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§ 19 

Kommunala kombitjänster för RiB 
Dnr: KLF 2020/471 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. Att ge i uppdrag till utredarna att arbeta vidare med genomförandeplan och 
ekonomisk beräkning av förslag 1 i projektet för kombitjänster på RiB. 

2. Att ge utredarna i uppdrag att redovisa genomförandeplan och ekonomisk 
beräkning för förslag 1 till PU senast i november 2020. 

3. Att ge i uppdrag till utredarna enligt förslag 3 i projektet för kombitjänster 
på RiB, vilket innebär att formulera ett uttalande från kommunledningen att 
förvaltningarna endast får säga nej till medarbetare som är intresserad av att 
tjänstgöra som RiB om synnerliga skäl föreligger. 

Beskrivning av ärendet 
I Hässleholms kommun har det sedan flera år tillbaka varit en stor 
personalomsättning på RiB-stationerna. RiB står för beteckningen 
räddningstjänstpersonal i beredskap. Dessa personer arbetar på deltid för 
räddningstjänsten. Rekryteringsproblemen är återkommande och endast ett fåtal 
eller inga sökande har inkommit vid utlysning av nya tjänster. Det har lett till stora 
kostnader för Hässleholms räddningstjänst samt en sänkt bemanning på Tyringe, 
Hästveda, Vinslövs och Sösdalas stationsområden med en sänkt beredskap till följd. 
MSB (myndigheten för samhälls skydd och beredskap) anger att utvecklingen i 
landet har gått mot en ökad centralisering till större städer, både vad gäller boende 
samt arbetsplatser. Det har försämrat räddningstjänstens förmåga att kunna 

rekrytera, behålla en rimlig kompetens och upprätthålla beredskap inom RiB
verksamheterna. Samhällsstrukturen har också förändrats vilket påverkar hur 
människor lever och arbetar på mindre orter där RiB finns . Arbetstillfällena är 
betydligt fårre idag på dessa orter. Många mindre samhällen har blivit 
pendlarsamhällen där människor bor, men inte arbetar. Livssituationen är för många 
stressigare idag. Företagen har inte samma möjligheter som tidigare att kunna släppa 
iväg sin personal vid larm. Tidigare var det något av ett hedersuppdrag att vara 
medlem i den lokala deltidskåren och de som anställdes stannade länge, ofta till sin 
pension. Idag har de flesta räddningstjänster mer eller mindre svårt att hitta 
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personer som både är intresserade, lämpliga för jobbet och som kan vara 
tillgängliga. SKR (Sveriges kommuner och regioner) menar att kommunerna 
behöver vara mer tillmötesgående och flexibla, då kommuner är stora arbetsgivare 
och har potentiell RiB-personal, men inte alltid ser möjligheter för sin personal att 
bidra. 
Det har även varit känt för SKR (Sveriges kommuner och regioner) en längre tid 
(flera år) att RiB-rekryteringsproblematiken är nationellt utbredd för glesbygden. I 
flera delar av Sverige har man tvingats gå ner i beredskap trots att länsstyrelsen 
misstycker pga svårigheten att rekrytera personal. 
Rekryteringsproblematiken föranledde kommunstyrelsen att ge i uppdrag till två 
utredare (Räddningschefen samt HR-specialist) att undersöka om en möjlighet till 
kommunala kombitjänster på RiB skulle kunna vara en lösning. Syftet med projektet 
var att undersöka om det finns möjlighet för kommunens övriga förvaltningar att 
bidra till att öka RiB-bemanningen på räddningstjänsten genom exempelvis 
kombitjänster. Målet med projektet var att ge minst ett förslag på framtida 
lösningar/tjänster och samarbeten mellan räddningstjänsten och enskilda 
förvaltningar. 
Beställare och styrgrupp för projektet är således kommunstyrelsen. Beslut om vilket 
förslag som rekommenderas för fortsatt behandling skulle därför ske vid 
projektavslut. 
Utredarnas uppdrag var att undersöka och presentera nuläges bilden för behovet av 
RiB-personal i kommunen samt ge förslag på hur kommunen kan tillhandahålla 
lösningar för problematiken. Uppdraget var specifikt att utreda om det exempelvis 
kan ske genom kombitjänster med andra kommunala verksamheter. 
Projektet har bedrivits i 3 faser vilka är omvärldsbevakning (fas 1), 
nulägesbeskrivning och förslagsbearbetning (fas 2) samt konsekvensbeskrivningar 
(fas 3). 
Utredarnas slutsats i projektet är att två olika förslag är genomförbara (redovisas i 
rapport 3) men att förslag 1 rekommenderas. Det innebär att en tillsättning av minst 
två heltidskombitjänster med arbetsuppgifter för flera olika förvaltningar görs i 
stationsområdena. Prioriterat stationsområde och placering för tjänsterna är Sösdala 
men samma lösning kan användas på andra stationsområden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
En utökad bemanning på en eller flera av kommunens RiB stationsområden med en 
utökad säkerhet som konsekvens för kommuninvånarna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ingen ekonomisk konsekvens för verksamheten för beslutet i denna tjänsteskrivelse. 
I framtiden vid genomförande av förslaget blir en konsekvens för kommunen att 
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driftmedel behöver tillföras räddningstjänstens budget för att driftsätta och 
tillhandahålla förslaget på antalet kombitjänster som väljs. 

Facklig samverkan 

Ärendet behandlades på centralt samverkansmöte 29 maj. 

Bilagor 

Projektplan för projekt Kommunala kombitjänster på RiB 
Rapport 1 projekt Kommunala kombitjänster på RiB 
Rapport 2 projekt Kommunala kombitjänster på RiB 
Rapport 3 projekt Kommunala kombitjänster på RiB 

Sänt till 
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1. Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka om det finns möjlighet för kommunens övriga 
förvaltningar att bidra till att öka RIB-bemanningen på räddningstjänsten genom exempelvis 
kombitjänster. Målet är att ge minst ett förslag på framtida samarbeten och tjänster mellan 
räddningstjänsten och enskilda förvaltningar. 

2. Beställare 

Beställare av projektet är kommunstyrelsen och KS är således projektets beslutsfattande 
instans. Beslut för det/ de rekommenderade förslaget/ förslagen sker först vid projektavslut. 

3. Uppdrag 

Projektgruppens uppdrag är att undersöka och presentera nuläges bilden för behovet av 
RIB-personal i kommunen samt ge förslag på hur kommunen kan tillhandahålla tjänster till 
RIB stationerna. Uppdraget är specifikt att utreda om det exempelvis kan ske genom 
kombitjänster med andra kommunala verksamheter. 

4. Styrgrupp 

Styrgrupp för projektet är de olika beslutsstegen i projektet med start i den centrala 
samverkansgruppen (12 maj) där första infon förmedlas om förslaget/ förslagen. Därefter 
sker redovisning i PU 14 maj. 

Resultatets förslag beslutas slutligen i kommunstyrelsen den 10 juni. 

5. Projektgrupp 

Projektgruppen består av 2 deltagare som delar på projektledarskapet för olika delar och 
faser i projektet. Räddningschef Emma Nordwall som representant för räddningstjänsten 
och HR-specialist Maria Bengtsson som representant för kommunledningsförvaltningen. 

6. Process 

Projektet process består av olika faser. I varje fas finns det grader av delaktighet från externa 
parter, varav fas 3 innefattar en stor delaktighet. Varje fas avslutas med en sammanfattning 
av fasens resultat och arbete. 

6.1 Faser 
Projektet bedrivs enligt bild 1 med fastslagna datum för de olika fasernas start och avslut. 

Fas 1 

Ornvärldsanalvs 

3 jan 

Fas 2 

Nulägesbeskr ivning 
- )Cr11Jc r 1l.ommt.JnEm 

· 8eJ-ov lU8 .not,or e, .. 

Bild 1. Projektets olika faser (1-4) 

Fas 3 

Förslag,bearbetnlng 
. 1/. qrt,hQP J(J(( '". (' ;(: f 

Fas~ 

Konse vensbeskrivningar 

Atb<tl!r,d 

28 feb 20 april 

Möten i projektet sker löpande under hela projektets genomförande enligt tabell 1, avsnitt 
6.3. 
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I projektet finns fyra faser och innefattar omvärldsanalys, nuläges beskrivning, 
förslags bearbetning samt konsekvensbeskrivningar. Projektet startade först i november med 
anledning av den nya räddningschefens ankomst och introduktion i september/ oktober. 

Fasen omvärldsanalys (Fas 1) avser att klarlägga om andra kommuner i Sverige har 
genomfört liknande projekt och initiativ. Detta för att erfarenhetsåterföra eventuella 
lösningar samt framgångsfaktorer i arbetet. Om det är möjligt kommer även besök på 
sådana räddnings tjänster att göras för att inhämta erfarenheter från det arbetet. Fas 1 pågår 
under november - december månad. 

Fasen nulägesbeskrivning (Fas 2) avser att kartlägga vilket behov som finns av RIB
personal i de olika stationsområdena samt vilka orsakerna är som leder till brist på 
rekryteringsunderlag. I fas 2 ingår även att kartlägga vilka kommunala tjänster som finns att 
tillgå och som kan motsvara kravprofilen för RIB-tjänster inom de olika stationsområdena. 

Fasen förslagsbearbetning (Fas 3) innefattar en workshop med experter inom de 
verksamheter som berörs av förslagen. Syftet med workshopen är att kartlägga 
förutsättningar som är avgörande för verksamheterna för att personal ska kunna verka som 
RIB. Förlags bearbetningen sker naturligt genom workshopsmomenten och förslagen 
sammanställs sedan av projektledarna. I workshopen kan exempelvis chefer inom 
verksamheter som berörs av förslagen delta. 

Fasen konsekvensbeskrivningar (Fas 4) avser att lyfta fram vilka konsekvenser som 
förslagen kan orsaka med avseende på ekonomi, verksamhetsutövningen i ordinarie tjänster, 
verksamhetsutövningen som RIB samt för arbetstidsregler och arbetsmiljö. 

Deadline för projektet är 20 april. 

Efter projektets avslut sker uppföljning och utvärdering av projektet av projektledarna. 

6.2 Ansvar 
Projektledarna ansvarar för olika delar av faserna. 

Räddningschefen: Ansvarar för fas 1, fas 2 (nulägesbeskrivning av behov RIB-stationer) 
samt fas 4 konsekvensbeskrivningar. 

HR-specialisten: Ansvarar för fas 2 (nulägesbeskrivning av tjänster i kommunen) och fas 3 
workshop. 

Räddningschefen ansvarar dessutom för slutrapport i projektet medan HR-specialisten 
ansvarar för ärendehanteringen i den centrala samverkan samt PU. 

6.3 Möten 

Möten med projektgruppen genomförs löpande enligt tabell 1. 

Datum Syfte 
Början av jan Redovisning av sammanfattning av resultat av fas 1, uppstart av fas 2 
Slutet av jan Uppföljning av arbete i fas 2 och 3 
Februari Workshop med utvalda förvaltningars chefer 
Slutet av feb Redovisning av och sammanfattning av resultat i fas 2 och fas 3, uppstart 

fas 4 
Mitten av april Slutredovisning av rapport för fas 4 

Tabell 1. Projektmöten med projektgruppen 
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7. Leverans 

I leveransen från projektet innefattas en slutrapport med redovisning av sammanfattningar 
från de olika faserna samt beslutsunderlag för förslaget/ förslagen. I slutrapporten ingår även 
att redovisa en konsekvensbeskrivning för förslaget/ förslagen. 

I leveransen ingår inte att redovisa utvärderingen av projektet. Den genomförs enskilt av 
projektledarna i syfte att erfarenhetsåterföra till andra projekt. 

8. Budget 

Ingen budget utgår för projektet, tiden innefattas i befintliga tjänster. 

9. Riskanalys 

De risker som kan identifieras i projektet, som kan orsaka problem att slutföra projektet, 
sammanfattas i tabell 2. 

