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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOl.L 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Ändring av föredragningslista 
Dnr: 

Beslut 

Personalutskottet ändrar föredragningslistan på följande sätt 
Ärende 2 i kallelsen Beslut - Fiirslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
fa"rtroendevalda, läggs som ärende 1. 
Ärende 3 i kallelsen Jämställdhet och mångfald, läggs som ärende 2. 
Ärende 4 i kallelsen Aktuella personalpolitiska frågor, läggs som ärende 3. 
Ärende 1 i kallelsen Beslut- Yrkande från Kommunal, läggs som ärende 4. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 32 

Förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 
Dnr: KLK 2019/392 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
enligt bilaga 1 antas. 

2. Bestämmelserna gäller från 2021-01-01. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Joachim Fors (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Personalutskottet har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till nytt 
reviderat regelverk avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. Syftet är att förtydliga och förenkla tillämpningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-02-27 att uppdra åt personalutskottet att ta fram 
förslag till nytt regelverk avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. Syftet var att förtydliga och förenkla tillämpningen. 

Under beredningen av ärendet har konstaterats att nuvarande regelverk inte står i 
överensstämmelse med rådande praxis gällande nivån för ersättning av bland annat 
förlorad arbetsinkomst. 

Personalutskottet har grundligt gått igenom gällande regelverk och med stöd av 
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningens personal-, kansli- respektive 
ekonomiavdelningar diskuterat vilka tolkningssvårigheter som funnits, gjort 
jämförelser med andra kommuners regelverk och gjort ekonomiska beräkningar 
utifrån förslag till ändringar. På uppdrag av ordförande har därefter 
personalavdelningen sammanställt underlaget. 

Föreliggande förslag till bestämmelser och ändringar i arvoden och ersättningar 
bedöms vara mer aktuella utifrån dagens kommunala organisation och uppdrag 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

---- --~ 
Personalutskottet 

samt ge vissa besparingar. Förslaget bedöms också vara mer användarvänligt för 
såväl förtroendevalda som för de medarbetare som administrerar ersättningarna. 

Stödmaterial i form av Frågor och svar med exempel kommer dessutom att 
utarbetas av kommunledningsförvaltningen, som ett komplement till 
bestämmelserna. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Bedöms inte aktuellt. 

Barnperspektivet 
Bedöms inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 
Bedöms inte aktuellt. 

Facklig samverkan 
Bedöms inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget bedöms ge viss besparing men förutsättningarna för det avgörs av 
frekvens på sammanträden, förtroendevaldas övriga sysselsättning, antal nämnder 
och ledamöter med mera. 

Ärendets tidigare behandling 
Personalutskottet beslutar 2020-06-16 § 28, att ärendet ytterligare ska beredas. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag till reviderade Bestämmelser för ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda. Diarienummer: KLK 2019/392 
Bilaga 2 - Nu gällande Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
Diarienummer: KLK 2018/906 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och kommunala bolag. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1. Allmänt 
1.1. Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Hässlehohns kommun, det vill säga ledamöter 

och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder, revisorer och revisorsersät

tare samt de som i övrigt är förtroendevalda och inte får ersättning på annat sätt. 

Bestämmelserna gäller även helägda kommunala bolag. 

Med förtroendevald avses i detta sammanhang förtroendevalda enligt kommunallagen 4 kap 1 §. 

1.2. Ersättningar 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ kan utgå som: 

• 
• 
• 
• 

• 

månads arvode 

sammanträdesarvode 

förrättningsersättning 

ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ersättning för förlorad pensionsförmån 

• resekostnadsersättning 

• ersättning för vissa styrkta kostnader 

Kostnaderna för dessa ersättningar förs på det organ den förtroendevalde vid varje särskilt tillfälle 

representerar. 

1.3. Kommunal pension 
För månadsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension 

med mera. 

