
Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 2, stadshuset, 2020-06-16, kl 08:30-11 :30 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Joachim Fors (S) vice ordförande 
Ulf Berggren (SD) 

Förhandlingssekreterare Lotta Carlsson 

Ulf Berggren 

§ 27- § 30 ~ --:() 

Sekreterare ~~ 
Lotta Carlsson 

Ordförande 7~~ vt~~---
Robin ~ vsson 

!Tdf~ Justerare 
Ulf Berggren 

1 (7) 



Hässleholms 
komm n 

Personalutskottet 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Personalutskottet 

Justering 

Anslag I bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Personalutskottet 

2020-06-16 

2020-06-17 

2020-07-09 

Kornrn.unledningsfö,rvaltningen 

.. · lv .ilftr0~ 
Lotta Carlsson 

Utdraget bestyrkes 

2 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässle olms 
komm n 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Revidering av anställningsvillkor för kommundirektör § 27 

Uppdraget avseende ändring av bestämmelser om ersättning till § 28 
kommunalt förtroendevalda 

Jämställdhet och mångfald § 29 

Aktuella personalpolitiska frågor § 30 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 (7) 



SAMI:v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

H''ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 27 

Revidering av anställningsvillkor för kommundirektör 
Dnr: KLF 2020/709 

Beslut 
Personalutskottet beslutar om revidering av anställningsvillkor för kommundirektör 
enligt bilaga, att gälla vid framtida nyanställning 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har uppdragit åt personalavdelningen att se över villkor vid 
anställning av förvaltningschefer och kommundirektör. 

Personalavdelningens förslag framgår av bilaga. Anställningsvillkoren avser framtida 
nyanställning av kommundirektör och berör inte nuvarande anställning. 

Ärendets tidigare behandling 
Personalutskottet 2019-12-19, § 61 

Bilaga: Mall - Anställningsavtal för kommundirektör 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Mall - Anställningsavtal för kommundirektör 

Beslut fattat av personalutskottet 
2020-06-16 § 27 
diarienummer KLF 2020/709 

Mellan Hässleholms kommun och NN, 123456-7890, träffas följande överenskommelse om 
anställningsvillkor. 

Anställningen 

NN anställs som Kommundirektör från och med AAAA-MM-DD. 

Parterna är överens om att Lagen om anställningsskydd (1982: 80), förutom § 32a, inte är 
tillämplig på anställningen eftersom anställningen ska betraktas som företagsledande. 

Lön, ersättningar och andra förmåner 

Fast kontant lön utgår med XXX 000 kronor per månad ( heltidsanställning) från och med 
AAAA-MM-DD. Löneöversyn sker enligt de principer som tillämpas vid löneöversyn för 
förvaltningschefer och direktörer i Hässleholms kommuns bolag. Någon särskild ersättning 
utgår inte för övertidsarbete eller restid. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner utgår enligt bestämmelserna i gällande pensionsavtal för tjänstemän i 
kommuner och landsting. 

Semester 

Semester utgår enligt vid var tid gällande lag, dock minst med trettiofem (35) betalda 
semesterdagar per intjänandeår. Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

Externa uppdrag eller bisysslor 

NN ska ägna hela sin arbetstid åt uppgifterna i kommunen. För externa uppdrag eller bisysslor 
krävs godkännande från kommunen. 

Egen uppsägning 

Vid uppsägning på NN s initiativ gäller en uppsägningstid om sex (6) månader. 

Uppsägning från arbetsgivarens sida 

Om Hässleholms kommun finner att NN inte kan kvarstå i sin tjänst som kommundirektör 

har NN rätt till en avgångsvederlag motsvarande femton (15) månadslöner beräknat på den 

fasta kontanta månadslönen. 



2(2) 

Månadslönen under uppsägningstiden är identisk med månadslönen dagen före uppsägningen. 

Avgångsvederlaget är samordnings fritt och utbetalas tillsammans med övriga intjänade 

avlönings förmåner. 

Upphör anställningen med hänvisning till § 32a i Lagen om anställningsskydd (1982: 80) utgår 

inget avgångsvederlag. 

Grovt brott mot anställningsavtalet 

Avgångsvederlag utges ej om anställningen upphör på grund av att kommundirektören 

väsentligt brutit mot anställningsavtalet eller åsidosatt sina skyldigheter som är förenade med 

anställningen. Med detta menas sådana omständigheter som skulle utgöra laglig grund för 

avsked eller saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl enligt Lagen om 

anställningsskydd. 

Övrigt 

I övrigt gäller de allmänna anställningsvillkor som tillämpas för arbetstagare i Hässleholms 

kommun vid varje tillfälle enligt gällande kollektivavtal och i den omfattning som där anges. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav vardera parten tagit var sitt. 

Hässleholm den x månad år 

För Hässleholms kommun 

NN NN 

Titel 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässle olms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 28 

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 2020-05-14, § 26 att ärendet ytterligare ska beredas. 
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 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 29 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Lotta Carlsson meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Sänt till 

Personalutskottet önskar klargörande om vad som gäller för 
ersättningsregler då personal bedöms få extra ordinära och/ eller särskilda 
arbetsuppgifter. 
Personalchef Marie Söderqvist svarar personalutskottet vid kommande 
möte. 

Personalutskottets ordinarie sammanträde den 21 augusti flyttas till den 
14 augusti. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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