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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms kommun § 36 

Jämställdhet och mångfald - Information om pågående arbete med § 37 
handlingsplan för jämställdhetsarbete 

Information - Inför årlig uppföljning av det systematiska § 38 
arbetsmiljöarbetet 2020 

Kommunövergripande medarbetaruppföljning första halvåret 2020 § 39 

Aktuella personalpolitiska frågor § 40 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 36 

Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/984 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

Förslag till beslut 
Personalutskottet beslutar att fr.om. 2021-01-01 ska dokumentet Riktlinjer vid 
avtackning, uppvaktning, begravningar med mera med giltighet från 2010-09-27 
ersättas med dokumentet Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom 
Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Dokumentet Riktlinjer vid avtackning, uppvaktning, begravningar med mera, 
daterat 2010-09-27, är i behov av uppdatering både avseende innehåll och struktur. 
Det finns också behov av att säkerställa riktlinjerna i förhållande till skatteverkets 
regler gällande skattefria gåvor. 

Mot bakgrund av detta har tre renodlade dokument tagits fram; Riktlinjer för 
uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms kommun, Rutin vid mottagande av 
gåvor och förmåner samt Rutin vid medarbetares dödsfall. Beskrivning över 
Hässleholms kommuns förhållningssätt avseende gåvor och uppvaktning till 
personer och organisationer utanför kommunen överförs, i samråd med 
kommunikationsavdelningen, till lämplig sida på kommunens intranät. 

Riktlinjen för uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms kommun bygger på 
skatteverkets regler gällande skattefria gåvor. En minnesgåva är en gåva (aldrig 
pengar) som lämnas till en varaktigt anställd, maximalt vid två tillfallen. Som 
varaktigt anställd avses en medarbetare som varit sammanhängande anställd i 
kommunen i minst sex år. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

Hässl holms 
ommun 

Personalutskottet 

Hässlehohns kommun väljer med koppling till nyss nämnda regelverk att uppvakta 
med gåvor vid följande två tillfallen: 

1. Efter en längre tids anställning (24 år) 

2. När anställningen upphör på grund av pension. 

Dokumentet reglerar förutom gåvor, vid vilka övriga tillfallen och på vilket sätt 
uppvaktning ska ske från arbetsgivarens sida. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet ger en besparing för kommunen, då uppvaktningstillfallena har begränsats. 
De nya riktlinjerna säkerställer att Hässlehohns kommun följer skatteverkets 
regelverk gällande skattefria gåvor. 

Ärendets tidigare behandling 

Bilaga: 
- Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom Hässlehohns kommun. 

Sänt till: 
Personalavdelningen 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Framtagen av Personalavdelningen 20:XX-:XX-:XX 
Diarienummer: KLF 2019/xx 

Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare 
inom Hässleholms kommun 
Hässleholms kommuns riktlinjer bygger på Skatteverkets regelverk gällande skattefria gåvor. En 
minnesgåva är en gåva (aldrig pengar), som lämnas till en varaktigt anställd, maximalt vid två 
tillfallen. Som varaktigt anställd avses en medarbetare som varit sammanhängande anställd i 
kommunen i minst sex år. 

Gåvor 

Hässleholms kommun uppvaktar med gåvor vid följande två tillfallen: 

1. Efter en längre tids anställning. 

Uppvaktning med gåva till hel- eller deltidsanställd som uppnått 24 års sammanhängande 
anställnings tid. Se ''Riktli,!fer fiir minnesgåvor till fiirtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun". 

2. När anställningen upphör på grund av pension. 

Blomma och gåva till ett värde av totalt 2,3 % av prisbasbeloppet exklusive moms. I samband 
med avtackningen bjuds på en enklare förtäring med närmsta kollegorna. Gåvan ska vara av 
minnes karaktär. 

Övrig uppvaktning 

Födelsedagar 

Hässleholms kommun uppmärksammar medarbetare i samband med SO-årsdagen med blommor 
och om så önskas en enklare förtäring med närmsta kollegorna. Självklart är det möjligt för 
arbetskamrater att ordna frivilliga insamlingar vid födelsedagar. 

Julmåltid 

Alla månadsavlönade medarbetare ska inför jul bjudas på en julmåltid på upp till maximalt 300 
kronor per person inklusive moms. Julmåltiden kan inte bytas mot annan förmån (julklapp). 
Julmåltiden förläggs med fördel i samband med arbetsplatsträff eller liknande. 

När anställningen upphör 

Anställning med längre varaktighet än två år som upphör, uppmärksammas med blommor från 
arbetsgivaren. Överlämnandet görs lämpligen i samband med en arbetsplatsträff eller liknande. 
Särskilda bestämmelser gäller då anställningen upphör på grund av pension, se under Gåvor. 
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Sjukdom 

Förutom regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare uppmärksamma långtidssjukskriven 
medarbetare med en blomma. Med långtidssjukskrivning avses frånvaro längre än en månad. 

Dödsfall 

Vid en medarbetares dödsfall gäller särskilda rutiner. Se "Rutin vid medarbetares dodsfall" 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 37 

Jämställdhet och mångfald -
Information om pågående arbete med handlingsplan 
för jämställdhetsarbete 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Karin Wendt informerar om arbetet med att skapa en jämställdhetsplan utifrån 
förvaltningarnas inlämnade kartläggningar. 