1.4. Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 
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2. Arvoden 
2.1. Gemensamma bestämmelser 
2.1.1. Grundbelopp 
TilLgrund för beräkningen av arvoden gäller ett grundbeloyp motsvarande 90 % av arvodet för 

riksdagens ledamöter. 

Uppräkning av arvodet kopplas till uppräkning av arvodet för riksdagens ledamöter. Beräkningen 

baseras på riksdagens arvodesnämnds beslut föregående år att gälla från 1 januari kommande år. 

2.1.2. Tak för sammanlagd ersättning 
Sammanlagd ersättning för månadsarvode, sammanträdesarvoden, förrättningsersättning och för

lorad arbetsinkomst som betalas ut enligt detta reglemente kan per kalenderår inte överstiga 

100 % av månadsarvode för kommunstyrelsens ordförande x 12. Förtroendevald ansvarar själv 

för bevakning av detta. 

2.2. Månadsarvode för kommunalråd 
Till heltidssysselsatt kommunalråd utgår ett månads arvode motsvarande 100 % av grundbeloppet. 
Kommunstyrelsens ordförande har dessutom ett månatligt tillägg motsvarande 15 % av grundbe
loppet. Arvodet inkluderar ersättning för sammanträden, förrättningar och förlorad arbetsin
komst. 

Heltidssysselsatt kommunalråd är inte berättigad till arvode för annat uppdrag som omfattas av 
dessa regler. 
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2.3. Månadsarvode för ordförande och vice ordförande i nämnder och full-
mäktige med mera 

Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentsats av grundbe
loppet. Månadsarvodet inkluderar arvoden för sammanträden och förättningar med respektive 
organ samt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

Uppdrag Ordf. 1:e vice 2:e vice Ledamot 

Kommunfullmäktige 15 7,5 7,5 

Kommunstyrelsen 115 100 100 

Kommunrevisionen 15 7,5 7,5 5 
Kultur- och fritidsnämnden 20 10 10 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 25 12,5 12,5 

Tekniska nämnden 25 12,5 12,5 

Barn- och utbildningsnämnden 45 22,5 22,5 

Socialnämnden * 40 25 25 

Omsorgsnämnden 40 20 20 

Arbetsmarknadsnämnden 20 10 10 

Valnämnden ** 10 5 

Överförmyndare 10 

* Arvodet inkluderar ersättning för så kallad social jour. 

** Arvodet utgår under 12 månader i samband med allmänt val (RKL-val eller EU-val) och under 6 

månader i samband med kommunal folkomröstning som inte sker samtidigt med allmänna val. Arvo

destiden beräknas så att tiden löper till och med det månadsskifte som infaller minst 14 dagar efter 

valdagen. Om nytt val sker inom ett år efter val fortsätter arvodet enligt ovan. Överlappning av ar

vode kan inte ske. Under övrig tid utgår sammanträdesarvode och förrättningsersättning enligt övriga 

bestämmelser i detta reglemente. 

2.4. Månadsarvode i kommunala bolag 
Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentsats av grundbe
loppet. Månadsarvodet inkluderar arvoden för sammanträden och förättningar med respektive 
organ samt annat arbete som är förenat med detta uppdrag. 

Uppdrag Ordf. Vice ordf. 

Hässlehem AB 15 7,5 

Hässleholm Miljö AB 20 10 

Hässleholms Industribyggnads AB 15 7,5 

Till lekmannarevisor i kommunens bolag utgår ett årsarvode från respektive bolag om 5 % av 

grundbeloppet. 

Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas av moderbolagets sty

relse. 
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2.5. Sammanträdesarvode 
2.5.1. Förutsättningar för arvode 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närva
rorätt har rätt till arvode för protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktige
berednirfg,-kommunstyrelsen och övriga-nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar samt sty~ 
relse för kommunalt aktiebolag. 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode för deltagande i sam
manträde som följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

2.5.2. Arvodesersättning 
Timersättning är 3 promille av grundbeloppet avrundat till närmast helt krontal. 

För första timmen utgår ett grundarvode motsvarande 4 timmar. För varje därefter påbörjad 
timme utgår ersättning för hel timme. 

