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2020-11-13 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§48 

Kommunala kombitjänster för RIB (räddningsman i 
beredskap) 
Dnr: KLF 2020/471 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 

1. Två kommunala kombitjänster för räddningsman i beredskap (RIB) 
inrättas under en projekttid om tre år, med tjänstgöring i Sösdala 
stationsområde. 

2. Delredovisning av projektet redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 
september 2022. 

3. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget tillförs 
1 300 tkr år 2021 samt ytterligare 150 tkr år 2022 för att tillsätta två 
kombinationstjänster RIB för tjänstgöring enligt beskrivning. 

4. Kommunledningsförvaltningens (räddningstjänsten) driftbudget 
reduceras med 1 070 tkr år 2024 samt ytterligare 3 80 tkr år 2025 eftersom 
projektet upphör efter tre år. 

5. Beloppen enligt punkt 3 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023. 

6. Beloppen enligt punkt 4 arbetas in i Strategisk plan med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 samt i Strategisk plan med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

7. Arbetsgivaren Hässleholms kommun ska göra det möjligt för 
medarbetare att kombinera ordinarie anställning med en anställning som 
räddningsman i beredskap under förutsättning är att medarbetare 
uppfyller kraven som ställs. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-13 

I Hässleholms kommun har det sedan flera år tillbaka varit en stor 
personalomsättning på RIB-stationerna. RIB står för beteckningen räddningsman 
i beredskap. Dessa personer arbetar på deltid för räddningstjänsten. 
Rekryteringsproblemen är återkommande och endast ett fåtal eller inga sökande 
har inkommit vid utannonsering 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 som följd. 

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. Ytterligare beskrivning finns i Projektplan för förslag på 
kombitjänster för RIB. 

Projektet bedrevs i 3 faser. Fas 1 beskrivs med en omvärldsbevakning i rapport 
1. Fas 2 med en nulägesbeskrivning och förslagsbearbetning i rapport 2. I rapport 
3/fas 3 görs konsekvensbeskrivning och slutsats för projektet. 

Utredarnas slutsats i projektet (rapport 3) var att två olika förslag är 
genomförbara men att förslag 1 rekommenderades. Det innebär att en tillsättning 
av två heltidskombitjänster med arbetsuppgifter från flera olika förvaltningar 
görs i stationsområde Sösdala. Det innebär att räddningstjänsten erhåller 20% av 
vardera tjänst för arbetsuppgifter inom avdelningen mellan 07-16 medan andra 
förvaltningar och bolag erhåller 80% av vardera tjänst för andra uppgifter i 
Sösdala mellan klockan 07-16. "RIB :arna" har dock beredskap för larm 100% av 
arbetstiden oavsett vilka uppgifter de utför. Arbetsuppgifter kan innefatta 
exempelvis administration, vaktmästeri, städ, med mera, se kravprofil (bilaga 8). 
Räddningstjänsten är arbetsgivaransvarig för personerna men de arbetsleds också 
av de förvaltningar och bolag som tillför arbetsuppgifter till dem. 
Räddningstjänsten bekostar båda tjänsterna fullt ut genom tillförda medel. 

Beställare och styrgrupp för projektet var kommunstyrelsen. Beslut om vilket 
förslag som rekommenderas för fortsatt behandling skedde vid projektavslut. 
Den 10 juni antog därför kommunstyrelsen dnr: KLF 2020/471 förslaget om att 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-13 

utredarna fick i uppdrag att presentera en kostnadsberäkning och 
genomförandeplan för förslag 1 innan november till personalutskottet. 

Vid framarbetandet av genomförandeplan och kravprofil för tjänsterna (bilaga 7 
och 8) har möte genomförts med förvaltningar och bolag för undersökning av 
behovet av tjänstgöring vid deras verksamheter i Sösdala. Behovet har visat sig 
vara stort och kravprofilen öppnar därför upp för möjligheten till flera olika 
arbetsuppgifter för olika förvaltningar inom ramen för tjänsterna. 

Kostnadsberäkningarna är utförda i samråd med ekonomiavdelningen och 
redovisar initiala kostnader för driftsättningen av tjänsterna under 2021 samt 
löpande driftkostnad under de 3 år som projektet föreslås pågå i ett första steg 
(bilaga 6). Vid projektets avslut kan en fortsättning av tjänsterna utvärderas och 
nytt beslut behöver tas för en eventuell förlängning (steg 2). 

Förslag till genomförandeplan (bilaga 7) medger att starten av tjänsterna infaller 
under samma tid som byggnationen av den nya brandstationen i Sösdala är 
relativt klar den 1 maj, vilket är en förutsättning för att uppfylla en rimlig 
arbetsmiljö. 

Som en uppföljning under projekttiden föreslås att en delredovisning genomförs 
efter ungefär halva tiden för att kunna göra korrigeringar samt förbättringar av 
arbetet. Bland annat kommer det ske en utvärdering om möjligheten att 
samfinansiering kan ske av de förvaltningar och bolag som nyttjar tjänsterna. 
Delredovisningen leds av räddningstjänsten. Delredovisningen ska förslagsvis 
göras i samarbete med förvaltningarna och bolagen som nyttjar tjänsterna. 
Delredovisning av projektet föreslås redovisas till kommunstyrelsen senast den 
30 september 2022. 