Vid personalutskottets sammanträde i oktober 2020 kommer ett förslag till 
Jämställdhetsplan 2021 - 2025 att presenteras. 

Beslut om Jämställdhetsplan 2021 - 2025 kommer att fattas av kommunstyrelsen i 
november 2020. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

Personalutskottet 

§ 38 

Information inför årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist informerar om innebörden av den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Den årliga uppföljningen ska ses som en revision av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs 
inom alla nivåer i organisationen. Uppföljningen ska säkerställa att organisationen 
följer lagstiftningen avseende rutiner och policys. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 39 

Kommunövergripande medarbetaruppföljning första 
halvåret 2020 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar personalnyckeltal för första halvåret 2020. 

Bilaga: 
- Personalnyckeltal första halvåret 2020 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunens medarbetare - delår 2020 

1~ Häss'leholm nästa. 
' 



Kommunens medarbetare 
30juni2020jmf2019 

• 4 400 tillsvidareanställda (-92) 

• 486 tidsbegränsat anställda (-94 )~ 

• Sysselsättningsgrad 90,3% (+O, 1 %>-enheter) 

Var finns förändringarna? 

• Socialförvaltningen 171 tv (-44) 

• Omsorgsförvaltningen 1663 tv (-57) 

• Barn- och utbildning 1893 tv ( +39) 

210 tbg (-87) 

• Tekniska förvaltningen 235 tv (-11) 

i ... .Häss'leholm ·nästa. . 
. ' 



-~ • 7,6 °/o total sjukfrånvaro (+1,3 °/o-enheter) 

29,3 °/o långtidssjukfrånvaro (-9,9 %-enheter) 

Total sjukfrånvaron ökar främst i omsorgen, 

barn- och utbildning och kultur och fritid. 

• Minskning av långtidssjukfrånvaron främst i 

social (-29,3), omsorgen och tekniska samt i 

åldersgruppen 50+ (-14,8) 



Korttidssjukfrånvaron, Hässleholms kommun. 
Januari-juli 2019 jämfört med 2020 
90% 

8.0% 

7.0% 

6.0% 

5.0% 

4.0% 

3.0% 

2.0% 

1.0% 

0.0% 
jan feb mar apr 

• DagH 4, 2019 Dag1-14,2020 

maj 

I 
jun 

I 
jul 

' I 
I 

• Hässle'holm 1nästa. : 
' • • • j 



Arbetsskador och tillbud 
Januari - juni 2019 jämfört med 2020 

• Anmälda arbetsskador 2019, jan-juni: 155 st (flexite) 

• Anmälda arbetsskador 2020, jan-juni: 245 st 

• Anmälda tillbud 2019, jan-juni: 133 st (flexite) 

• Anmälda tillbud 2020, jan-juni: 365 st 

. : - . , -_ .. . . . -. - · - - - ·.~ H.äSslt!holm nästa. l 
. l 



Arbetsskador - januari tom juni 2020 

Skadad av djur 

Kränkande särbehandling 

Elolycka, brand, explosion, sprängning 

Psykisk överbelastn ing (hot, hot om våld , chock) 

Snedtramp, feltramp, spiktramp (ej fall) 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål, rörelse 

Kontakt (även inandn.) m kemiskt ämne eller smittämne 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 

Fordonsolycka eller påkörd 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 

Den skadade slog eller stötte emot något 

(Ej angivet) 

Den skadade föll 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 
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Tillbud - januari tom juni 2020 

Tillbud att bl i skadad av djur 

Eltillbud , brand, sprängningst illbud 

Tillbud med maskin, maskindel eller föremål i rörelse 

Slog eller stötte mot något (ej vid fall) 

Fordonsolycka eller påkörning 

Fallande/flygande föremål 

Kontakt med kemiskt ämne eller smittämne 

Belastningstillbud (lyft eller rörelse) 

Exponerats för coronavirus (covid -19) -

Falltillbud 

Kränkande särbehandling 

Psykisk påfrestning (hot, hot om våld) 

Tillbud att bli skadad av person (även oavsiktligt) 

Annat tillbud 

0 20 40 60 80 100 120 

. . . . . . . ~ H.ässleholm nästa. 1 



Mer info om 
delåret 2020 
finns på 
intranätet. 
www.hassleholm.se/komm 
u n-och-pol iti k/fakta-om
kommunen/ekonomi-och
budget/delarsrapport.html 

Delårsrapport januari • augusti 
sam t helårsp rognos 20 19 

-- - _ - --- - - -- ---- -

,., HINltihohll nlata. I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-18 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 40 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Löneöversyn 2020 och 2021 
Lotta Carlsson informerar om förutsättningar och tidplan för återstående 
löneöversynsprocess 2020 och kommande löneöversynsprocess 2021. 

Rekryteringar 
Marie Söderqvist informerar om pågående ( omsorgsförvaltningen) och 
kommande (barn- och utbildningsförvaltningen) förvaltningschefsrekryteringar. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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