Risk Konsekvens Sannolikhet Åt2"ärd 
En projektledare bli sjuk Liten Mellan Ingen åtgärd 
Båda projektledarna blir Mellan Liten Ingen åtgärd 
sjuka 
Resultatet av fas 2 eller fas 3 Stor Mellan Meddela 
medför att projektet inte kommundirektören och 
har några förslag att KSO om förslag framåt 
presentera eller behov av avslut av 

projekt 

Tabell 2. Risker i projektet 
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1. Syfte 
Rapporten för omvärldsanalysen är en del av projektet om kommunala kombitjänster för RIB, se 

separat projektplan. Syftet med omvärldsanalysen är att undersöka om det finns andra kommuner 

som har genomfört liknande projekt och/eller provat eventuella lösningar. Syftet är även att 

undersöka om det har skett något förarbete i frågeställningen på myndighetsnivå, i detta fall SKR 

(Sveriges kommuner och regioner) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

2. Metod 
I omvärldsanalysen har både referenssökning på nätet genomförts samt flera samtal/intervjuer. 

Urvalet av samtalen/intervjuerna har skett efter att först ha kontrollerat med MSB vilka de 

rekommenderar att kontakta. Dessa räddningstjänster har ställt samma frågor samt på annat sätt 

påvisat att de behandlar liknande initiativ. Intervjuerna har genomförts med reflektion kring det som 

brukar kallas SAM-trappan (se bild 1) och hänvisar till hur olika myndigheter/organisationer/företag 

brukar de jour- och beredskapstjänster som finns tillhands för skydd mot olyckor. Hässleholms 

kommun har fastnat på trappsteg 2 i tidigare processer. Det har således funnits ett samförstånd i 

problematiken kring RIB-anställningar i kommunen men det har aldrig lett till en samverkan och 

däröver. I detta projekt "Kommunala kombitjänster för RIB" bör initiativet leda till steg 4 eller 5. 

Övriga trappsteg är kortsiktiga lösningar för RIB problematiken och kommunen behöver långsiktiga 

lösningar. 

Sam-trappan 
S m 1bC"te 

S31m t I 

Bild 1. SAM-trappan för olika delar i processen för sambruk 

Därefter har resultatet av intervjuerna sammanställts och redovisas i rapporten . Således redovisas 

inte varje intervju ordagrant, endast en sammanfattning presenteras. 

3. Omvärldsbevakning 
3.1 SKR 
I den centrala avtalsrörelsen (2017) om ett nytt kollektivavtal för deltidsbrandmän tillgodosåg 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR) ett önskemål från landets kommuner, att 
genomföra förändrade kollektivavtalsvillkor. Med avseende på allmänna bestämmelser, som 
möjliggör att kunna kombinera en anställning som deltidsbrandman med en reguljär kommunal 
anställning. Den viktigaste förändringen var att det nu är tillåtet att ha beredskap som 
deltidsbrandman, utan att beredskapen i sig bryter arbetstidslagens krav på veckovila . Det har varit 
känt för SKR en längre tid (flera år) att RIB-rekryteringsproblematiken är nationellt utbredd för 
glesbygden. I flera delar av Sverige har man tvingats gå ner i beredskap trots att länsstyrelsen 
misstycker pga svårigheten att rekrytera personal. 

Under avtalsrörelsen för RIB -19 så tog SKR återigen ett steg för att öka förutsättningarna för RIB
anställningar genom att öka olika delar av ersättningar utifrån tidigare nivåer. 
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3.2 MSB 
MSB bekräftar i sin tur i en problemställning för RIB Räddningspersonal i beredskap (RiB) redan under 
20131 att RIB utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete 
är centralt (skriver de även i olika sammanfattningar och lägesrapporter för svensk räddningstjänst) 
för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. 
Det är en förutsättning för att kommunerna ska ha möjlighet att upprätthålla ett rimligt och likvärdigt 
skydd enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Åtgärder behöver vidtas både lokalt, regionalt och 
nationellt för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov. 

Utvecklingen i landet har gått mot en ökad centralisering till större städer, både vad gäller boende 
samt arbetsplatser. Det har försämrat räddningstjänstens förmåga att kunna rekrytera, behålla en 
rimlig kompetens och upprätthålla beredskap inom RiB-verksamheterna. Samhällsstrukturen har 
också förändrats vilket påverkar hur människor lever och arbetar på mindre orter där RiB finns. 
Arbetstillfällena är betydligt färre idag på dessa orter. Många mindre samhällen har blivit 
pendlarsamhällen där människor bor, men inte arbetar. Livssituationen är för många stressigare idag. 
Företagen har inte samma möjligheter som tidigare att kunna släppa iväg sin personal vid larm. 
Tidigare var det något av ett hedersuppdrag att vara medlem i den lokala deltidskåren och de som 
anställdes stannade länge, ofta till sin pension. Idag har de flesta räddningstjänster mer eller mindre 
svårt att hitta personer som både är intresserade, lämpliga för jobbet och som kan vara tillgängliga. 
Kommunerna behöver vara tillmötesgående och flexibla eftersom stor frustration uttrycks över att 
kommunen, som är en stor arbetsgivare och som har potentiell RiB-personal, inte tillåter sin personal 
att bidra. 

Under 2012-2013 antog därför MSB uppdraget att anordna tre RIB-konferenser som lyfte 
problemställningen med rekryteringen i landet. På dessa konferensen framkom bland annat behovet 
av nätverksträffar med det primära fokuset att diskutera ideer om sambruk mellan kommunala 
tjänster. "MSB kommer inte att berätta vad sambruk ska vara. Vi skapar förutsättningar för 
kommunerna att utbyta erfarenheter" sa Håkan Axelsson, enhetschef på MSB då. 

Under 2013-2014 startades därför även initiativ från MSBs sida med anordnandet av nätverksträffar 
för RIB-kommuner för att kunna diskutera och nätverka kring skapandet av sambruk med 
kommunala resurser. Under 2013 - 2014 genomfördes tre träffar och sedan överlämnades initiativet 
till räddningstjänsterna själva att driva träffarna . Initiativet rann därefter ut i sanden även om 
enskilda räddningstjänster fortsatte att utveckla ideerna som framkom. De räddningstjänster som 
deltog var i stort sett de räddningstjänster som anges i avsnitt 3.3. 

En av handläggarna på MSB reflekterar i en av mötesanteckningarna från ett av nätverksmötena 
under 2014, att det slår henne att kommunerna har satsat på så olika saker kring sambruksideen . Det 
framstår således inte finnas någon enhetlig modell i Sverige under denna tid. Därefter har MSB pga 
omorganisationer och resursbrist inte arbetat vidare på sambruk för RIB men konstaterar 
fortfarande, att problemet med RIB-rekryteringsunderlag kvarstår och fortsätter att vara ett 
kommunalt problem att lösa1. 

3.3 Räddningstjänster 
De räddningstjänster som rekommenderades att kontakta (av MSB) var Nyköping, Östersund, 

Ljungby, Lomma-Staffanstorp och Eskilstuna. Ytterligare räddningstjänster kan också vara aktuella 

men projektet väljer att göra ett urval i detta läge. Dessa kommuner, liksom många andra, har 

påvisat svårigheter att rekrytera RIB personal och har därför potentiellt inlett liknande initiativ. 

1 Intervju med Håkan Alexandersson, MSB 
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Följande sammanställning är kortfattad eftersom syftet endast var att utröna vilka räddningstjänster 

som projektet bör ha fortsatt kontakt med. 

Nyköping 

Vid kontakt med den operativa chefen framkom det att initiativet har funnits men att de relativt 

snabbt identifierade problem med arbetstiden för personalen. De tjänster som kunde identifieras 

(ex. lärare och vaktmästare) påvisade efter undersökning att ordinarie arbetsgivare behövde 

tjänsterna till 100% på dagtid. Tjänstgöringen som RIS skulle då åsidosätta den arbetstiden. Därför 

blev resultatet av projektet endast att kommunen uttalade ett ställningstagande att inga kommunala 

arbetsplatser fick neka sin personal att verka som RIS. Räddningstjänsten valde även att ta in RIS:ar i 

heltidsorganisationen, på vikarierande platser, om de önskade. Deras initiativ stannade således på 

nivån samverkan i SAM-trappan. 

Östersund 

Vid intervju med räddningschefen framkom det att Östersund endast hade tankar om det under 2014 

men att de pga tidsbrist och efter dialog med andra räddningstjänster inte har arbetat vidare med 

tankarna. De vill snarare se ett arbete som bedrivs på central nivå. Även Östersunds kommun 

uttalade istället ett ställningstagande att inga kommunala arbetsplatser fick neka sin personal att på 

eget initiativ verka som RIS. Östersund stannade därför också på nivån samverkan i SAM-trappan. 

Ljungby 

Ljungby har sedan ett par år tillbaka arbetat för olika lösningar för att kunna anställa fler RIS i 

kommunen. En av lösningarna som de har arbetat med var/är kombitjänster i kommunen. 

Ljungbys räddningstjänst anställer idag RIS-personal i kombitjänst. Räddningstjänsten är 

huvudarbetsgivare och personalen är anställd enligt heltidsbrandmäns avtal (enligt bilaga E). För att 

skapa kombitjänsten med övriga kommunala förvaltningar så "säljer" räddningstjänsten en del av 

tjänsten (40%) till tekniska förvaltningen som ex. vaktmästare. Det innebär att den anställda RIS

brandmannen då bemannar stationen, upprätthåller RIS-beredskap och utför andra uppgifter åt 

räddningstjänsten under 60% av tiden. Övrig tid 40% upprätthåller den anställda RIS-beredskap 

samtidigt som personen tjänstgör för en annan kommunal förvaltning i närområdet. Det gäller dock 

bara på dagtid. På kvällar, nätter och helger kan inte denna lösning användas. Lösningen ökade 

därför personalkostnaden för räddningstjänsten men i utbyte kunde de anställda RIS-personerna 

utföra andra arbeten på stationerna åt räddningstjänsten under 60% av tiden. 

Ljungbys initiativ resulterade i ett samgående mellan kommunala tjänster och RIS. Ljungby har 

således nått till den nivån i SAM-trappan som Hässleholms kommun önskar nå, det vill säga 

samgående. 

Lomma- Staffanstorp 

Vid intervju med räddningschefen framkommer det att de inte har någon kombitjänstlösning för RIS 

även om behovet av nyanställda RIS är stort. De har aldrig dragit igång den processen och MSS har 

således en felaktig bild av hur många räddningstjänster som arbetar på initiativet. Den statliga 

läges bilden är viktig för att bidra till att få hjälp med utvecklingsideer på ett nationellt plan. 

Nulägesbilden är bristfällig sedan 2014 då MSS släppte initiativet med nätverk kring sambruk. 
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Eskilstuna 
Vid kontakt med Eskilstuna och läsning av motioner (inklusive svar på motioner) till 

kommunfullmäktige så framkommer det att ett av partierna i kommunstyrelsen lyfte frågan om 

kombitjänster med kommunala förvaltningar redan i mars 2016. Anledningen var att man ansåg att 

räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen och 

att deltidsanställda brandmän är en viktig grund för den verksamheten. Då lyfte man fram att 

samarbete, samverkan och flexibilitet är en förutsättning för framgång. 

Ett förslag i processen var att möjliggöra för kommunanställda att ha beredskap genom att införa 
kombitjänster där omfattningen av huvudanställningen kunde anpassas efter omfattningen av 
tjänstgöringen som deltidsbrandman. Kommunledningskontoret (HR-chefen) svarade dock på 
förslaget att de har konstaterat att det finns en problematik i regelverk gällande mer- och övertid 
samt veckovila och dygnsvila. I huvudanställningen bör medarbetaren erhålla ett arbetstidsschema 
som löper på 4 -6 veckor för att underlätta planeringen av ett genomsnitt av 11 timmars dygnsvila 
under schemaperioden. Planeringsmässigt måste dygnsvilan uppgå till 9 timmar samt att den faktiska 
dygnsvilan vid en oplanerad händelse kan vara kortare än 9 timmar. HR- avdelningen uttalade att de 
som arbetsgivare ändå har ett ansvar att anpassa deltidsbrandmannens arbete i förhållande till 
huvudanställningen (om två olika anställningsvillkor tillämpas med endast en förvaltning som 
arbetsgivare). Detta eftersom det finns ett lokalt kollektivavtal med Kommunal, Vision, Ledarna och 
Sveriges Ingenjörer om 24 timmars veckovila vid beredskap. 