I grundarvodet ingår ersättning för förberedelser såsom inläsning, gruppmöten och restid inför 
sammanträde. 

Förtroendevald som under samma dag deltar i ett eller flera sammanträden eller förrättningar en
ligt punkt 2.5.1 och 2.6.1 har inte rätt till högre arvode än som motsvarar åtta gånger timersätt
mngen. 

2.5.3. Ej månadsarvoderad ordförande 
Till ej månadsarvoderad ordförande i nämnd eller nämndsutskott utgår utöver sammanträdesar
vode även ersättning för varje protokollfört sammanträde motsvarande fyra gånger timersätt
ningen. För sådan vice ordförande utgör motsvarande ersättning två gånger timersättningen. 

2.6. Förrättningsersättning 
2.6.1. Förutsättning för ersättning 
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka följer av uppdraget som för
troendevald men inte omfattas av punkten 2.5.1. 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till ersättning för deltagande i förrättning som 
följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närva
rorätt har rätt till förrättningsersättning för: 

a) sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper, styrgrupper och arbetsgrup
per utsedda av fullmäktige, nämnd, utskott eller bolag där protokoll eller anteckningar 
förs av sekreterare och där den förtroendevalde genom protokollfört beslut utsetts att re
presentera fullmäktige/ nämnd/ utskott/bolag 

b) deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande 
som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med förtroendeuppdra
get. Deltagandet ska vara beslutat av kommunfullmäktige, nämnd, utskott eller bolag. 
Andra förtroendevalda än kommunalråden har rätt till förrättningsersättning för delta
gande i kurs eller konferens i den del den omfattar mer än en dag. 
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c) uppdrag som kontaktperson om nämnd beslutat att förrättningsersättning ska utgå 

d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation där den förtroendevalde 

__ genom protokollfört beslut utsetts att representera fullmäktige/nämnd/ utskott/bolag 

e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressentsammansatt organ 

f) särskilt av kommunstyrelsens ordförande sammankallade överläggningar med parlamenta
risk grupp, det vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska parti
erna samt kommunalråd 

g) 1 Kommundirektören eller den kommundirektören delegerat uppdraget till, kallar/ inbju
der till budgetberedning utifrån tjänsteorganisationens behov av dialog med förtroende
valda. Ersättning utgår med förrättningsersättning, förlorad arbetsinkomst samt resekost
nadsersättning. 

g) 2 Därutöver har varje gruppledare möjlighet att bjuda in två förtroendevalda per tillfålle 
till enskilda budgetberedningar med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och re
sekostnadsersättning. 

h) besiktning, inspektion eller tillsyn 

i) protokollsjustering 

2.6.2. Förrättningsersättning 
Timersättning är 3 promille av grundbeloppet avrundat till närmast helt krontal. 

För förrättningar enligt punkt a) - i) utgår grundarvode för första timmen motsvarande 2 timmar. 

För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme. 

Gäller ej avsnitt 2.6.1 g)2 

I grundarvode ingår ersättning för förberedelser såsom inläsning, gruppmöten och restid inför 

förrättning. 

Förtroendevald som under samma dag deltar i förrättningar eller sammanträden enligt punkt 
2.5.1 och 2.6.1 har inte rätt till högre arvode än som motsvarar åtta gånger timersättningen. 

Dubbel förrättningsersättning ska utgå till ordförande i grupper och råd som tillsätts av fullmäk

tige, nämnder eller bolag. Ersättning utgår inte när ordförande är kommunalråd, eller i annat fall 

när förrättningen följer uppdraget för vilket ett månadsarvode utgår. 
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3. Resekostnadsersättning och traktamente 
Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommu

nens medarbetare, se PJkt/il'!)'er fljr resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern. För förrättning 

ino~ kommunen utgår ersättning endast om avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och 

platsen för sammanträdet eller förrättingen överstiger fem kilometer. 

För ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen är stadshuset i Hässleholm tjänste

ställe. 

Vid deltagande i sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår traktamente enligt de 

grunder som fastställts för kommunens medarbetare. Färdtidsersättning utgår inte. 

4. Särskilda kostnadsersättningar 
4.1. Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsvariation 
Förtroendevald med funktionsvariation har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som upp

kommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat 

sätt. Här ingår kostnader för resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Er

sättning utgår för styrkta kostnader. 

4.2. Barntillsynskostnader 
Ersättning utgår för kostnader som uppkommit på grund av deltagande vid sammanträden eller 

motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte 

fyllt 12 år. Ersättning utgår för styrkta kostnader. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av 

egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet normalt vistas i 

kommunal eller annan alternativ barnomsorg. 

5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
5.1. Förutsättningar för ersättning 
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med betydande del av heltid avses, enligt gällande praxis, 

sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40 % eller mer av heltid. Denna beräknas 

genom att den förtroendevaldes procentuella månadsarvoden för samtliga uppdrag enligt detta 

dokument, läggs samman. Om förtroendevald har ett eller flera uppdrag motsvarande 40 % eller 

mer utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst för de uppdrag där man har fast månadsar

vode. 

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs: 

• 
• 

att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst som föranletts av uppdraget, samt 
att den förtroendevalde kan styrka sin förlust 
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Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt punkt 

2.5.1 och 2.6.1. 

Med begreppet förlorad arbetsinkomst i denna punkt avses även andra förlorade ekonomiska för

måner, såsom föräldrapenning, som den_förtro endeyalde förlorar på grunc:l_av uppdrag. 

I ersättning för förlorad arbetsinkomst innefattas ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

som uppkommit med anledning av fullgörande av förtroendeuppdrag. 

Förlorad pensionsförmån regleras i särskild punkt. 

5.2. Ersättningens storlek 
5.2.1. Gemensamma bestämmelser 
Ersättningens storlek grundas på inlämnad uppgift om inkomst och betalas ut med belopp per 

timma. 

Den förtroendevalde ska årligen lämna in ett styrkt intyg om arbetsinkomstens storlek. Intyget 

lämnas vid första begäran om ersättning, därefter årligen i januari månad eller snarast vid föränd

ring av inkomst. 

5.2.2. Anställd 
För anställda ska inkomstuppgifter styrkas av arbetsgivaren. 

För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation samt revisor. 

5.2.3. Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller motsvarande ersättning 
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsva

rar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Be

gärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvariga-kassa eller försäkringskassa. 

5.2.4. Egenföretagare 
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Annan bedömning görs i varje enskilt 

fall av kommunstyrelsen. Egenföretagare som kan visa att arbetsinkomst har förlorats men inte 

till vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme som är 35 % av grundbeloppet divi

derat med 165. Begärt belopp ska styrkas, till exempel genom att använda anställningskontrakt, 

intyg från arbetsgivare, registreringsbevis för aktiv näringsverksamhet tillsammans med intyg av

seende sjukpenninggrundande inkomst eller taxerad inkomst eller liknande. 

För ersättning över schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styr

ker förlusten. 

5.3. Begränsningar 
a) Ersättning utgår inte för inkomst från kapital eller av passiv näringsverksamhet. 

b) Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst om schablo

nersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten. 
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c) Högsta tirnersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar 80 % av grundbeloppet divi

derat med 165. 

d) Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut med högst åtta timmar per dygn. Förtro

endevald med speGiella arbetstider_(tilLexempel skiftarbeJe) eller sär1kilda arbetsf~rhållan

den i övrigt där det inte kan anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina arbetsupp

gifter i direkt anslutning till sammanträde/ förrättningoch kan få ersättning för mer än 8 

timmars arbete. Det förutsätter att den förtroendevalda kan visa förlust av arbetsinkomst. 