Utredarna föreslår att förslaget på genomförandeplan och kostnadsberäkning 
antas för vidare hantering och driftsättning av tjänsterna under 2021. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Personalutskottet 
Kommundirektör/ förvaltningschef kommunlednings förvaltningen 
Personalchef 
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Personalutskottet 

§49 

Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för 
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvens beskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och rekommendationer. 
Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att genomföra 
uppdraget. 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att förslag till beslut ändras enligt följande: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen anses besvarad under förutsättning att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur 
framtida optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för 
och nackdelar med en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen 
men också alternativ med separata bemanningsfunktioner för de större 
förvaltningarna. Underlaget ska innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1-3 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

framtida scenarier, ekonomisk beräkning av effektiviseringspotential, 
finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, förslag på implementering, 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och rekommendationer. 
Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2021-09-30. 

2. Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att genomföra 
uppdraget. 

3. Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader 2021 . 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till förslaget jämte Joachim Fors (S) ändringsförslag. 

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter har 
inkommit från Sverigedemokraterna. De yrkar att en central bemanningsenhet 
inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i startskedet. 
Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete efterhand 
överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 

Sänt till: 
Personalutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
ON 
BUN 
TN 
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§ 50 

Svar på synpunkt om friskvårdsaktiviteter 
Dnr: KLF 2020/1235 

Beslut 

Personalutskottet beslutar att personalföreningen HUMOR även fortsättningsvis 
inte ska tillåtas att subventionera aktiviteter inom hälsa och motion, som är 
godkända som skattefri friskvård av Skatteverket 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommuns fritidsförening (HUMOR) har inkommit med en skrivelse 
till personalutskottet gällande en begäran om att få subventionera aktiviteter inom 
hälsa och motion till medlemmarna i föreningen. En åtgärd som föreningen önskar 
vidta för att öka intresset för medlemskap i HUMOR. Medlemsantalet har minskat 
kraftig under senare år, vilket föreningen menar till viss del beror på att kommunen 
2012 införde friskvårds bidrag för sina anställda. 

Hässleholms kommun införde 2012 friskvårdsbidrag till de anställda med syftet att 
stimulera till friskvårdande aktiviteter, som förväntas bidra till att medarbetarna mår 
bra. Friskvårdsbidrag är i dagsläget nästintill en självskriven förmån på arbetsmark
naden, det som nu istället jämförs är bidragets storlek. 

Att införa friskvårdsbidrag för en så stor volym anställda som Hässleholms 
kommun har är naturligtvis förenat med direkta kostnader. 

Vid införandet av friskvårdsbidraget beslutades att HUMOR, som till stor del 
finansieras av föreningsbidrag från kommunen, inte skulle få subventionera de 
aktiviteter inom hälsa och motion som Skatteverket godkänt som skattefri friskvård. 
Anledningen till det beslutet är att kommunen inte ska vara dubbelfinansiär av 
godkända friskvårdsaktiviteter. 

I takt med tiden har kommunens friskvårdsbidrag uppdaterats, senast 2019 genom 
en fördubbling av bidraget, samt en förenklad administration genom en digital 
friskvårdportal. Detta har sammantaget resulterat i en kraftigt ökad nyttjandegrad av 
friskvårdsbidraget. Att Skatteverket dessutom efterhand utökar antalet godkända 
friskvårdsaktiviteter bidrar också till att öka attraktiviteten kring förmånen. 

Av samma tidigare nämnda ekonomiska skäl är det inte rimligt att Hässleholms 
kommun ska ändra sitt tidigare ställningstagande i ärendet. 
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Positiva, då kommunen inte kommer att dubbelfinansiera friskvården. 

Sänt till: 
Fritidsförening HUMOR 
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§ 51 

Uppsägning av kollektivavtal 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Ärendet återremitteras för att få en tjänsteskrivelse som underlag för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

HR-strateg Helen Marcolin informerar om de nu gällande avtalen, som är från år 
1978 och 1979. Förslaget är att avtalen ska sägas upp och att man följer de centrala 
bestämmelserna. 

Sänt till 
Personalavdelningen 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 52 

Jämställdhet och mångfald 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 
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§ 53 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-13 

Aktuella personalpolitiska frågor 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 
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§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-13 

Yrkande från Kommunal Hässleholm daterat 2020-11-
13 
Dnr: KLF 2020/1281 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Kommunals yrkande överlämnas till personalavdelningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunal har lämnat in yrkande daterat 2020-11-13. Lena Lönn går igenom 
yrkandena och informerar personalutskottet hur Kommunal resonerat. Diskussion 
förs. 

Ordförande framför att personalavdelningen ska titta på Kommunals yrkande och 
återkomma vid ett kommande sammanträde. Lena Lönn avvaktar svar från 
personalutskottet. 