För Eskilstuna innebär det nu att deltidsbrandmannen anställs med sedvanliga villkor som 
deltidsbrandman (på kollektivavtalet RIB) och får avtalsenlig beredskapsersättning samt ersättning 
vid övning, kurser och tjänstgöring med räddningstjänsten som arbetsgivare. Eskilstuna ser ingen 
praktisk möjlighet att införa någon form av flytande tjänstgöring mellan två olika anställningar som 
regleras av olika kollektivavtalsområden och två olika anställningsavtal. Det bygger helt olika 
förutsättningar och avlönings principer för arbetstid, mer- och övertid, beredskap, semester, andra 
allmänna löne- och anställningsvillkor samt veckovila och dygnsvila mm. Anställningen av 
deltidsbrandman bör ske enligt samma principer oavsett om kommunen är huvudarbetsgivare eller 
om deltidsbrandmannen har en annan huvudarbetsgivare än kommunen . Tillvägagångsättet 
uppfyller kravet på likställdhetsprincipen att inte behandla kommunens deltidsbrandmän olika 
gällande anställnings- och kollektivavtalsvillkor. Eskilstuna har inte återupptagit initiativet efter SKR:s 
RIB-avtalsförhandling 2017. De väljer att fortsätta driva det kollektiva ställningstagandet för alla 
tjänster i kommunen. 

Eskilstunas initiativ stannade efter ett stort arbete endast på nivån samförstånd i SAM-trappan. 

3.4 Övriga reflektioner 
Det är viktigt att påpeka att övriga utvecklingar under 2019 i kommunen kan ha medfört både en 

minskad och ökad möjlighet till rekrytering på RIB-sidan sen projektet startade. På den negativa sidan 

kan nedläggningen av Räddningsgymnasiet (Brand och räddning) identifieras samt fördröjningen av 

ombyggnationsprojekten på två av kommunens fem RIB-stationer. Barn och 

utbildningsförvaltningens nedläggning av Brand och räddning medför en stor förlust av 

rekryteringsunderlag för personer på framförallt RIB men även för heltidstjänster som brandmän. 

Kommuner med räddningsgymnasier har visat sig ha en positiv inverkan på kommuninvånares 

(ungdomars) vilja att jobba inom räddningstjänsten. Samtidigt som RIB-verksamheten i Hässleholms 

kommun behöver personer som vill arbeta inom räddningstjänsten så väljer en annan förvaltning att 

utföra en sparåtgärd i motsatt riktning. Det talar inte för ett samförstånd i problematiken i den 

kommunala verksamheten i Hässleholms kommun. Brand och räddningsutbildningen på 

gymnasienivå bör därför återupptas som en av lösningarna på problemet med RIB-rekryteringen . 
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De två ombyggnationsprojekt som har inletts på två av fem RIB-stationer under 2019 bör också 

återupptas och prioriteras. Båda stationerna (Bjärnum och Sösdala) bedriver idag en verksamhet med 

stora arbetsmiljöbrister där obefintliga duschfaciliteter för kvinnor samt lokalförhållanden som inte 

är linje med den nationella inriktningen för "friska brandmän" är några av dem. Hässleholms 

räddningstjänst vet genom dialog med de RIB-anställda i dessa områden att det finns ett 

engagemangstapp på grund av kommunens behandling av dessa projekt. Det medför också att 

personer i närområdet inte vill söka tjänster på räddningstjänsten eftersom de inte känner sig 

prioriterade. Inte heller i detta exempel finns ett samförstånd i kommunens verksamhet kring 

problematiken. 

På den positiva sidan har omförhandlingen av det lokala kollektivavtalet för RIB (under 2019), 

möjligen lett till en ökad vilja att bli anställd som RIB i Hässleholms kommun. Det nya avtalet 

medförde många avgörande förändringar för RIB där olika höjda ersättningar är en av dem. 

Hässleholms räddningstjänst följde en linje av att vara gentila mot RIB i en tid då rekryteringen av nya 

RIB är kritisk i kommunen. Även en uppgradering av RIB:s personliga utrustning har gjorts för att 

uppmuntra till ansökningar på RIB. Men räddningstjänsten arbetar i nuläget ensamt med 

problematiken och bekostar det samtidigt som ett samarbete eftersöks mellan förvaltningarna från 

förvaltningsövergripande nivå i kommunen. Ett gemensamt arbete i kommunen krävs för att nå 

resultat! 

4. Slutsats 
Många räddningstjänster/kommuner har inlett undersökningar för att få till kombitjänster för RIB 

men har alla stött på ungefär samma problematik. Ett separat RIB-avtal för samma arbetsgivare 

innebär två olika anställningsvillkor för kommunalt anställda och privat anställda. Samtidigt så kan 

inte arbetsgivaren garantera en fullgod dygns och veckovila för den anställda då. En så kallad flytande 

tjänstgöring där tid från RIB-tjänstgöringen avräknas dagtiden har heller inte ansetts lämplig. Det har 

medfört att två av kommunerna som har intervjuats anställer nya RIB enligt den modell som redan 

finns men med uttalandet att ingen kommunal förvaltning får säga nej till RIB-anställda . 

Övergripande anser alla räddningstjänster att MSB (den statliga nivån) tar för lite ansvar i ett 

nationellt problem trots att MSB redan 2013 inledde dialog om sambruk med kommunerna. MSB 

överlämnade dock arbetet sedan, vidare till kommunerna själva. 

En av kommunerna Ljungby, anställer RIB-personal i kombitjänst med andra kommunala 

förvaltningar men är huvudarbetsgivare och den anställda är anställd enligt heltidsbrandmäns avtal. 

Fortsatt kontakt för erfarenhetsåterföring kommer därför endast att upprättas med Ljungby som 

påvisar likheter med den lösning som Hässleholms kommun anser vara lämplig. Övriga initiativ/utfall 

som uppvisas kan också arbetas vidare med i kommunen men dessa innebär snarare ett allmänt 

ställningstagande än ett nytt koncept för anställning. 

Räddningstjänsten arbetar i nuläget ensamt med problematiken och bekostar det samtidigt som ett 

samarbete eftersöks mellan förvaltningarna från förvaltningsövergripande nivå i kommunen. Ett 

gemensamt arbete i kommunen krävs för att nå resultat och andra förvaltningar kan inte samtidigt ta 

beslut som motverkar RIB-rekryteringen om det kan undvikas. 
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1. Syfte 
Rapporten för nulägesbeskrivning och förslagsbearbetning är en del av projektet om kommunala 

kombitjänster för RIB, se separat projektplan. Syftet med nu lägesbeskrivningen är att undersöka hur 

ett urval av förvaltningar ställer sig till att godkänna att sin personal kan arbeta som RIB samt vilka 

tjänster som i sådant fall skulle vara OK. Nu lägesbeskrivningen beskriver även vad som krävs för att 

vara RIB och hur många olika tjänster i kommunen som därför potentiellt skulle kunna agera som RIB. 

Nu lägesbeskrivningen visar ytterligare vilket behov som finns av ytterligare RIB-tjänster i kommunen i 

nuläget samt vilka områden som bör prioriteras först. Slutligen visar förslagsbearbetningen de förslag 

som projektgruppen rekommenderar som lösningar för att möta behovet av RIB-personal i 

kommunen. 

2. Metod 
I arbetet med fas 2 har ett studiebesök på Ljungbys räddningstjänst genomförts (Lidhult) där liknande 

problematik har funnits inom stationsområdet. Ljungbys räddningstjänst identifierades i fas 1 

(omvärldsanalysen) i projektet, se rapport 1. Därför var de föremål för ett studiebesök. Den 31 

januari fick projektledarna en genomgång av problembeskrivningen som föranledde Ljungbys projekt 

för kombitjänster samt hur lösningen nu ser ut. Närvarande på studiebesöket var räddningschefen 

och de två brandmän som verkar i tjänsterna idag från Ljungbys räddningstjänst. 

Utöver studiebesöket har nedan frågeställningar diskuterats på två förvaltningars ledningsgrupper, 

tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen . En dialog med lämpligt chefsforum i barn

och utbildningsförvaltningen skulle också genomförts, men förvaltningen avböjde och säger att de är 

positiva till att skapa förutsättningar och hitta lösningar för att det ska gå att kombinera en vanlig 

anställning med en RIB-anställning. 

• Hur ser ni på möjligheterna att medarbetare i er verksamhet också kan ha en tjänst som 
deltidsbra ndma n? 

• Om larm inträffar kan er personal avvaras direkt? 
• Om ni ser svårigheter, kan man planera för att lösa dessa? 
• Hur kan man underlätta att kombinera en "vanlig" anställning med en RIB-anställning? 
• Finns det tjänster hos er som det inte är lämpligt att kombinera? Om inte, varför? 

Slutligen har kravet för att kunna verka som RIB, sammanställningen av potentiella tjänster i 

kommunen och nulägesbilden av behovet av RIB sammanställts av projektledarna. 

3. Krav som RIB 
På Hässleholms kommuns hemsida anges följande om tjänstgöring som RIB i kommunen: 

Jobbet som brandman är spännande, fascinerande och varierande. Du kommer att möta människor i 

många olika situationer och fungera som en del i ett större lagarbete. Du måste vara bra på att 

samarbeta, kommunicera och hantera människor. Arbetet ställer fysiska och psykiska krav på dig, 

vilket gör att du måste vara en trygg och stabil människa, ha bra kondition samt en vilja att ständigt 

hålla dig i fysiskt trim . 

Som räddningsman i beredskap har du beredskap i hemmet eller på din ordinarie arbetsplats. Du 

måste kunna ta sig till brandstationen under helst dygnets alla timmar inom en viss tid (5 min). Det är 

därför viktigt att du både bor och arbetar nära din station. 
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Som räddningsman i beredskap ska du vara beredd att åka till brandstationen omgående, från ditt 

hem eller ordinarie arbetsplats, när larmet går. Det innebär att du måste hålla skärpan uppe dygnet 

runt för att när som helst kunna växla om och ikläda dig rollen som hjälpare. Du ska dessutom kunna 

öva regelbundet, vanligen på kvällar eller helger, men även någon heldag varje år. 

Det är meriterande om den ansökande har erfarenhet eller utbildning som hantverkare, sjukvårdare, 

dataprogrammerare eller liknande. Språk och erfarenheter från andra kulturer är också värdefullt. 

Eftersom räddningstjänsten har ett stort underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar 

räddningstjänsten positiv särbehandling för att rätta till det. C-kort eller tidigare vana från tunga 

fordon är meriterande. 

Om den ansökande blir kallad till test, får personen börja med ett åldersrelaterat gångtest på 

rullband. Om man klarar det, kommer man även att få göra praktiska arbetsmoment, höjdtest samt 

en intervju. 

Räddningstjänsten testar även så att den ansökande inte lider av cellskräck och genomför ett antal 

fysiska tester. Testerna ger räddningstjänsten en bra bild av personens allmänna fysiska kapacitet. 

Efter testerna bedömer vi om vi anser dig lämplig för yrket. Ibland kan en kandidat behöva förbättra 

någon del och återkomma för nya test. I sådana fall ger räddningstjänsten råd och vägledning om vad 

personen behöver bli bättre på. 

Nyanställningstest, riktvärden 

• Stående längdhopp på två meter 

• Handstyrketest med 420 Newton i vardera handen 

• Lyft till hakan med skivstång 15 kg - 40 repetitioner 

• Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner 

• Roddtest 2500 meter på 10 min 

• Simtest 

Utöver det ska personen upprätthålla en fysisk förmåga över tid och årliga tester genomförs för att 

kontrollera det. 

