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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 41 

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

Beslut 
Personalutskottet beslutar att återremittera ärendet till personalavdelningen. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar på följande ändringsyrkande: "Kommunen delar ut en 
julgåva i form av ett presentkort på 300 kr". 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda om det 
finns en möjlighet att julgåvan kan användas flexibelt antingen med möjlighet att 
erbjuda en måltid eller present. 

Omröstning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska återremitteras. 

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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

H""ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

Hässleholms kommun väljer med koppling till nyss nämnda regelverk att uppvakta 
med gåvor vid följande två tillfällen: 

1. Efter en längre tids anställning (24 år) 

2. När anställningen upphör på grund av pension. 

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

Ekonomiska konsekvenser 

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

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet bordlägger ärendet 2020-09-18, § 36. 

Bilaga: 
Ändringsyrkande från Ulf Berggren (SD) 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Ändringsyrkande 

Ärende #1 "Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms 
kommun" 

Personalutskottet 2020-10-16 

Sverigedemokraterna menar att julgåva fö r de anställda skall utgå i fo rm av present kort då de 

anställda själva kan välja hur de vill använda dessa, antingen t ill julmåltid eller annat inköp. 

Vi tycker även att intentionen bör vara att köpa dessa presentkort i " Hässleholmsvalutan" fö r att 

gynna handeln i staden och kransorterna. 

På grund av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

Under övrig uppvaktning "julmåltid" 

Meningen " Alla månadsavlönade medarbetare ska inför jul bjudas på en julmåltid på upp till 300 

kronor per person inklusive moms" . 

Vill Sverigedemokraterna ändra till att "Kommunen delar ut en julgåva i form av ett presentkort på 

300 kr" 

l. 

Ulf Berggren SO 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

H .. ssleho ms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 42 

Motion om utträde ur ett "Jämställt Skåne" 
Dnr: KLF 2020/1054 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
motionen ska bifallas. 

Reservationer 
Joachim Fors (S) reserverar sig skriftligen enligt följande: 

Socialdemokraterna yrkar avslag på motionen från Folkets Väl angående utträde ur 
"Ett jämställt Skåne". 

Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige är känt som ett av 
världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet genom att de formella 
hindren för jämställdhet undanröjts. Men i statistik och forskningsrapporter kan vi 
utläsa en annan verklighet och vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att 
arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms kommun inte 
utgör något undantag. För att leva upp till riksdagens mål så fattade 
kommunstyrelsen 2017 beslut om anslutning till den av Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt Skåne. Anslutna 
organisationer erbjuds att kostnadsfritt få ta del av forskningsbaserade fakta och 
utbildningar i ämnet. Vidare ges stöd i det lokala jämställdhetsarbetet, både genom 
Länsstyrelsens sakkunniga och genom erfarenhetsutbyte med andra anslutna 
organisationer. Kommunstyrelsens intention i jämställdhetsarbetet förstärkts 
ytterligare genom ett beslut om framtagande av en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Hässleholms kommun. 

Vissa har gjort gällande att organisationen Ibn Rushd som är ansluten till Ett 
Jämställt Skåne inte uppfyller de av staten uppsatta demokrativillkoren. 
Folkbildningsrådet har på begäran av Ibn Rushd genomfört en 
demokratigranskning av verksamheten. Av granskningen framkommer det att det 
inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoren. Ordförande i 
Personalutskottet beskriver Ibn Rushd som en organisation med tvivelaktiga 
kopplingar och bristfälliga demokratiska grundprinciper. Trots granskning så har 
ordförande i Personalutskottet gjort sin egen tolkning av det samlade materialet. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Det får stå för honom, Socialdemokraterna menar på att ett utträdde ur Ett 
Jämställt Skåne bara skulle drabba oss och vårt jämställdhetsarbete. Men det känns 
som det är så som motionären vill ha det, tillbaka till tidigt 1900-talet där kvinnorna 
stod vid spisen, födde barn och servade sin man. Nu får motionären stöd av fler 
partier verkar det som. 

En sak är säker dit vill inte Socialdemokraterna igen. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Ordföranden Robin Gustavsson (KD) har inkommit med ett ordförandeförslag 
daterat den 7 oktober 2020 med följande lydelse: 

Ordförandens motivering till beslutsförslaget. 
Ernst Herslow (FV) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
"att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast till Länsstyrelsen 
Skåne anmäla Hässleholms kommuns utträde ur organisationen Ett jämställt 
Skåne". I motionen anför han bland annat följande. Länsstyrelsen i Skåne 
organiserar plattformen Ett jämställt Skåne, till vilken Hässleholms kommun är 
ansluten. Plattformen utgör en jämställdhetsstrategi för Skåne, och ett antal mål är 
uppsatta. Tanken är att anslutna ska samverka och byta erfarenheter i sitt 
jämställdhetsarbete. Man ska också bidra till arbetet med FN:s konvention om 
avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 
Så långt kunde det vara en tillgång med erfarenhetsutbyte för vårt eget arbete med 
jämställdsarbetet helt i enlighet med personalavdelningens beredningsyttrande. 
Då man låtit ansluta lbn Rushd till plattformen, ett studieförbund med enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap kopplingar till islamistiska 
organisationer såsom Muslimska Brödraskapet kommer vårt medlemskap i en 
mycket betänksam ställning. I och med denna legitimering av en organisation med 
värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle, är ett medlemskap 
indirekt ett erkännande av en organisation med tvivelaktiga kopplingar och 
bristfälliga demokratiska grundprinciper varför motionen bör bifallas. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Omröstning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 
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H""ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla ordförandeförslaget 
till beslut röstar ja. Den som vill bifalla liggande förslag till beslut röstar nej." 