Intyg från arbetsgivaren ska lämnas. 

e) Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för för

lorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass för 

att få ledig tid, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald 

som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/ arbetsschema så att uppdraget utförs på 

ledig tid och därför inte ger något löneavdrag har inte heller rätt till ersättning för förlorad 

inkomst. 

6. Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För förtroendevald som full
gör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid regleras pensionen i för kommunen gällande 
pensions bestämmelser för förtroendevalda, se Bestämmelser om omstä!!ningsstöd och pension fo"r fa'rtroen
deva!da. Med betydande del av heltid avses sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad 
om 40 % eller mer av heltid. 

Ej månadsarvoderade förtroendevalda och månadsarvoderade förtroendevalda som inte fullgör 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid erhåller ersättning för förlorad pensionsförmån 
genom att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring. Avgiften ska beräknas på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppgår till den procentsats som gäller som av
gift för den avgiftsbestämda ålderspensionen för anställda inom kommunen. Dessutom gör kom
munen pensionsavsättning. 

Förtroendevald som inte innehar någon anställning och som kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 
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7. Frånvaro, avgång och förhinder 
7.1. Avdrag vid sjukdom 
För förtroendevald med månadsarvode utgår oavkortat arvode de första 14 kalenderdagarna vid 

varje sjukdomsfallJ rån den 15:e kale~derdagen oc1:_följa~de under sjukdomsperioden, ska arvo

det minskas. Minskningen sker genom avdrag med 50 % av arvodet per dag (en 30-del) oavsett 

månad under året. 

Efter dag 30 minskas arvodet i proportion till frånvaron/ den omfattning ledigheten avser. 

Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och försäkringskassan. 

7.2. Tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) 
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av ledighet enligt ovan är förhindrad att utföra 

sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet oavkortat i 30 kalenderdagar. Dessa 30 dagar gäller 

per barn och år. De 30 dagarna gäller för dagar då förtroendevald är helt eller delvis ledig enligt 

ovan. 

Det arvode som förtroendevald har rätt till under 30 kalenderdagar ska baseras på det arvode för

troendevald hade innan ledigheten. 

Efter dag 30 minskas arvodet i proportion till fråt?-varon/ den omfattning ledighet~n avser. 

Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och försäkringskassan. 

7.3. Avgång och övrig frånvaro 
Om förtroendevald med månadsarvode avgår under mandatperioden, utgår arvode utifrån den 

tid denne innehaft uppdraget den aktuella månaden. Den tillträdande förtroendevalde erhåller ar

vode utifrån den tid denne innehaft uppdraget den aktuella månaden. Tiden räknas utifrån datum 

för avgång/ tillträde av uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag av annan orsak än 

egen sjukdom eller vård av sjukt barn ska månadsarvodet minskas i motsvarande mån från dag 

15. 

Om vice ordförande eller annan ledamot efter 14 kalenderdagar träder i ordförandens ställe ska 

förtroendevald erhålla ett arvode som motsvarar samma nivå som ordföranden erhållit. Sådan 

höjning av arvodet kan också utgå för tid dessförinnan efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. 
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8. Begäran om ersättning 
8.1. Ansökan 
Sammanträdesarvode betalas ut efter protokollets närvarolista och ansökan om arvo-de b-ehöver -

inte göras av den förtroendevalde. Månadarvoden betalas ut utan anmälan. 

För att få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroendevalde intyga och kunna styrka 

sina förluster eller kostnader. 

Kommunstyrelsens förvaltning fastställer de närmare rutiner och formkrav som ska tillämpas för 

begäran om ersättning och utbetalning av ersättning enligt dessa bestämmelser. 

8.2. Utbetalning 
Månadsarvode utbetalas innevarande månad. Övriga ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 

8.3. Preskriptionstider 
Begäran om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska inlämnas snarast, dock inom ett år från 
den dag ersättningen avser. 
Om begäran inte lämnas in inom denna tid, bortfaller rätten till ersättning. 