4. Behovsbilden i Hässleholms kommun 
Den bemanning som finns på de olika RIB-stationerna i nuläget är MBL förhandlade med de fackliga 

parterna och är därmed beslutade/stadgade för räddningstjänsten i Hässleholms kommun. Det 

innebär att räddningstjänstens ekonomi är satt efter dessa nivåer för 2020 och beredskapen arbetas i 

skrivande stund in i kommunens nya handlingsprogram för 2019-2022. 

4.1 Bemanning nuläge 
Tabellen gäller för 5 februari 2020, personalläget förändras snabbt eftersom personalomsättningen 

är stor. 

Stationsområde Anspänningstid Beredskap Totalt personal 
(behov) 

Bjärnum 5 minuter 1 befäl och 4 brandmän 22 (20) 

Sösdala 5 minuter 1 befäl och 3 brandmän 16 (16) 

Tyringe 5 minuter 1 befäl och 2 brandmän 16 (12) 
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Stationsområde Anspänningstid Beredskap Totalt personal 
(behov) 

Vinslöv 5 minuter 2 brandmän 10 (8) 

måndag-fredag (vardagar) 18.00-06.00 

lördag, söndag och helgdag 06.00-

06.00 

Hästveda 5 minuter 2 brandmän 10 (8) 
måndag-fredag (vardagar) 18.00-06.00 

lördag, söndag, helgdag 06.00-06.00 

Hässleholm RIB 5 minuter 2 brandmän 12 (10) 

Behovet av personal utifrån beslutad beredskaps nivå är således störst i Sösdala, därefter är det 

likvärdigt OK med nulägets beslutade beredskap (med 2-4 reserver) för alla stationer 

4.2 Larmfrekvensen 
Larmfrekvensen inom de olika stationsområdena är: 

RIB-stationsområde 2017 2018 2019 
Vinslöv 22 23 45 

Sösdala 82 116 112 

Bjärnum 107 128 128 

Tyringe 66 97 95 

Hlm C* 815 1017 1023 

• Hässleholm C följer Hässleholm heltids larm och bemanning och behöver således inte utökas 

Således kan det framstå som att behovet av RIB i Hässleholm är störst, därefter Bjärnum och sedan 

sösdala. Behovet av RIB styrs dock av andra aspekter också. Bjärnum är redan i nuläget en 

rökdykande styrka och Hässleholms RIB är en förstärkande styrka till heltid vid larm med 

kompletterande fordon och behöver således inte höjas. Således är behovet i själva verket störst i 

Sösdala utifrån_larmstatistiken. 

4.3 Befolkningsstatistiken 

RIB-stationsområde Antal personer (ca) 
Vinslöv 4 100 personer 

Sösdala 2000 personer 

Bjärnum 2 800 personer 

Tyringe 4 800 personer 

HlmC 39 300 personer 

Således kan det framstå som att behovet av RIB är störst i Hässleholm, därefter Tyringe och sedan 

Vinslöv. Behovet av RIB styrs dock av andra aspekter också. Utöver larmstatistiken görs en 

bedömning utifrån vilka risker som finns i närområdet, befolkningsstatistiken samt avståndet till 

förstärkande rökdykande styrka. Bjärnum är redan i nuläget en rökdykande styrka och Tyringe och 

Vinslöv är< 10 min från Hässleholms heltid som är en rökdykande styrka liksom Vinslöv är <lSmin 

från Kristianstads heltid som också är en rökdykande styrka. Således är behovet i själva verket störst i 

Sösdala utifrån befolkningsstatistiken. 

4.4 Länsstyrelsen 
Den 14 januari genomförde räddningstjänsten ett sam rådsmöte med länsstyrelsen med anledning av 
neddragningen av beredskap i Sösdala från 1 +4 till 1 +3 under våren 2019. Eftersom länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten enligt LSO (2003:778) lag om skydd mot olyckor så krävs det 
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ett sam rådsmöte med länsstyrelsen för att kunna godkänna en neddragning av beredskapen. I 
samband med mötet översände länsstyrelsen sitt delbeslut: 

"Länsstyrelsen beslutar att inte vidta några omedelbara åtgärder till följd av den insända 
informationen, utan avser att föra fortsatt dialog i samband med planerat samråd efter sommaren 
2020. I samband med kommande samråd vill Länsstyrelsen dessutom ha en redogörelse vid vilka 
tillfällen, samt eventuella konsekvenser det medfört, som beredskapshållningen inte har kunnat 
upprätthållas i Hässleholm. 

Det är dock Länsstyrelsens bedömning att det inte finns utrymme att minska den i 

handlingsprogrammet (2015-2018) definierade bemanningen (1 +4) utan att äventyra Hässleholm 

kommuns förmåga att nå upp till det nationella verksamhetsmålet att räddningstjänsten skall 

planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. Även det nationella målet att uppnå ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd äventyras" . 

De övriga neddragningarna som har skett av beredskap har efter samrådan samt remiss på 

handlingsprogrammet för (2015-2019) inte föranlett några anmärkningar av Länsstyrelsen på 

beredskapsläget. Det medför att även länsstyrelsen anser behovet vara störst i Sösdala. 

4.5 Slutsats behovsbild 
Med avseende på aspekterna som nämns i avsnitt 4.1-4.4 kan det konstateras att behovet av RIB

personal är störst i Sösdala och att åtgärder/förslag på kombitjänster i första hand ska användas i 

Sösdala. 

Det kan även konstateras att länsstyrelsen inte har haft några invändningar mot sänkningen av 

beredskap (bemanning) i övriga områden i Hässleholms kommun sedan tidigare och bemanningen 

avses arbetas in i Hässleholms nya handlingsprogram. Bemanningarna på övriga stationer är således 

stadgade och inarbetade i verksamheten idag. En förändring för att höja bemanningen i övriga 

områden skulle därför innebära större och fler åtgärder än för Sösdala i nuläget. Därför bör 

kommunen enligt projektledarnas rekommendation, genomföra en lösning för Sösdala först (i steg 1) 

och därefter utvärdera eventuellt vidare steg. 

5. Yrkesgrupper i kommunen 
På Hässleholms kommun arbetar cirka 4 500 tillsvidareanställda. De största yrkesgrupperna är inom 

vård och omsorg samt lärare inom skola och barnomsorg. Tabellen visar antal anställda inom varje 

yrkesområde. Vi ser stora möjligheter att det i några av dessa grupper finns personer som har viljan 

och förutsättningarna att arbeta som RIB. I nuläget finns 16 medarbetare som har anställningar i 

kommunen kombinerat med att vara RIS-anställda . Fem av dessa är brandmän, övriga arbetar bland 

annat som lärare, elevassistent och vaktmästare 

Vård och omsorg 1366 
Skola/barnomsorg lärare 1183 
Skola/barnomsorg övriga 407 

Administration 290 
Social 236 
Ledning 212 

Måltid 181 
Vård och omsorg legitimerade 156 

Lokalvård 125 
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Park- och fastighetsservice 108 

Teknik 105 

Fritid/Ku ltur 68 
Räddningstjänst 29 + 75 (RIB) 

Antal tillsvidareanställda i Hässleholms kommun inom varje yrkesgrupp, 2020-02-01 

6. Dialog med förvaltningar 
Vid mötet med ledningsgrupperna på tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är 

cheferna positiva till att medarbetare i deras verksamhet även kan ha en tjänst som RIB. Många RIB 

har genom tiderna haft anställning som exempelvis vaktmästare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har också ställt sig positiva till att hitta lösningar för att kombinera anställningarna. 

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp lyfter att de ser en svårighet i att till exempel vaktmästare 

idag inte arbetar i samma samhälle eller på samma skola hela tiden, utan en vaktmästare kan ha sitt 

arbetsområde i hela kommunen, vilket kan försvåra jour på dagtid. Man upplever också att det idag 

kan finnas ett mindre engagemang att arbeta som RIB än tidigare. 

När medarbetare har jour måste det på vissa arbetsplatser finnas backup i händelse av larm men 

detta går att lösa på de flesta ställen. Yrken som kan vara svåra att kombinera är där man arbetar 

ensam och/eller där arbetsplatsen måste vara bemannad, ex badpersonal. I vissa yrken ingår annan 

jour och då kan det finnas svårighet att kombinera. Mycket handlar om att planera, kommunicera 

och hitta kreativa och flexibla lösningar för att få det att fungera. 

Ett förslag på en lösning för medarbetare som har sitt arbete förlagd till kontor och även är RIB, är att 

medarbetaren ges möjlighet att arbeta hemifrån vid jourtjänstgöring. 

Upplevelsen från dialogen med cheferna är att de är positivt inställda till att hitta möjligheter att 

kombinera yrkena och där de även ser en vinst i att den kompetens en RIB har finns på arbetsplatsen. 

7. Förslag för kombitjänster 
Under studiebesöket den 31 januari fick projektledarna en genomgång av problembeskrivningen som 

föranledde Ljungbys projekt för kombitjänster och det kan konstateras att problembilden i princip är 

densamma mellan Lidhult och Sösdala. Behovet av RIB:ar på orterna är stort trots ett mindre antal 

boende i närområdet. Det beror främst på att: 

• En rökdykande styrka 1 +4 i närområdet är centralt för hanteringen av ortens riskbild och 

avståndet till en heltidstyrka 

• Det geografiska området är stort i kommunen 

• Länsstyrelsen godkänner inte en neddragning av beredskapen i området 

• Stationen är inte bara en första styrka i närområdet utan tjänar också som sekundärstyrka i 

hela kommunen samt täckande styrka på heltidsstationen. 

Förarbetet i Ljungby kommun var omfattande och pågick under mer än ett år. Projektgruppen anser 

det därför vara angeläget att erfarenhetsåterföra deras resultat i Hässleholms projekt, snarare än att 

utföra en egen förslagsbearbetning från noll. Omvärldsanalysen i fas 1, se rapport 1, visar också att 

flera räddningstjänster har påbörjat liknande projekt/ideer men har inte kommit i mål med förslagen. 

Projektets resultat/förslag i Ljungby har även visat sig vara mycket framgångsrikt efter utvärdering 

(efter ett år). 
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Förslag 1 innebär att: 

• 2 nya heltidstjänster inrättas med placering i Sösdala (förslagsvis på brandstationen då den är 

färdig med ombyggnationen). Därefter är prioriteringen förslagsvis att placera ytterligare 2 

tjänster i Tyringe. 

• Tjänsterna är kombitjänster mellan RIB och kommunala tjänster på dagtid. På kvällar, nätter 

och helger övergår beredskapen till befintliga RIB:ar i området (behovet av 

beredskapspersoner på kvällar, nätter och helger är inte lika stort som på dagtid eftersom 

personer då återvänder till sin bostadsort och kan ta beredskapen igen. Full bemanning kan 

således upprätthållas i områdena även utan kombitjänsterna. 

• Arbetsgivare är räddningstjänsten och räddningstjänsten tillförs därför budgetmedel för 

förslaget (c.a 1.5 mnkr) men tjänsterna utnyttjas av alla förvaltningar i kommunen för olika 

tjänster/uppgifter i Sösdala. Tjänsterna är behovsstyrda och individerna arbetsleder därför 

sig själva i dialog med de förvaltningar som har behov av tjänsterna. Förslag på 

arbetsuppgifter kan exempelvis vara vaktmästartjänster, fastighetsförvaltare, med mera, se 
avsnitt 5. 

• Förslag på startdatum är 1 januari 2021. Under hösten planläggs uppstarten och samarbetet 

mellan förvaltningarna. Rekrytering påbörjas förslagsvis under hösten 2020. 

• Testperioden för kombitjänsterna är 3 år i Ljungby. Projektgruppen föreslår att inrätta en 

liknande testperiod i Hässleholm. Efter 3 år kan situationen se annorlunda ut än i nuläget och 

rekryteringsunderlaget kan ha förbättrats i RIB -områdena. 