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Ulf Berggren (SD) och Robin Gustavsson (KD) 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S) 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. 

Sammanfattning 
Ernst Herslow (Folkets väl) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun ska anmäla sitt utträde ur 
strategin Ett jämställt Skåne. 

Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige är känt som ett av 
världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet genom att de formella 
hindren för jämställdhet undanröjts, men i statistik och forskningsrapporter kan vi 
utläsa en annan verklighet och vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att 
arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms kommun inte 
utgör något undantag. 
Mot denna bakgrund fattade kommunstyrelsen 201 7 beslut om anslutning till den 
av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt 
Skåne (EjS). Anslutna organisationer erbjuds att kostnadsfritt få ta del av 
forsknings baserade fakta och utbildningar i ämnet. Att forskning i genusvetenskap 
skulle vara starkt ifrågasatt är en bild vi inte känner igen. Vidare ges stöd i det lokala 
jämställdhetsarbetet, både genom Länsstyrelsens sakkunniga och genom 
erfarenhetsutbyte med andra anslutna organisationer. Kommunstyrelsens intention i 
jämställdhetsarbetet förstärkts ytterligare genom ett beslut om framtagande av en 
lokal handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Hässleholms kommun. Denna 
redovisas för kommunstyrelsen i november 2020. 
Vissa har gjort gällande att organisationen Ibn Rushd som är ansluten till EjS inte 
uppfyller de av staten uppsatta demokrativillkoren. Folkbildningsrådet har på 
begäran av Ibn Rushd genomfört en demokratigranskning av verksamheten. Av 
granskningen framkommer det att det inte finns belägg för att Ibn Rushd bryter 
mot demokrativillkoren. 
Den sammanvägda bedömningen från kommunledningsförvaltningen blir således 
att föreslå att motionen avslås. 

Personalutskottet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Personalutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Ernst Herslow (Folkets väl) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
på anförda skäl föreslår att Hässleholms kommun ska anmäla sitt utträde ur 
strategin Ett jämställt Skåne. 

Sveriges riksdag har med bred blocköverskridande demokratisk förankring antagit 
mål för svensk jämställdhetspolitik. Det övergripande målet är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Sverige är känt som ett av världens mest jämställda land, och det äger sin riktighet 
genom att de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men i statistik och 
forskningsrapporter kan vi utläsa en annan verklighet. Kvalitetssäkrad statistik och 
vetenskaplig forskning är viktiga beslutsunderlag i en demokrati, oavsett politisk 
ideologi. Att forskning i genusvetenskap skulle vara starkt ifrågasatt är en bild vi inte 
känner igen. 

För att nå en faktisk jämställdhet krävs lika villkor och möjligheter gällande 
inflytande, pengar, tid, omsorg, hälsa och rätten till den egna kroppen. Med hjälp av 
könsuppdelad statistik och forskning kan vi konstatera att det fortfarande finns 
mycket att arbeta med gällande jämställdhet i hela nationen, där Hässleholms 
kommun inte utgör något undantag. 

Som ett led i att konkretisera jämställdhetsarbetet i Sverige bestämde sig riksdag och 
regering 2016 för att lägga till följande sex delmål; jämn fördelning av makt och 
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. 

I strategin Ett jämställt Skåne (EjS) har de nationella delmålen brutits ner till mål 
kopplade till förutsättningarna i Skåne. Ingen vare sig kan eller ska göra allt, utan i 
samverkan kan alla olika aktörer bidra till att jämställdhetsarbetet rör sig i en 
riktning som ytterst främjar måluppfyllelsen i jämställdhetspolitiken. 

Genom EjS får Hässleholms kommun tillsammans med ett hundratal anslutna 
organisationer, kommuner, universitet och företag en plattform och ett 
sammanhang för jämställdhetsarbetet. 

EjS erbjuder utbildningar, fakta, stöd i arbete och forskningsförankrad kunskap. 
Detta är användbart inte minst i det lagstadgade jämställdhetsarbete som 
Hässleholms kommun är skyldiga att bedriva t ex i arbetsgivarrollen och som 
huvudman för skola och förskola. 