13(14) 



Hässleholms 
kommun 

Hässleholms kommun• Stadshuset· 281 80 Hässleholm· vx 0451-26 70 00 • kommunen@hassleholm.se 

14(14) 



Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 33 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 34 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Heltid som norm 
Från och med den 1 mars 2021 ska samtliga vakanser för tillsvidareanställda inom 
Kommunals avtalsområde annonseras på heltid med möjlighet att välja vakanta 
arbetets sysselsättningsgrad. Dock med lägst valbara sysselsättningsgrad på 75%. 
Detta kommer med stor sannolikhet initialt att generera ökade kostnader för de 
verksamheter som till stor del har deltidsanställd personal. 
Personal- och ekonomiavdelningarna för en dialog hur detta ska kunna hänskjutas 
till kommande budgetberedning. 

Uppmärksamhet på nationell nivå i samverkansfrågor 
Hässleholms kommun har blivit uppmärksammad hur man tillsammans med 
fackliga organisationer utvecklat samverkansfrågorna. 
Se information på nätet 
Sunt arbetsliv "Så vässade Hässleholm sin samverkan" 
Sveriges kommuner & regioner (SKR) "Checklista för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, Hässleholms kommun" 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 35 

Beslut - Yrkande från Kommunal 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar följande 

1. Kommunals yrkande om särskild ekonomisk kompensation för deras 
medlemmar knutet till covid -19 avvisas. 

2. Frågan om prioritering av vissa grupper hänskjuts till kommande 
löneöversyn. 

3. Yrkandet om höjt friskvårdsbidrag avvisas med hänvisning till att denna 
förmån fördubblades från 7 50 kronor till 1500 kronor från och med 2019. 

4. Att ärendet får en fortsatt politisk beredning. 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslås besluta att avvisa Kommunals yrkande om särskild 
ekonomisk kompensation för deras medlemmar knutet till covid -19. 
Frågan är mycket komplex och kopplad till arbetsmiljöfrågor, arbetstid, 
gränsdragning mellan olika yrkesgrupper och arbetsuppgifter samt pågående 
avtalsförhandlingar. Gällande lönepolitik i kommunen utgår också från att goda 
arbetsinsatser ska premieras i samband med den årliga löneöversynen. 

Frågan om prioritering av vissa grupper hänskjuts till kommande löneöversyn. 

Personalutskottet beslutar att avvisa yrkandet om höjt friskvårdsbidrag med 
hänvisning till att denna förmån fördubblades från 750 kronor till 1500 kronor från 
och med 2019. 

Yrkande 
Ordföranden Robin Gustavsson (Iill) yrkar följande: 

1. Personalutskottet beslutar att avvisa Kommunals yrkande om särskild 
ekonomisk kompensation för deras medlemmar knutet till covid-19. 

2. Frågan om prioritering av vissa grupper hänskjuts till kommande 
löneöversyn. 

3. Personalutskottet beslutar också att avvisa yrkandet om höjt 
friskvårdsbidrag med hänvisning till att denna förmån fördubblades från 750 
kronor till 1500 kronor från och med 2019. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Hässleholms 
komm n 

Personalutskottet 

Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet får en fortsatt politisk beredning. 

Omröstning 
Ordföranden ställer först yrkandet om personalavdelningens förslag mot Robin 
Gustavssons förslag till beslut och finner att Robin Gustavssons yrkanden vunnit 
bifall. 
Ordföranden ställer därefter Ulf Berggrens (SD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 
Joachim Fors (S) anmäler att han avstår att delta i beslutet avseende Ulf Berggrens 
tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet har mottagit ett yrkande från Kommunal 2020-06-16, enligt 
bilaga. 
Kommunal Hässleholm yrkar på att medlemmar som tjänstgör på en arbetsplats där 
det bedrivs barriärvård och konstateras att covid-19-virus finns, kompenseras med 
5000 kr/heltid och månad från och med 2020-04-01 och under den tid som smittan 
finns kvar på arbetsplatsen. 
Kommunal Hässleholm anser också att arbetsgivaren ska höja friskvårdsbidraget 
från 1500 kr till 3000 kr per år som ska gälla tillfälligt under 2020 och 2021. 