• Förslaget förutsätter att ombyggnationen av Sösdalas brandstation sker eftersom 

arbetsmiljön inte medger arbete på heltid i lokalerna i nuläget. Lid hults station genomgick en 

stor renovering inför projektets start, se bilaga 1, för bilder på stationen. Upphandling pågår 

om att bygga ny brandstation - Mats Olsson, Tekniska förvaltningen 

Det är viktigt att lyfta fram att ytterligare heltidstjänster i kransorterna inte bara fyller en funktion för 

räddningstjänsten. En ökad närvaro i säkerhetsynpunkt samt uppsikt över behov i orten för trivseln 

(exempelvis vaktmästartjänster/grönytor) kan medföra en ökad inflyttning och etablering på orten. 

Rekryteringsunderlaget för RIB kan öka som ett resultat av det. 

Förslag 2 innebär samma förslag som förslag 1 med undantaget att två befintliga kommunala tjänster 

i Sösdala utses att verka som RIB men utgå från stationen från kl. 8 till 17. På så sätt adderas inga 

ytterligare tjänster i kommunen men det kan vara svårt att finna befintliga tjänster som uppfyller 

kravet på placering i Sösdala på aktuella tider. Dessa individer ska dessutom kunna anta tjänst som 

RIB med de fysiska förutsättningar som följer. 

Enligt Ljungbys kommuns erfarenhet är förslaget om endast en RIS-anställd i stationsområdet inte 

lämpligt pga ensamarbetet det innebär. Personerna som tjänstgör i Lid hult uttryckte själva att de inte 

hade sökt tjänsterna om det hade inneburit ensamarbete utan kollegor. Tjänsterna har visat sig vara 

fullt utnyttjade i uppföljningen av projektet och ingen "överkapacitet" finns därför i Lidhult som en 

följd av tjänsterna, tvärtom. Behovet av två tjänster för RIS-beredskap under dagtid följer även det 

behov av personal som finns. 
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Bilaga 1. Bilder Lidhults station (Ljungby kommun) 
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1. Syfte 
Rapporten för omvärldsanalysen är en del av projektet om kommunala kombitjänster för RIB, se 

separat projektplan och tidigare rapporter 1 och 2. Syftet med konsekvensbeskrivningarna för om 

förslaget antas eller inte avser att ge en rättvisande bild av potentiell framtids utveckling för RIB i 

Hässleholms kommun. 

2. Metod 
Konsekvensanalysen baseras på en omvärldsanalys av andra aktörers tolkningar av 

framtidsutvecklingen för RIB samt egna subjektiva bedömningar utifrån Hässleholms förutsättningar 

och utveckling. Sösdalas stationsområde benämns i redovisningen på grund av det urval som gjordes 

i rapport 2 Förslagsbearbetning. Resonemanget i denna rapport kan dock användas för alla 

stationsområden om kommunen väljer att genomföra förslaget på alla RIB stationer och utöka 

antalet kombitjänster. 

3. Utvecklingsprojekt i kommunen i övrigt 
Att landsbygdsutveckling är viktig och betydelsefull för ett hållbart och tillgängligt samhälle är något 
som lyfts i Leader-projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun 1• Projektet syfte och ide är 
att genom nätverkande ta fram byutvecklingsplaner för att höja attraktionskraften på de deltagande 
orterna och att ge dem möjlighet till en bibehållen eller utökad servicenivå. Genom bland annat 
platsvandring och workshops i orterna Tyringe, Vinslöv, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och 
Ballingslöv, har aktiviteter lyfts fram som är viktiga för att de orterna ska bli attraktiva boendeorter. 
Genom projektet ska samverkan på respektive ort och mellan orterna stärkas för att skapa 
attraktivare orter för boende, verksamma och besökande. Projektet avslutades med en slutkonferens 
i december 2019 och sammanfattning av projektets resu ltat håller på att sammanställas2• 

4. Konsekvensanalys för om förslagen inte antas 
4.1 Beredskap 
Beredskapsnivån i Hässleholms kommun är i nuläget beslutad i kommunfullmäktige enligt den nivån 
som beskrivs i rapport 2. Det har varit en nödvändighet utifrån utvecklingen av 
personalomsättningen på kommunens RIB-stationer. Förmågebeskriven efter den satta nivån är 
också beslutad i handlingsprogrammet för 2015-2018 i samråd med länsstyrelsen. Det medför att 
beredskapen anses vara fullgod i nuläget i Hässleholm med undantag för i Sösdala. Beredskapen (1+3 
med fri inryckning) i Sösdala däremot anses inte vara fullgod av länsstyrelsen i nuläget. Risk finns att 
länsstyrelsen kommer att lägga ett föreläggande på Hässleholms kommun efter sommaren 2020 
(efter nästa sam rådsmöte) om inget görs, baserat på länsstyrelsens utlåtande efter samrådsmötet 
den 14 januari, se utlåtande i rapport 2. Det innebär att kommunen potentiellt ändå kommer att 
tvingas utföra en åtgärd för RIB-beredskapen i Sösdala även om förslaget inte antas. Det är dock 
viktigt att lyfta fram att åtgärden från Hässleholms sida också kan innebära att räddningstjänsten gör 
en egen analys över läget som ett svar på länsstyrelsens utlåtande då räddningstjänsten anser att 
länsstyrelsens analys är mycket bristfällig. Utgången av samrådet efter sommaren är därför osäker i 
nuläget. Ett föreläggande är inte en självklarhet i nuläget. 

I övrigt är läget inte kritiskt för andra stationer i nuläget och en höjning av beredskap kan därför 
endast ses som en ökad ambition av kommunen. 

1 http://www.leaderph.se/nyheter/mer-attraktiva-orter-hassleholms-kommun/ 
2 Jeanette Ljunge, verksamhetsledare Leader, t elefonsamtal 23 mars 2020 
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Enligt AFS rök och kemdykning (2007:7) krävs det en styrka på 1 +4 för att kunna rök- och kemdyka 
vid en livräddande insats eller om det av andra anledningar är nödvändigt att rök- eller kemdyka. Det 
innebär att alla styrkor under 1+4 inte kan rökdyka i en rökfylld miljö. Det innebär att anländande 
styrkor behöver invänta förstärkande enheter för att påbörja en invändig insats i en brinnande 
byggnad. Övriga insatser bedöms kunna utföras utan 1 +4 (ex. trafikolycka, sjukvårdsinsats, med 
mera). Det är även viktigt att lyfta fram att insats utifrån, i syfte att släcka branden alltid kan utföras 
utan 1 +4. Exempelvis kan ett fönster krossas och pulver och/eller vatten kan sprutas in i byggnaden. 
Det är även av vikt att en första styrka kan förbereda en invändig insats för anländande styrkor med 
exempelvis slangdragning och observationer av läges bilden. En styrka på mindre än 1 +4 är därför 
också slagkraftigt! 

4.2 Rekrytering 
I rapport 1 sammanfattar MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) flera anledningar till att RIB-rekryteringen minskar och anledningen till att 
personalomsättningen är hög på RIB. Åtgärder behöver vidtas både lokalt, regionalt och nationellt för 
att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov skriver MSB i sina 
uttalanden om RIB:s framtid. 

Sammanfattat är anledningarna till svårigheten att rekrytera på R/8: 

• Utvecklingen i landet har gått mot en ökad centralisering till större städer, både vad gäller 
boende samt arbetsplatser. 

• Samhällsstrukturen har också förändrats vilket påverkar hur människor lever och arbetar på 
mindre orter där RiB finns. Många mindre samhällen har blivit pendlarsamhällen där 
människor bor, men inte arbetar. Livssituationen är också för många stressigare idag. 

• Företagen har inte samma möjligheter som tidigare att kunna släppa iväg sin personal vid 
larm. 

• Tidigare var det något av ett hedersuppdrag att vara medlem i den lokala deltidskåren och de 
som anställdes stannade länge, ofta till sin pension. Idag har de flesta räddningstjänster mer 
eller mindre svårt att hitta personer som både är intresserade, lämpliga för jobbet och som 
kan vara tillgängliga under en längre tid. 

• Kommunerna behöver vara tillmötesgående och flexibla eftersom stor frustration uttrycks 
över att kommunen, som är en stor arbetsgivare och som har potentiell RiB-personal, inte 
tillåter sin personal att bidra. 

Utöver det har Hässleholms räddningstjänst observerat att: 

• Ett minskande antal RIB i eget område medför att andra får täcka upp för vakanta 
beredskapsdagar. Ju mer beredskap befintlig personal får, desto mer benägna är de att sluta. 
En persons avslut gör att "en snöbollseffekt" uppstår. 

Ingen av dessa aspekter kan förväntas förändras av sig självt i framtiden utan åtgärd, tvärtom. 
Speciellt om kommunen väljer att inte prioritera de förslag på förändring som presenteras eftersom 
det kan upplevas som att man lämnar stationsområdena åt sitt öde och lämnar åtgärderna till orten 
att själva hantera. Man ser då inte problemet som ett gemensamt problem för kommunen i helhet. 

4.3 Utveckling i övrigt 
Genom ett tydligare fokus på att besluta om åtgärder som prioriterar livskvaliten i Hässleholms 

kransorter så kan mycket positiv goodwill uppnås. Tvärtom om, om beslut som gynnar kransorterna 

inte prioriteras och badwill kan bli resultatet. Ett upplevt oförstående till stationsområdenas 

problematik med en sjunkande räddningstjänstberedskap samt misskötta fastigheter eller gräsytor 

kan ge en negativ känsla om orten. Det kommer inte leda till de nyinflyttningar som önskas eller 
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etablering av nya företag. Det är således viktigt att arbeta vidare med och förstärka den positiva 

utvecklingen. En positiv verkan leder till en annan. 

I Sösdalas bygdeutvecklingsplan3 som togs fram inom ramen för Leader-projektet Mer attraktivare 

orter i Hässleholms kommun lyfts både styrkor och svagheter i samhället. En negativ uppfattning av 

Sösdala är att orten upplevs som ful och nedgången. Man skriver att det finns ett antal förfulande 

ytor bland annat i centrala samhället bland annat misskötta grönytor och en nedlagd bensinstation. I 

planen befaras om bilden av Sösdala inte går att förbättra så kan detta leda till en negativ spiral av 

minskat antal företag, färre arbetstillfällen, minskad pendling och att färre vill bosätta sig i orten. 

5. Konsekvensanalys för om förslagen antas 
Resonemanget i följande avsnitt är kortfattat med anledning av resonemanget i avsnitt 3 och 4. Det 

krävs att resonemanget i avsnitt 4 läses före avsnitt 5 för att förstå hela sammanhanget för 

redovisningen. Återupprepningar av grundförutsättningar för resonemanget redovisas därför inte 

igen i avsnitt 5. 

5.1 Beredskap 
Vid en ökad beredskap kan en livräddande åtgärd genom rökdykning utföras direkt vid ankomst. En 

ökad redundans vid sjukdom kan även uppnås för beredskapen. I nuläget tvingas, i krissituationer, 

beredskapen gå ner till 1 +2 i Sösdala vid sjukdom. Rutin vid sådana fall finns med direkt larmning av 

angränsande styrkor och yttre befäl från Hässleholm, men faktum kvarstår att beredskapen minskas 

ytterligare under en begränsad tid . Vid fler personer i bemanningen totalt kan vakanser täckas 

enklare. 

Om bemanningen återställs och Hässleholm visar på en ökad vilja att lösa beredskapen i området kan 

kommunen minska risken för ett föreläggande från Länsstyrelsen i Sösdalas område. 

Den fria inryckningen är i nuläget också kostsam. Det innebär att en ökad heltidsbemanning i ex. 

Sösdala inte kan ses som en utökad kostnad från ett nolläge. Vid en ökad bemanning kan en 

besparing på cirka lOOtkr/år göras för Sösdala (med statistik från 2019 års kostnader). 