Personalutskottet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Att arbeta med de jämställdhetspolitiska målen handlar om att arbeta med strukturer 
i samhället, vars bevarande har en negativ inverkan på jämställdhetsarbetet. Ett 
arbete som inriktar sig på strukturella frågor syftar inte till att bedrivas på individ
eller familjenivå. 

Studieförbundet Ibn Rushd 
Ibn Rushd är sedan hösten 2018 anslutna till EjS. Vissa har gjort gällande att de har 
en koppling till Muslimska brödraskapet, vilket förnekas av dem själva. Påståendet 
har sin grund i rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige, som på uppdrag av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) togs fram under ledning av 
terrorforskaren Magnus Norell. Rapporten blev starkt ifrågasatt av inte mindre än 
22 olika islamforskare. Dessa forskare menar att rapporten bland annat innehåller 
påståenden för vilka det inte anförs något empiriskt stöd. Vidare menar de att 
rapporten också innehåller avgörande uppgifter, som misstänkliggör utan några 
konkreta belägg. MSB har därefter reviderat sin uppfattning om Ibn Rushd, vilket 
framgår av rapporten "Samhället måste öppna sig för mångfalden" (MSB 1354 -
februari 2019). 

Ibn Rushd begärde en demokratigranskning av verksamheten, med syfte att 
säkerställa att de likt andra bidragsberättigade förbund uppfyller de av staten satta 
demokrativillkoren. 

I EjS finns en demokratiklausul, där det finns ett förbehåll att neka anslutningar 
som inte uppfyller det statliga demokrativillkoret. Folkbildningsrådet har genomfört 
en demokratigranskning av Ibn Rushd. Av granskningen som gjorts av professor 
Erik Amnå (rapport När tilliten prövas 2019-09-04) framkommer det att det inte 
finns belägg för att Ibn Rushd bryter mot demokrativillkoret. Däremot finns 
svagheter och felsteg i verksamheten som behöver utvecklas. Länsstyrelsen följer 
rekommendationerna i granskningen. Ibn Rushd är således fortsatt anslutna till EjS. 

Strategin Ett jämställt Skåne 
Att ansluta sig till strategin, som Hässleholms kommun gjort, innebär ett aktivt 
ställningstagande att på olika sätt verka för att bidra till att de jämställdhetspolitiska 
målen uppnås. Att kommunstyrelsen fattat beslut om en handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Hässleholm kommun, visar på att kommunen har en ambition 
att identifiera, utveckla och följa upp jämställdhetsarbetet i kommunen. I denna 
ambition och utmaning utgör EjS ett stöd genom att medlemmar ges möjlighet att 
kvalitetssäkra sitt jämställdhetsarbete i forskning och beprövad erfarenhet. 

Mot bakgrund av detta anser kommunledningsförvaltningen att ett utträde ur den 
av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne framtagna strategin Ett jämställt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Skåne dessutom skulle sända signalen att Hässleholms kommun inte aktivt bidrar i 
arbetet med de nationella och regionala jämställdhetsmålen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Positiva, då ett medlemskap i EjS främjar kommunens jämställdhetsarbete. 

Barnperspektivet 

Positiva, då ett medlemskap i EjS främjar kommunens jämställdhetsarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga direkta konsekvenser då ett medlemskap inte är förenat med några kostnader. 

Sänt till: 

Personalutskottet 
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Personalutskottet 

§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Information - Handlingsplan för jämställdhet 
Dnr: KLF 2019/449 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Karin Wendt och Karolina Engquist informerar om handlingsplan för jämställdhet. 

Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med att ta fram förslag till en 
lokal jämställdhetsplan för perioden 2021-2025. Planen utgår ifrån de nationella 
jämställdhetspolitiska målen och omfattar målsättningar och aktiviteter i syfte att 
bidra till en högre grad av jämställdhet i kommunen. I första hand omfattas ett 
medborgarperspektiv men planen innehåller även delar som omfattar ett 
arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. Jämställdhetsplanen omfattar samtliga 
förvaltningar. 

Beslut kommer att fattas av kommunstyrelsen under november 2020. 

Sänt till 

Personalutskottet 
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Personalutskottet 

§44 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att ge. 

Sänt till 
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Personalutskottet 

§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Sammanträdesdagar för personalutskottet 2021 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att ordinarie samrnanträdesdagar 2021 äger rum enligt 
följande: 

22 januari 
19 februari 
12 mars - dialogträff med centrala samverkansgruppen 
19 mars 
16 april 
21 maj 
22 juni 
20 augusti 
17 september 
8 oktober - dialogträff med centrala samverkansgruppen 
15 oktober 
5 november 
10 december 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering _, 

rv1 :sr 
//~,, AUL 

Utdraget bestyrkes 

14 (15) 



Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-16 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sänt till 

Verksamhetssystemet TRO MAN som hanterar förtroendevaldas arvoden 
meddelar att det finns en ide och utvecklingspunkt gällande digitalisering 
under 2021. 

Helen Marcolin informerar om arbetsrättsliga frågor. 

Personalutskottet 

Utdraget bestyrkes 
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