Sänt till 
Personalavdelningen 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Till 
PU 

Kommunala 
Hässleholm 201113 

Hässleholms kommun 

Löneöversyn 2020 

Kommunal yrkar 

att hanteringsordning upprättas kring lönerevision 2020 och tidsplan för den 
samma, se punkten övrigt 

att samtliga medlemmar som omfattas av årets lönerevision ska haft lönesamtal 
med sin chef. 

att samtliga lokala kollektivavtal med ersättningsnivåer revideras/räknas upp 

att lönerevisionen omfattar Kommunals medlemmar anställda på HÖK, BEA och 
PAN 

att lönerevision omfattar tillsvidareanställda, visstidsanställda/ månadsanställda, 
föräldralediga, studielediga, tjänstlediga samt sjukskrivna 
Om löneavtalet förskjuts i tid så ska retroaktivitet även gälla för personer som 
är sjukskrivna 

att löner för timavlönade räknas upp med motsvarande höjning inom yrket per den 
1 november 2020, Kommunal ser en partsgemensam lösning kring lönesättning 
av timavlönade 

att lägsta lön, enligt löneavtalet för HÖK-anställda, ska gälla för anställda på BEA 

att befattningslöner för olika yrken upprättas med nivåer över centralt 
kollektivavtal 

att lägstalönerna revideras utanför pott och ska gälla from 1 /1 2020 

att a) utrymmet utgörs av 750 kr för heltidsanställda medlemmar i Hässleholms 
kommun 
b) extra utrymmet om 0,3 % av den totala lönesumman tillfaller anställda 
medlemmar med yrkesutbildning inom vård, skola och omsorg där arbetsgivaren 
kräver utbildning för anställning. Arbetsgivaren tar fram vilka yrkesgrupper som 
berörs och Kommunal granskar lista och partsgemensamt fastställs densamma. 
c) engångsbeloppet om 5500 kronor utbetalas till alla månadsavlönade i 
december 2020 och omfattar även de timavlönade under samma tidsperiod 



Komm1..1r,alo 

Övrigt 

Löneöversynsprocessen 
Parterna har ett gemensamt ansvar för genomförandet av denna förhandlingsordning så att 
ny lön om möjligt kan betalas ut tidsmässigt i enlighet med det centrala löneavtalet. Alla 

möten där parterna träff as ska dokumenteras. 

1 Överläggning på kommunnivå 
Löneöversyn inleds genom överläggning på kommunnivå där arbetsgivaren redovisar 
planerade åtgärder samt motiven därtill. 
Här fastställs tidplan samt vilken förhandlingsmodell parterna avser att tillämpa. 

2 Överläggning på förvaltningsnivå 
Huvudregel är att överläggning sker på förvaltningsnivå. 

2.1 Vid överläggningen 
Respektive förvaltning redogör för planerade åtgärder. Inriktningen, till exempel 
vissa principiella riktlinjer för medarbetar- /lönesamtalen kan ingå i överläggningen. 
Sambandet mellan planerade åtgärder och lönepolitiken ska redovisas . 

3 Lönesättande chef meddelar medarbetaren den nya lönen 
Ny lön meddelas såväl muntligt som skriftligt. 

4 Samlat förslag till ny lön på individnivå till Kommunal 
Respektive förvaltning meddelar sitt samlade förslag till ny lön på individnivå till 
Kommunal. 

5 Avstämning på förvaltningsnivå 
Avstämning mellan respektive förvaltning och Kommunal ska ske inom två veckor efter 
meddelat förslag. Vid avstämningen ska parterna föra dialog om genomförandet av 
löneöversyn samt om vad som överenskommits vid överläggningen. 

6 Utbetalning av ny lön 
Tidigast efter att avstämning på förvaltningsnivå har skett kan ny lön utbetalas. 

7 Avstämning på kommunnivå samt fastställelse 
När samtliga förvaltningar är klara avstäms på kommunnivå mellan parterna förslaget 
avseende om garanterat utfall uppnåtts. Parterna gör en gemensam analys av 
löneprocessen och graden av överensstämmelse med intentionerna i denna 
överenskommelse. Därefter anses de nya lönerna fastställda . Dessa ingår i det lokala 
kollektivavtalet om lön och allmänna anställningsvillkor vilket bekräftas i ett beslut 
enligt gällande delegationsordning. 



Komm1.1r1alo 

Övrigt fortsätter. 

- Mellanskillnaden som kan uppkomma då arbetstagare slutar och nyanställd börjar. 
I de fall där den nyanställdes lön understiger den tidigare, där ska differensen 
avsättas i en särskild yrkesutvecklingspott. 
Parterna behöver föra en dialog om lönesättningar i förhållande till nyanställda och 
redan långvarigt anställda medlemmar 
Arbetskläder till medlemmar inom förskolan/skola så som ytterjacka och regnkläder 
för utomhusvistelse. Även Kommunals medlemmar inom tex socialförvaltnings 
boende där pandemin påvisar avsaknaden av arbetskläder ger arbetsmiljöproblem 
Kommunals samtliga yrkesgrupper ska ha kompetensutveckling med tre heldagar 
per år 
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