5.2 Rekrytering 
Trenden visar att människor inte både lever och arbetar på mindre orter där RiB finns. Eftersom 

många mindre samhällen har blivit pendlarsamhällen där människor bor, men inte arbetar så innebär 

en ökad heltidsbemanning i dessa områden att beredskapen lättare kan säkerställas på dagtid. På 

kvällar, helger och nätter kan befolkningen i området själva säkerställa beredskapen och inga 

ytterligare tjänster behövs då. 

Om kommunen bidrar med fler personer till RIB minskar kommunen företagens belastning med att 
kunna släppa iväg sin personal vid larm. Det visar på en företagarvänlig inställning från kommunen 
mot de företag som är etablerade i orterna. 

Kommunerna behöver bli mer tillmötesgående och flexibla för att låta sin personal verka som RIB. 

Det är en viktig symbolhandling för alla arbetsgivare i kommunen. Enligt MSB och SKR är det endast 

en fråga om en bättre planering av personalläget på de enskilda förvaltningarna och att kommunen 

är den arbetsgivare som är en av de sämsta i Sverige på att tillåta sin personal att verka som RIB4• 

Hässleholms kommun har exempel på kommunala arbetsplatser där förutsättningarna vid en första 

anblick skulle kunna göra det omöjligt att tillåta personalen att verka som RIB men där det genom 

3 http://www. lead erph .se/nyheter I mer-attra ktiva-orter-hasslehol ms-kom mun/ 
4 Föredrag av SKR och MSB på brandbefälsmöte, Helsingborg, 26 februari 2020 
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god planering ändå fungerar (ex. assistenter på grundsärskola). Om Hässleholms kommun går i mål 

med projektet kan vi liksom Ljungbys kommun visa att prioriteringen och handlingsförmågan med 

avseende på RIS-problematiken är stor. 

Eftersom trenden är tydlig över att ju mer beredskap befintlig personal får, desto mer benägna är de 

att sluta så behöver "snöbollseffekten" stoppas omgående. En utökning av två heltidstjänster visar på 

att arbetsgivaren har förståelse för den situation som personalen sätts inför och underlättar/hjälper 

till i vakansläget. Det är en viktig symbolhandling från Hässleholms kommun som arbetsgivare 

gentemot sin RIS-personal. 

5.3 Utveckling i övrigt 
När Leader-projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun hade sin slutkonferens 

presenterades ett antal lokala genomförandeprojekt. Det finns en mängd föreslagna åtgärder som 

kan göra samhället mer levande och stärka befolkningsutvecklingen. Några av de föreslagna 

aktiviteterna för att rusta upp samhället skulle kunna vara möjliga att finnas inom ramen för 

arbetsuppgifterna för de föreslagna kombianställningarna för RIS. Det mervärde för samhället som vi 

såg att närvaron och arbetsinsatser av två RIS-personal på studiebesöket i Lidhult innebar, skulle 

även kunna ske i Sösdala. Att inrätta den här typen av service är en positiv utveckling både för 

boende, företag och besökare i Sösdala. 

5.4 Ekonomi 
Två heltidstjänster i Sösdala skulle behövas med en kostnad som motsvarar personalkostnad för två 

heltidstjänster för kommunen om förslag 1 antas. Om förslag 2 antas innebär det inga extra 

kostnader för personal för kommunen men däremot en stor välvilja och samarbete mellan 

kommunens förvaltningar. En gemensam prioritering i frågan behöver då tydliggöras. 

För att förslagen ska kunna genomföras i Sösdala är det även nödvändigt att den planerade 

ombyggnationen sker som är projekterad men fortfarande ligger ute i upphandlingsstadiet. I 

stationens nuvarande skick kan inte heltidstjänster vara placerade i byggnaden i Sösdala. Det kan 

även vara nödvändigt med komplettering av utrustning och materiel på stationen. En mer exakt 

kostnadsberäkning krävs vid antagande av förslaget. 

Kostnaden för förslagen kan inte tas på räddningstjänstens befintliga budget med avseende på 

besparingar och på den ekonomiska analys av räddningstjänstens internbudget för 2020 som har 

presenterats i olika sammanhang av räddningschefen. Kostnaden kan inte heller tas på den befintliga 

budgeten på grund av det beslutsunderlag som har presenterats från räddningstjänsten för 

bemanningsläget på heltid i Hässleholms stad som beskriver behovet av utökning av bemanning även 

på heltid. 

6 Slutsats 
Många räddningstjänster/kommuner har inlett undersökningar för att få till kombitjänster för RIS 

men har alla stött på ungefär samma problematik och projekten har avbrutits. En av kommunerna 

Ljungby har dock lyckats och anställer RIS-personal i kombitjänst med andra kommunala 

förvaltningar. Det innebär att iden inte är omöjlig men att det krävs en medveten satsning och 

prioritering av kommunen. 

Räddningstjänsten arbetar i nuläget ensamt med problematiken och bekostar det samtidigt som ett 

samarbete eftersöks mellan förvaltningarna från förvaltningsövergripande nivå i kommunen. Ett 
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gemensamt arbete i kommunen krävs för att nå resultat och andra förvaltningar behöver undvika att 

ta beslut som motverkar RIB-rekryteringen, exempelvis nedläggningen av räddningsgymnasiet. 

Om ingen åtgärd genomförs kan det innebära både ett engagemangstapp på RIB men också i orten i 

övrigt. Det kan också innebära att ett föreläggande från länsstyrelsen inkommer på Sösdalas 

beredskap (om inte räddningstjänstens motåtgärd fungerar). Det innebär i sådant fall att 

Hässleholms kommun potentiellt ändå tvingas göra något i framtiden. 

Om förslaget antas kan det leda till en högre och bättre beredskap i kommunen, ökad redundans vid 

larm, förutsättning för en annan lösning på situationen i framtiden, en företagarvänlig inställning till 

företagen i området, en viktig symbolhandling från arbetsgivaren mot sina RIB och en ökad möjlighet 

att bemöta framtidens riskbild. 

För att kunna genomföra någon av åtgärderna krävs en utökad budget för räddningstjänsten med 2 

heltidstjänster (beroende på vilket förslag som antas, mindre summa för förslag 2 och högre för 

förslag 1) samt komplettering av utrustning och materiel. 

En stor samverkan mellan förvaltningarna i kommunen krävs också. Det innebär att förslaget behöver 

vara prioriterat brett i kommunens verksamhet. Om samma satsning vill göras i andra 

stationsområden med så gäller samma summor där. 
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kommun 

Personalutskottet 

§ 20 

Heltid som norm - nytt ställningstagande 
Dnr: KLK 2017/967 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att 

1. Från och med den 1 mars 2021 ska samtliga vakanser på tillsvidareanställda 
inom Kommunals avtalsområde annonseras på heltid med möjlighet att 
välja vakanta arbetets egentliga sysselsättningsgrad. Dock med lägst valbara 
sysselsättningsgrad på 75%. 

2. Redan anställda inom Kommunals avtalsområde som önskar högre 
sysselsättningsgrad ska från 1 mars 2021 erbjudas detta utifrån de 
förutsättningar som finns i tidigare beslut taget 2015 (KLK 2019 / 628) om 
möjlighet att önska sysselsättningsgrad. 

3. Arbetet med att öka andelen heltidsarbetande ska bedrivas enligt 
viljeinriktningen beskriven i ärendet. 

4. Uppföljning i maj 2022 för period fram till 28 februari 2022. 

Sammanfattning 
Hässleholms kommun arbetar sedan 2017 med intentionen att öka andelen 
heltidsarbetande utifrån överenskommelse med fackförbundet Kommunal. Att fler 
arbetar på högre sysselsättningsgrad är en viktig kompetensförsörjningsfråga. 
Kartläggning av yrkesgruppers sysselsättningsgrad har legat till grund för ett 
pilotprojekt med syfte att identifiera och prova nya lösningar som kan leda till högre 
sysselsättningsgrad. Trots beslut och tillskjutna medel har inte pilotprojektet uppnått 
avsedd effekt. Ett politiskt beslut behövs därför i frågan. Arbetet med heltid m åste 
fortlöpa och ny viljeinriktning har tagits fram. Målgrupp för fortsatt arbete är 
nuvarande och kommande tillsvidareanställda medarbete inom yrkesgrupper knutna 
till Kommunals avtalsområde. U tifrån givna ramar har de valfrihet att önska heltid. 
För att tillgodose önskemål krävs aktivt arbete med att identifiera lösningar men 
även systemstöd och kommunövergripande samordning/bemanningsfunktion för 
effektiv hantering är en förutsättning. Vidare behöver arbete med heltid och 
kompetensförsörjning vara tätt sammanlänkade. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Hässleholms kommun har sedan 2017 ett pågående arbete med fokus på att öka 
antalet heltidsarbetande (höja sysselsättningsgraden). Grunden for arbetet är den 
huvudöverenskommelse (HÖK 16) som Sveriges kommuner och regioner tecknat 
med fackförbundet Kommunal. 

Ur arbetsgivarsynvinkel är syftet att: 
trygga kompetensbehov genom att ta tillvara den kompetens som redan 
deltidsanställda innehar 
erbjuda attraktiva anställningar bland annat genom minskat antal 
visstidsanställningar 
erbjuda medarbetare ett jämställt yrkesliv, då det är väl känt att yrken med 
lägre sysselsättningsgrad ofta är kvinnodominerade. 

Ur arbetstagarperspektiv är syftet att: 
Ge medarbetare möjlighet att vara självförsörjande, både under yrkeslivet 
men även när medarbetare går i pension 

Kommunens arbete med heltidsfrågan 
Heltidsarbetet har mynnat ut i kartläggning av yrkesgrupper där de med lägst 
sysselsättningsgrad identifierats. I syfte att involvera medarbetare och identifiera 
lösningar som leder till att medarbetare kan öka sin sysselsättningsgrad, utan att 
över tid driva på kostnader, initierades ett pilotprojekt. I pilotprojektet ingick/ ingår 
yrkesgrupper inom kommunals avtalsområde som vid analys konstaterats ha låg 
sysselsättningsgrad. Dessa yrkesgrupper tillhör förvaltningarna barn- och utbildning, 
omsorg samt tekniska och är belägna inom ett begränsat geografiskt område. 

Initialt när geografiskt område valdes beräknades pilotprojektet involvera 242 
medarbetare fördelat på: 

• 170 inom omsorgsforvaltningen 
• 61 inom barn- och utbildningsforvaltningen 
• 11 inom tekniska förvaltningen. 

Respektive förvaltning och chef fick i uppdrag att genomföra workshops for att 
samla in och utveckla ideer tillsammans med medarbetare. Medarbetare inom de 
utvalda områdena erbjöds möjlighet att inom pilotprojektet utöka sin arbetstid där 
utökningen kunde innebära arbete på egen enhet, annan enhet eller inom någon av 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet 

de andra pilotförvaltningarna. De vakanser som under pilotprojektet annonserades 
ut skulle i annons vara på heltid med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. HR
enheten försåg cheferna med material som grund för workshop med medarbetare. 
Cheferna gavs även möjlighet att ta stöd av HR eller representant från Kommunal. 

630 000 kronor avsattes genom beslut i kommunstyrelsen för att finansiera 
utbildningsinsatser samt de merkostnader som kunde uppstå i samband med de 
utökade sysselsättningsgraderna. 

Chefer inom omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen som ingick i 
pilotprojektet genomförde workshops med medarbetare. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har inte redovisat hur många chefer som genomfört 
workshops. 

Senast den 19 juni 2019 skulle medarbetare lämna intresse för att delta i 
pilotprojektet. 

Det inkom: 
• 

• 
• 

8 intresseanmälningar från omsorgsförvaltningen, varav minst 3 fick utökad 
sysselsättning utanför pilotprojektet 
4 från tekniska förvaltningen 
inför projektstart i september inkom 1 intresseanmälan från barn- och 
utbildningsförvaltningen och då pilotprojektet pågått en kort tid ytterligare 1 
intresseanmälan. 