Hässleholms kommun ska ha konkurrenskraftiga löner för att kunna attrahera nya 
medarbetare och behålla redan anställda. Frågan om lönetillägg ingår i ett komplext 
sammanhang. 
Kommunens lönepolitik och gällande centrala avtal innebär att medarbetarnas löner 
ses över en gång per år. Prestationen under året som gått i förhållande till de 
förväntningar cheferna satt upp ska spegla löneutvecklingen. All lönesättning ska 
vara individuell och differentierad. Det är alltid närmaste chef som sätter lön. 
Centrala avtalsförhandlingar pågår för närvarande mellan Sveriges Kommuner & 
Regioner (SK.R) och Kommunal. Dessa kan komma att påverkas av den situation 
som råder under pandemin. 
Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och varken kan eller 
ska köpa sig fri från det genom ett lönetillägg. Att göra avgränsningar för vilka 
grupper eller personer som skulle komma ifråga för ett tillägg är mycket svårt. Det 
är också olämpligt att säga att arbete med en viss smitta ska generera en högre lön. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-08-14 

Yrkande från Kommunal daterat 2020-06-16 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Till personalutskottet 

Hässleholms kommun 

Hässleholm den 16/6 2020 

Kommunal Skåne sektion Hässleholm lämnar följande yrkande i samband med att en arbetsplats påvisar 
barriärvård och konstaterad Covid-19 smitta och yrkandet avser samtliga förvaltningen inom Hässleholms 
kommun 

Kommunals medlemmar är samhällets stöttepelare varje dag, de gör det möjligt att få allas vår 
vardag att fungera. 
Kommunals medlemmar finhs inom sjukvård/äldreomsorg/barnomsorg/lokalvård/vaktmästeri/ 
handikappomsorg/kollektivtrafik/köksorganisationer, ja över allt i vårt samhälle som gör att din och 
min vardag blir något enklare. 
Under Coronapandemin blir detta ytterst tydligt att Kommunals samtliga yrkesgrupper är enormt 
värdefull och utför sitt arbete med stor entusiasm trots det rådande läget, där våra arbetsuppgifter 
kan innebära en risk för liv och hälsa om de blir smittade på arbetsplatsen. 

Kommunal Hässleholm yrkar på att medlemmar som tjänstgör på en arbetsplats där 
det bedrivs barriärvård och konstateras att Covid-19-virus finns kompenseras med 
5000 kronor/heltid och månad från och med den 1/4 2020 och under den tid som 
smittan finns kvar på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren bör inse att Kommunals medlemmar utgör grundfundamentet inom väldigt många av 
kommunens kärnverksamheter och arbetsplatser. 
Nu är det dags att visa den uppskattning som förbundets medlemmar så väl förtjänar inte minst i 
pandemins tid där de genom att sätta tredje person i första rum och faktiskt utsätta sig själva för 
smitta i en högre grad. 

De som jobbar på arbetsplatser med personer smittade av covid-19 gör ett fantastiskt och värdefullt 
arbete. De arbetar under svåra förhållanden som är långt utanför det normala, där arbete i 
skyddsutrustning är mycket krävande. 
Kommunals medlemmar finns i en mycket utsatt situation med stor arbetsbörda och hög psykisk 
stress och oro. 

Kommunal sektion Hässleholm anser också att arbetsgivaren ska höja 
friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 3 ooo kronor per år. Det ska gälla tillfälligt 
under 2020 och 2021. Ett förstärkt friskvårdsbidrag är tänkt att hjälpa till i 
återhämtningen. 

Lena Lönn 

Kommunal Hässleholm 
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