilla och Hanna skulle
vi inte klara oss- de är våra solstrålar!
De arbetar ständigt på hög servicenivå för att förbättra, stödja och fixa för våra
medarbetare, barn och vårdnadshavare inom förskolorna i väst. De underlättar för
personalen i alla möjliga praktiska frågor och deras uppdrag kan variera från
att felanmäla projektorer som strular till att skapa scheman som gagnar verksamhetens
bästa. De är mån om personalens delaktighet och har daglig kontakt med personalen i
resursfördelningsfrågor, inköp och andra behov som uppstår.
Vårdnadshavare möter de vid introduktion på förskolan- där de visar hur de ska göra i
våra digitala system. De finns tillhands för frågor och visar gärna om och om igen. De tar
stöd av kroppsspråk och är uppfinningsrika när svenska språket blir ett hinder. De har
ett jämlikhetsperspektiv i alla möten oavsett om det är en vårdnadshavare, vaktmästare
eller leverantör.
De möter barnen i vardagen på deras verksamhetsbesök och kan helt plötsligt sitta med
vid frukostbordet eller hamnar i fotbollsmatch på gården.
På kontoret i familjecentralens lokaler sitter vi rektorer i väst, förstelärare och våra två
engagerade administratörer. De kan överraska med att pynta upp vår korridor med fina
och peppande meddelanden, de tar tag i vilken fråga eller uppdrag som helst som vi
rektorer utmanar dem med samt att de ofta överraskar kontoret med hembakat fika
eller "kebabfredagar".
Nominering nr 2 : Arbetsgruppen på Duveholmsgymnasiets kök
Nominerat av medarbetare i gruppen
Jag vill nominera min arbetsgrupp på Duveholmsgymnasiets kök med vår kökschef Eva
Persson i spetsen till arbetsmiljö och hälsoutmärkelsen.
För att främja både hälsa och gemenskap var Eva tidigt ute med att ordna
friskvårdsdagar med olika aktiviteter där även våra systerkök på Guldregnet och
Sandbäcksskolan deltar. Vi har gjort allt från promenader med korvgrillning, yoga,
mindfulness till att prova på karate. Alla är välkomna med förslag till aktiviteter, det
viktiga är att alla ska kunna delta trots våra olika förutsättningar. Det är inte bara fysiska
aktiviteter, det psykiska är också viktigt. Såsom mindfulness och stresshantering. Det här
har gjort att vi kommit varandra, framförallt från de andra köken, närmare. Nu känns det
inte längre så skrämmande att vid behov hoppa in ett av de andra köken och jobba. Och
det är väldigt roligt att få prova på nya aktiviteter. Kanske hittar man en ny kul hobby att
syssla med på sin fritid. Detta inspirerade till en stor gemensam friskvårdsdag för hela
Ordförandens sign

Justerandes sign
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mat och måltid. Något som jag vet var mycket uppskattat av alla deltagare. Vi som jobbar
i köket/cafe på Duveholmsskolan kör tillsammans ett tabatapass varje vecka. Vid dagens
slut sprider vi ut våra yogamattor mellan borden i matsalen och kör järnet. Vi har siktet
inställt på vårruset till våren med förhoppning om att pandemin vänder och det blir
möjligt. Vi har ju såklart flera drömmar och många roliga saker som vi skulle vilja göra. Vi
är en arbetsgrupp som gillar utmaningar, det finns ju oändligt mycket med roligheter
som vi ännu inte har provat på.
Nominering nr 3: Karin Lindström, hälsoinspiratör vård- och omsorg
Nominerat av kollega
Jag vill nominera Karin Lindström på Upplandsgatan till året hälsoinspiratör.
Karin är den som håller i vår pausgympa i ur och skur och trots en del något motvilliga
kollegor så drar Karin igång datorn på helskärm och kör gympa så det ryker. Hon har
aldrig bangat och hon har aldrig tjatat utan med sin tålmodiga envishet har hon fått fler
med på spåret och för oss som sitter vid datorer hela dagarna så är det en näst intill
avgörande för våra axlar, som ett spabad light.
Detta gynnar både arbetsmiljön fysiskt och psykiskt då denna lilla stund ofta är fylld med
skratt samtidigt som kroppen får sig en genomkörare. Glada pigga medarbetare gör ett
bra jobb vilket i slutänden gynnar våra medborgare!
Nominering nr 4: Maria Isaksson, dietist service- och teknikförvaltningen
Nominerat av kollega med stöd av chef
Vi på Mat & Måltider (STF) vill nominera kommundietist Maria Isaksson som detta år tagit
vara på digitaliseringen som vi under 2020 tvingats lära oss att tycka om.
Marias initiativ bidrar genom hennes fina engagemang i frågan till ökad hälsa för många
människor i Katrineholm. Genom digitala verktyg sprider Maria information om bra mat
för så väl hälsan som miljön. Budskapen är väldigt tilltalande med inspirerande bilder på
bra och god mat. De små men ack så viktiga hälsningarna som vi fått till oss under ett
par veckor i höst är lätt att ta till sig, utan att komma med pekpinnar och förbud. I
filmerna peppar Maria såväl medarbetare som medborgare via Facebook
samt Instagram. För oss medarbetare som vill fördjupa oss ytterligare finns även mer
information att läsa på Communis, Mat för en god hälsa. Timingen på Marias insats är
perfekt. I tider av pandemi och höstmörker behövs Marias påminnelser till oss alla, att vi
ska vara lite extra rädda om oss själva.
Utöver detta är Maria en fantastisk kollega som aldrig är sen med att fråga och peppa en
hur det går med de dagliga stegen eller träningen. Som genom att vara ett gott exempel
inspirerar oss till att cykla mellan möten, ta en promenad på lunchen och fylla våra
matlådor med luncher proppade med näring!

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson
(C), Tony Rosendahl (V) och Anneli Hedberg (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Yrkanden
Inger Fredriksson (C) föreslår Arbetsgruppen på Duveholmsgymnasiets kök.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till förslaget.
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förslaget.
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Efter avslutat överläggning finner ordförande att utskottet beslutar att tilldela
Arbetsgruppen på Duveholmsgymnasiets kök arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020.
_________________
Beslutet skickas till:
Akt
Kommunfullmäktige

Ordförandens sign

Justerandes sign
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