Under pilotprojektet har alla chefer inom omsorgsförvaltningen i samarbete med 
DigiLitt-projektet gått utbildning i schemastödsprogrammet Medvind. 

Utifrån det begränsade deltagandet kan inte några slutsatser dras från pilotprojektet 
som är vägledande för framtida arbete med heltidsfrågan. 

Analys av arbetet med heltid är att intresset för frågan är svalt både från 
medarbetare och chefer. Samtidigt kvarstår problematik med att komptensförsörja 
vissa av de verksamheter som har yrken knutna till Kommunals avtalsområde. 
Arbetet med att öka antalet heltidsarbetande måste därför intensifieras. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Framtida viljeinriktning 
Tillsammans med ansvariga inom de involverade förvaltningarna har en ny 
viljeinriktning tagits fram: 

Hässleholms kommuns framtida arbete med heltidsfrågan ska inriktas på: 
• Kommunals avtalsområde 
• 

• 

• 

• 

• 

tillsvidareanställda medarbetare 
valfrihet - inte tvinga till heltid men erbjuda heltid 
alla vakanser, som är tillsvidare, inom Kommunals avtalsområde ska 
annonseras med det enskilda arbetets egentliga sysselsättningsgrad men klart 
uttrycka möjlighet till heltidsanställning 
alla redan anställda inom kommunals avtalsområde ska erbjudas 
heltids anställning 
aktivt arbete med att identifiera lösningar både inom och över 
förvaltningsgränser gällande bemanning och tillvaratagande av medarbetares 
kompetens 
flexibilitet inom ramar vad gäller olika arbetsplatser/ arbetsuppgifter, även 
för medarbetare som inte önskar högre sysselsättningsgrad. Klargöra ramar 
för arbetet där det tydligt framgår att arbete på mer än en arbetsplats både 
på egen förvaltning och inom annan förvaltning kan bli aktuellt för både 
deltids- som heltidsanställda. Med tydlighet ska det framgå vilka ramar i 
form av geografiskt område och eller arbetsplatser som begränsar kravet på 
medarbetarens flexibilitet. 
att länka ihop arbetet med kompetensförsörjning och heltid vid 
organisationsutredningar. Det ökar både förutsättningar att klara det 
kommunala uppdraget och möjlighet att tillhandahålla attraktiva 
anställningar. Ett exempel på organisationsförändring som kan innebära 
möjlighet till ökat antal heltidsanställningar är den gemensamma 
måltidsverksamhet som utreds. 
aktivt arbeta med att belysa heltidsfrågan och kompetensfrågan samtidigt. 
Samtliga förvaltningar arbetar för närvarande med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. Respektive förvaltning ska i sin 
kompetensförsörjningsplan beskriva hur de arbetar med att öka 
attraktiviteten för heltidsarbete. 
att ha god uppfattning om medarbetares kompetens och ökad förutsättning 
att erbjuda attraktiva anställningar, samtidigt som chefer avlastas från 
operativt bemanningsarbete. För det bedöms att en gemensam 
bemanningsfunktion kan vara ett nav i bemanningsarbetet. Frågan bör 
utredas vidare. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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• Att ha hög effektivitet och kvalite på bemanning. Vilket kräver ett väl 
fungerande bemanningssystem där en förstudie inför eventuell upphandling 
bör genomföras. 

Förslagets konsekvenser för Hässleholms kommun och potentiella 
medarbetare 

I enlighet med huvudöverenskommelsen tillvaratas befintliga medarbetares 
kompetens vilket till viss del minskar kompetensbrist inom framför allt vård och 
omsorg. Det bedöms upplevas positivt av potentiella medarbetare att kunna välja 
sysselsättningsgrad. Dock kan det med ganska stor säkerhet antagas att alla 
potentiella medarbetare inte upplever en lägsta nivå på 75% som positiv. Möjlighet 
till högre sysselsättningsgrad kan medföra att medarbetare i högre utsträckning kan 
bli självförsörjande. 

Att ha angiven lägsta nivå på sysselsättningsgrad vid annonsering kan medföra att 
sökande med begränsad arbetsförmåga ( exempelvis sjukersättning på deltid) anser 
sig vara oönskade. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Att genomföra förändringar i verksamheten påverkar brukare. Det kan innebära 
både positiv som negativ påverkan. Exempelvis kan ökad andel heltidsarbetande 
med kompetens för uppdraget medföra ökad trygghet och ökad kontinuitet för 
brukare. Valfrihet för brukaren av tidpunkt då insats ska utföras kan påverkas. 

Barnperspektivet 
Att genomföra förändringar i verksamhet där barn är involverade påverkar barnen. 
Det kan innebära både positiv som negativ påverkan. Exempelvis kan ökad andel 
heltidsarbetande med kompetens för uppdraget medföra ökad trygghet och ökad 
kontinuitet för barnen då färre timvikarier behövs. 

Miljökonsekvenser 
Ingen påverkan. 

Facklig samverkan 
Fackliga representanter från Kommunal har kontinuerligt varit delaktiga i 
partsgemensam arbetsgrupp. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ekonomiska konsekvenser 
Att inom Kommunals avtalsområde annonsera alla rekryteringar på heltid och att 
erbjuda heltidsanställning medför med stor sannolikhet initialt, del av 2021 samt 
hela 2022, ökade kostnader för de verksamheter som till stor del har deltidsanställd 
personal. 
T b 111 K d .d .. knin 1 .. d a e ostna er v1 uto 1g av sysse sattnmgsgra 

Kolumn 1- Kolumn2- Kolumn 3-
(60 pers) steg 1 (60 pers) (30 pers) steg 2 

Utökning, från-till 68%-75% 68%-100% 75-100% 
Skillnad 31 087 142 113 111 026 

årslön/ person 
Skillnad 1 865 229 8 526 761 3 330 766 

årslön*antal 
Avgår fyllnad -415 500 -415 500 -207 750 

Avgår -762 300 -4 088 700 -1 580 040 
vikariekostnad 
Summa total 687 429 4 022 561 1542976 

Summa 11 457 67 043 51 433 
per/person 

Minskning av antalet timavlönade till förmån för månadsavlönad personal bedöms 
innebära bättre arbetsmiljö och högre kontinuitet. Detta kan påverka sjukfrånvaron 
och dess kostnader i positiv riktning. 

Tabell 2. Timavlönade - urval utifrån yrkeskategorierna undersköterska, kockar, 
b d 1 b k"" 1 . h 1 k l O d a Lpersona, arns otare, e evass1stent oc o a var . 

Antal timmar Timmar motsvarar Antal personer 
heltidsanställda 

(antal timmar/160) 

Oktober 2019 48 297 301,9 845 

T anuari 2020 46 021 287,6 855 

T b 113 s· kf O a e ,JU ranvaro oc h . kl "" 2019 SJU on f;« 1 . 1 , tota t per orva tnmg 
Barn- och Omsorgs förvaltningen Tekniska 
utbildnings förvaltningen förvaltningen 

Sjukfrånvaro 5% 8,6% 5,5% 
Sjuklön 12 miljoner 14,9 miljoner 1,2 miljoner 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Förändrad hantering av bemanning, eventuellt kommungemensam och eventuell 
upphandling av bemanningssystem innebär initialt ökade kostnader. Vid förändring 
krävs tid för diskussion, planering, kommunikation och eventuellt start av ny 
verksamhet. 

Ytterligare en konsekvens är att beslutet över tid kan bli kostnadsdrivande för de 
verksamheter som inte via utvecklat arbetssätt, samarbete, ny organisering eller 
andra omständigheter lyckas nyttja de personalresurser som finns till förfogande. 

Sänd lista: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 21 

Medarbetarenkät 2020 
Dnr: KLF 2020/610 

Beslut 
Personalutskottet anser att resultatet av medarbetarenkäten är ett viktigt instrument 
för förvaltningarna vid uppföljningen av målen för verksamheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Enkätfabriken har för tredje året i följd för Hässleholms kommuns räkning, 
genomfört en medarbetarundersökning för kommunens anställda. Syftet med 
undersökningen är att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation 
för att kunna utveckla och förbättra kommunens arbetsplatser och verksamhet. 

Undersökningen gjordes under mars-april 2020. Svaren samlades in via en 
webbenkät. Svarsfrekvensen var 70% att jämföras med 72% år 2019. 

Maria Hallgren redovisar det kommunövergripande resultatet av enkäten. 

Bilaga: 

1. Medarbetarundersökning 2020 

Sänt till 
Samtliga förvaltningar 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Medarbetarundersökning 2020 

Hållbart medarbetarengagemang - HME 
9 frågor om 
• Motivation 
• Ledarskap 
• Styrning 

Extrafrågor: 
Uppföljning av arbete med 
medarbetarundersökningen 2019 



Hållbart medarbetarengagemang, HME 

Motivation 
1 a. Mitt arbete känns meningsfullt 
1 b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
1 c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Ledarskap 
2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

Styrning 
3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 
3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

• Hässleholm nästa. 



Deltagande 
Enkät sänts ut till 4818 medarbetare av dessa har 3382 
svarat, 70°10 svarsfrekvens (2019, 72°10) 

Förvaltning A tal inbjudna An I svar V rsfre 

Ba bHdn- ;:; ör~·c~ i ge 2139 567 73% 

..::G 302 83°:, 

Kult och . - -ör~·al ge ·1 6 90 85°S 

Mi jö o fl .:1dt.by1 gnGdflfö , Ctl ge 73 69 95·=x:. 

·1 4 Ci:_.3 :0°s 
1,38 45 (01;, 

23-2 Ei 7~0, n 

48 8 3382 oo, 
i:.J 

ens 

I 

.- Hässleholm nästa. I 

I 



Resultat 

Hassleholms kommun Hässleholms kommun Hassleholms kommun Kommuner med Hela Sverige 
50 000 - 99 999 (2020) (2019) (2018) invanare (2019) 

(2019) 

HME 60 79 79 79 78 

\,lo ;vation 81 79 79 79 79 

Led(lrskap 79 78 76 78 78 

.Sty, -ng 80 79 78 79 78 

Barn o u1b1ldn111gs- Kommun lednings- Kultur och lnuds- M1l10 <> stadsbyggnads- Omsorgs- Sociallorvaltnrngen Tekniska 
lorvaltningen forvaltmngen forvaltningen rorvalmmgen forvaltningen Forvaltmngen 

HME 82 79 78 74 79 74 78 

~.llo:.ivmion 63 81 77 75 79 73 76 

l ed,:m;k3P 79 60 81 76 76 78 60 

Styrning 82 76 75 81 7:! 76 

., Hässleholm nästa. 



Motivation 
Index 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mitt arbete känns meningsfullt 1 :.5% 32"/o 88 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagl iga arbete 1 ~ % 14% 77 

Jag ser fram emot att gå till arbetet % 15% 
77 

85 

J:iglärnyttochutvecklasimittd;qig:aatbete .... 76 

"'' 75 
... 10% ""' 

• Starrmermycketdåligt ~gansllacU!igt Swrmefvarken braeleidålgt Stamrnerganskabra • St~'fll9fmycketbfa 

~ Hässleholm nästa. 



Ledarskap 
0% 20% 

Min närmaste chef visar uppskattning tör mina arbetsinsatser 7% 17'Yo 

Min närmast e chef visar förtroende för mig som medartJetare % 11% 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar I mitt arbete er. 13% 

Min nårmasle chef YWr uppskattning b' mina -
Min näm~te chef VIS.V fQftroencle lör rrig 30rn 

""""""""' 
Minll:ltTn;lstechefgertngf~ttninga,.ittb 

ansvarim«t.irbete 

40% 

34% 

34% 

60% 80% 100% Index 

75 

82 

81 

73 

81 

79 
100% 

j 

t 

-~ Hässleholm :nästa. , 
' 



Styrning 
0% 20% 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 1 ~. 8% 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 6% 

Min art>etsplats """I~ t4>P och utvärdera!. på ett bra 

"" 

Jag 11et vad som förväntas ;urrig i rrittarbele 

40% 

38% 

36% 

60% 80% 100% Index 

84 

44% 70 

86 

83 

69 

84 
100% 

""' Hässleholm nästa. ' 



Extra frågor 

På vår arbetsplats har vi arbetat med resu ltatet av medarbetarundersökningen som gjordes 
2019 

Jag anser att dialogen kring resultatet var relevanVgivandalkonstruktiv 

• Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt 

På vår arbetsplats har vi arbetat med resultatet av 
medarbetarundersökningen som gjordes 2018. 

Jag anser att dialogen kring resoltate( var givande 

10% 

0% 20% 

7% 18% 

7% 

Stämmer varken bra eller dåligt 

Index 
40% 60% 90% 100% 

24% 65 

27% 60 

Stämrne< ganska bra • Stämmer mycket bra Vet ej 

27% 60 

31% 57 
50% 60% 70% 100% 

• Stärnmermycketdåligt Ståfnrnerganskadåligt Stånvne<vantenbraellerdåligt Stärrrnerg.-iskabra • Stänvnermyclc:etbra Vetei 

.,.. Hässleholm nästa. 



Hur önskar du att ni skulle ha arbetat med resultatet från 
medarbetarundersökningen 2019? 

Att vi lyft resultatet 
Vi har inte arbetet med den alls. Vi har inte ens sett resultatet. 
Först och främst en genomgång av resultatet, därefter en analys av vad som behöver förbättras 
och slutligen en planering med åtgärder och uppföljning. 
Att chefen hade gått igenom den direkt (och inte efter 8 månader) och tagit till sig av resultatet. 

Att vi haft dialog 
Haft möjlighet att gå igenom frågorna och diskutera i smågrupper och sen med hela gruppen. 
Komma fram till möjliga förändringar. 
Det är endast resultatet som presenterats, inget annat arbete har skett. 
Att man hade diskuterat brister och behov i arbetslaget. 

Att vi följt upp vårt arbete med resultatet 
Genom kontinuerliga uppföljningar av de saker som kommit fram för att kunna se om det leder dit 
vi vill. 
Att den har någon betydelse och att den ligger till grund till förändring. 
Vi hann inte så långt, det är så mycket som behöver diskuteras så det tar mycket tid . Målen är inte 
definierade, därför kan vi inte veta hur vi ska arbeta för att nå målen. 

~ Hässleholm nästa. 



I 

Hur önskar du att ni skulle ha arbetat med resultatet från 
medarbetarundersökningen 2018? 
Att vi avsatt tid 

Resurserna inom förvaltningen är för dåliga för att kunna bedriva det här arbetet på ett riktigt 
givande sätt. Ingen verkar ha tid att prioritera mål/utvärderings/ uppföljnings-arbete mer än på 
minsta möjliga nivå och då blir det inte särskilt bra. 

• Att det är en stående punk på APT 

Snabb återkoppling av resultatet. Konkreta handlingsplaner. Att chefens chef tar del av 
undersökningen och följer upp resultatet. 

Engagemang 

Mer engagemang från ledningen 

Mer uppriktig delaktighet 

Enkät ger ingen effekt 

Tycker att det tar alldeles för mycket tid av vår gemensamma arbetstid, att sitta och analysera 
diverse enkätresultat. 

Jag önskar att vi fick kontroll och medel för att utveckla verksamheten . Enkäten gör ingen nytta då 
vi redan vet vad vi vill och behöver. Ge oss kraften att verkligen göra skillnad. Låt oss arbeta 
framåt och inte i cirklar. Snälla. 

~ Hässleholm nästa. 



Fördelat på ålder 

Motivation 

Mrtt arbete ki.inns n- en ings 1.it 

ag lär nytt octi utveck,a.s i m'tt dag iga mi>ete 

ag ser fram emot att gå till a ete 

M. 11.irmas e ctref visar l lppskmtning för niina c1rbe1sins.-iiser 

M" nä 1as1e c ef ,,isar fö roende för mig ~=, 1edarbetare 

•,,rn n:im1aste chef ger 1ig förutsä ;111Jar att ta ::msv"-r i i 'tt arbete 

Styrning 

ag är ·nsatt i min ::irbets ;ite mal 

\ir arbetsplats mal fö js upp ocr utvärderas p,1 el! iira s::itt 

ag , et vad som förv::intas av mig i n- · arlie e 

-29 

se 

76 

74 

-29 

73 

82 

8 1 

-29 

80 

68 

83 

30 - 39 

eG 
76 

77 

JO - 39 

75 

82 

82 

30 - 39 

81 

71 

84 

40 -49 

78 

78 

40 - 49 

75 

·n u-i 

8 1 

40 -49 

84 

70 

87 

50 - 59 

88 

77 

77 

50 - 59 

75 

8 1 

81 

50 - 59 

65 

7 1 

87 

60-

~ 

75 

76 

60 -

74 

80 

80 

60-

85 

70 

87 

"' Hässleholm nästa. 
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Fördelat på kön 

Motivation 

Mrtt artJete k511ns n ening*1 It 

. ag !iir ytt och 1tveck as i l'tt dagliga e2rbete 

ag ser fram emot citt gå till arbetet 

Ledarskap 

r n:'imi.:is-te chef vis.ar uppskattning för n, in::i arbetsinsats.er 

Min näm1aste cttef visar förtroende för mig som medarbetare 

M·n n s 1::isie c ef ger mig förutsfötrf nga.r ::itt ta m sv:ir i mitt '.llbete 

Styrning 

ag är ·nsatt i min Jrbetsp J.!S mal 

Mt arbetsplats mal fö js upp och utvärdem 0 pa ett ilra sdtt 

Jai;i vet Vs'.ld som förvtintas av mig i n itt arbete 

Kvinna Man 

89 

73 

37 

77 

78 

Kvinna Man 

76 77 

82 83 

82 82 

Kvinna Man 

85 8 1 

72 67 

87 84 

... Hässleholm nästa. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

H""ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 22 

Strategisk kompetensförsörjning 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson informerar om arbetet med den strategiska 
kompetensförsörjningsplanen. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

15 (19) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 23 

Kommunövergripande medarbetaruppföljning 
januari-mars 2020 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar analys av nyckeltal, kvartal 1 /2020 jämfört med samma 
period 2019. 

Bilaga: 
1. Kommunövergripande medarbetaruppföljning, januari - mars 2020 

respektive 2019. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

16 (19) 



Hiul.tlo.lms 
kommun 

Medarbetare Antal 

2020-03 2019-03 

TillsvidareanstäUda 
4 416 4 500 

Tidsbegränsat anställda 
619 738 

(månadsavlönade) 
Tidsbegränsat anställda 
(timavlönade) 1 271 1 315 

10% 

5% 

0% 
jan 

Sjukfrånvaro % 

Sjukfrånvaro, totalt 

Långtidssjukfrånvaro, dag 
60-

Förvaltning 

Tekniska Förvaltningen 
Kommunledningskontoret 
Kultur- 0 Fritidsförv 
Barn~/Utbildningsförv. 
Socialförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Miljö- Och Stadsbyggnadsf 

2020-05-06 

Medarbetare, uppföljn ing 2020-01 till 2020-03 

Årsarbetare Nyckelta l Kv. Män 

+/- 2020-03 2019-03 +/- Månadsavlönade (anta l) 3976 1044 

-84 4 034 4 088 -54 60 är ener äldre (antal) 520 151 

-1 19 539 643 -104 
Genomsnittsålder (år) 45.3 44.9 

Sysselsättningsgrad (%) 88.6 94.5 
-44 368 388 -21 

Heltidsarbetande (%) 53.0 77,1 

Sjukfrånvaro per månad 

feb 

2020-03 2019-03 +/- Kostnader (mnkr) 

8,0 7,0 1,0 Lönekostnader 

27,5 37,2 -9.7 Sjuklönekostnader 

Antal anställda Sjukfrånvaro 

Tillsvidare Tidsbegränsat Kvinnor(%) 

241 8 7,6 
276 60 4,7 

99 8 8,6 
1 871 379 7,8 

180 14 4,9 
1 683 142 9,7 

67 8 4,9 

Totalt Mertid I Timlön % 

5020 
övertid 

671 
Fyllnadstid 

45,2 

89.9 Mertid, totalt 

Andel timmar utörda av 
58,0 timavlönande 

mar 

2020-03 2019-03 

392,8 419,0 

37,5 9,1 

2020-03 

0.4 

0,6 

1,4 

7,9 

2019-03 

0.4 

0,7 

1 ,2 

8. 1 

Fg år 
Dag 91 
Dag 15-90 
Dag1 -14 

Månad 

+/-

-26,1 

28,4 

+/-

o.o 

-0,1 

0,2 

-0.2 

Män(%) Totalt(%) Dag 60-(%) 

4,2 6,5 20,6 
2,2 3,7 28,3 
5,5 7,3 25,8 
4,9 7,5 24,5 
5,4 5,2 16,3 
6,7 10,6 32,2 
3,0 4,2 18,2 



Häs1~olm1 
,Wmmun 

Medarbetare, uppföljning 2020-01 till 2020-03 

Tillsvidareanställda, månadsavlönade 
Antal: = Antal personer som haft en tillsvidareanställning på valt datum. 
Årsarbetare = Anger hur många anställda kommunen skulle haft om den faktiska sysselsättningsgrc 

Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade 
Antal: = Antal personer som haft en tidsbegränsad anställning med månadslön på valt datum. 
Årsarbetare = Anger hur många anställda kommunen skulle haft om den faktiska sysselsättningsgrc 

Tidsbegränsat anställda, timavlönade 
Årsarbetare = totalt arbetade timmar delat med heltidsmåttet under ett år (1700 timmar) eller om de 

Visar inte vilande anställningar samt Avtal 03 (RIB) 

Nyckeltal 

60 år eller äldre = Månadsavlönade som innevarande år fyller 60 år eller mer. 

Genomsnittsålder = Genomsnittsålder för totala antalet månadsavlönade. 

Sysselsättningsgrad = Genomsnittlig överenskommen sysselsättningsgrad för månadsavlönade. 

Heltidsarbetande = Månadsavlönade som har en sysselsättningsgrad som uppgår till 100 procent. 

Mertid I Timlön 

Mertid = Sammanlagd fyllnads- och övertid i procent av total arbetad tid. 
Fyllnadstid = Fyllnadstid i procent av total arbetad tid. 
övertid = Övertid i procent av total arbetad tid. 

Sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaron i procent av de månadsavlönades sammanlagda schemalagda arbetstid. Värde 

Långtidssjukfrånvaro = Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, procent av den totala sjukfrånvaron. 

Kostnader (mnkr) 

Lönekostnader = Kostnader för lön, jour, beredskap, ob-tillägg, över- och fyllnadstid, semesterlön o 
Sjuklönekostnader= Kostnader för dag 2-14 i sjukperioden samt sjuklön enligt AB 28 § mom. 6-10 

2020-05-06 



Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 24 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (19) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (19) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 26 

Uppdraget avseende ändring av bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda 
Dnr: KLK 2019/392 

Beslut 
Efter genomgång av arbetsmaterialet beslutas om fortsatt beredning. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunstyrelsens beslut § 53/ 2019 gavs personalutskottet i uppdrag att ta fram 
förslag till nytt reviderat regelverk i syfte att förtydliga och förenkla tillämpningen av 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet beslutar 2020-04-17, § 18 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2020-03-19, § 13 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2020-02-14, § 7 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2019-12-19, § 62 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2019-10-10, § 48 följande 
1. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett utkast och arbetsmaterial som 
belyser frågans komplexitet och som kommer att presenteras för kommunalråden 
tillsammans med personalutskottet. 
2. Ett därefter eventuellt reviderat utkast kommer att ligga till grund för att remittera 
frågan till den parlamentariska gruppen. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

19 (19) 
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