
Personalutskottet 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 3, stadshuset, 2020-12-07, kl 08:30 - 11:40 

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

Personalchef Marie Söderqvist 
HR-specialist Karin Wendt §§ 55 - 56 
HR-strateg Helen Marcolin §§ 55 - 58 
HR-specialist Rebecca Nordström §§ 55 - 59 
HR-specialist Maria Bengtsson §§ 55 - 60 
Förhandlingssekreterare Lotta Carlsson 

Ulf Berggren 

§ 55 - § 62 

Sekreterare 

Ordförande 

Lotta Carlsson 

-~t:t7:0< JJ?i 

Robin Gustavsson 

Justerare '!f:0 ,~ 
Ulf Berggren 
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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 
2020-12-07 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Personalutskottet 

2020-12-07 

2020-12-10 

2021-01-04 

Lotta Carlsson 

Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ändring av föredragningslista § 55 

Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms kommun § 56 

Uppsägning av lokala kollektivavtal § 57 

Aktuella personalpolitiska frågor § 58 

Redovisning av avslutade rehabil iteringsärenden § 59 

Framtidens personal- och rekryteringsbehov i Hässleholms kommun § 60 
2020 - 2025 

Löneöversyn 2020 - Kommunals avtalsområde § 61 

Jämställdhet och mångfald § 62 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H··ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 55 

Ändring av föredragningslista 
Dnr: 

Beslut 

Personalutskottet ändrar föredragningslistan på följande sätt: 
Ärende 7 i kallelsen Aktuella personalpolitiska frågor, läggs som ärende 3. 
Ärende 5 i kallelsen Information - Redovisning av avslutade rehabiliteringsärenden, läggs 
som ärende 4. 
Ärende 4 i kallelsen Information - Framtidens personal- och rekryteringsbehov i Hässleholms 
kommun 2020 - 2025, läggs som ärende 5. 
Ärende 3 i kallelsen Beslut- lJineö"ver.ryn 2020 - Kommunals avtalsområde, läggs som 
ärende 6. 
Ärende 6 i kallelsen Jämställdhet och mångfald, läggs som ärende 7. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H··ssle o ms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 56 

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

Beslut 
Personalutskottet beslutar följande: 

1. Från och med 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 förutom lydelsen under punkten "Julgåva". 

2. Under punkten "Julgåva" är lydelsen: "Alla månadsavlönade medarbetare 
ska inför jul erhålla ett presentkort och/ eller måltid, som i första hand 
upphandlas av lokala näringsidkare i Hässleholms kommun, på upp till 
maximalt 300 kr per person inklusive moms". 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget 
ändringsyrkande. 

Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet gällande julgåvans belopp till fördel för 
sitt eget yrkande om maximalt belopp om 450 kr per person inklusive moms. 

Yrkande 
Ordföranden Robin Gustavsson (KD) yrkar på följande ändringsyrkande under 
rubriken "Julgåva" i riktlinjerna: "Alla månadsavlönade medarbetare ska inför jul 
erhålla ett presentkort och/ eller måltid, som i första hand upphandlas av lokala 
näringsidkare i Hässleholms kommun, på upp till maximalt 300 kr per person 
inklusive moms". 

Joachim Fors (S) yrkar på följande ändringsyrkande under rubriken "Julgåva" i 
riktlinjerna: "Alla månadsavlönade medarbetare ska inför jul erhålla ett presentkort 
och/ eller måltid, som i första hand upphandlas av lokala näringsidkare i 
Hässleholms kommun, på upp till maximalt 450 kr per person inklusive moms". 

Ulf Berggren (SD) vidhåller sitt ändringsyrkande som lämnades 2020-10-16: 
"Kommunen delar ut en julgåva i form av ett presentkort på 300 kr". 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H""ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Omröstning 
Det finns två ändringsförslag; ordförandens förslag utom krontal mot Ulf Berggrens 
förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varande och finner ordförandens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Joachim Fors och Robin Gustavsson 
Följande röstar nej: Ulf Berggren 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. 

Ulf Berggren reserverar sig mot beslutet. 

Därefter ställer ordföranden proposition om julgåvans belopp. 
Det finns två förslag; ordförandens förslag om ett presentkort och/ eller måltid på 
upp till maximalt 300 kr per person inklusive moms mot Joachim Fors förslag om 
ett presentkort och/ eller måltid på upp till 450 kr per person inklusive moms. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner ordförandens förslag bifallet. 

Votering begärs. 

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

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Ulf Berggren och Robin Gustavsson 
Följande röstar nej: Joachim Fors 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget. 

Joachim Fors reserverar sig mot beslutet. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Personalutskottet 

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. 

Hässleholms 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet återremitterar ärendet 2020-10-16, § 41 
Personalutskottet bordlägger ärendet 2020-09-18, § 36 

Bilaga: 
Ändringsyrkande från Ulf Berggren (SD) 

Sänt till: 
Personalavdelningen 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 

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 för de anställda skall utgå i form av presentkort 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 "Hässleholmsva lutan" för 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 t ill 300 

kronor per person inklusive moms" . 

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

300 kr" 

·1 /.7 

il-_/· ;r~// 
Ulf Berggren SD 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 57 

Uppsägning av lokala kollektivavtal 
Dnr: KLF 2020/1331 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att säga upp lokala kollektivavtal från 1979-02-16 samt 
1978-12-19 gällande vissa rutiner kring semester. 

Sammanfattning 
I två äldre lokala kollektivavtal regleras upprättande och fastställande av 
semesterlista samt särskilt semestertillägg samt hur huvudsemestern ska läggas ut för 
arbetstagare som utför städning inom skolförvaltningen. 
Avtalen är till stor del okända för chefer och regelverk finns i Centralt kollektivavtal 
Allmänna bestämmelser (AB) samt semesterlagen. 
Personalavdelningen föreslår därför att dessa lokala kollektivavtal sägs upp. 
Uppsägningstiden är 3 månader. 

Beskrivning av ärendet 
I kollektivavtal från 1978-12-19 mellan kommunen och SKAF, SKTF, DIK, SLF 
och SACO-föreningen finns regler för upprättande och fastställande av 
semesterlista samt särskilt semestertillägg. 
I kollektivavtal från 1979-02-16 mellan kommunen och SKAF regleras hur 
huvudsemestern ska läggas ut för arbetstagare som utför städning inom 
skolförvaltningen. 
Idag finns regelverk för de avtalade situationerna i semesterlagen och Allmänna 
bestämmelser. 
Personalavdelningen anser att kommunen i så stor utsträckning som det är möjligt 
ska tillämpa det regelverk som finns i lagar och centrala kollektivavtal såsom 
Allmänna bestämmelser. Det förenklar för chefer och medarbetare om det endast, 
med några få undantag, går att finna information om vilka regler som gäller i lagar 
och vårt centrala kollektivavtal AB. I den mån lokala avtal tecknas så bör det finnas 
skäl till detta. Exempel på sådana skäl är att en lokal överenskommelse krävs eller 
att kommunen har behov av en särskild lokal lösning eller att frågan inte är reglerad 
på annat sätt. Inget av de båda avtalen uppfyller dessa kriterier 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes Z) )~t U--. '/, k[__ 
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Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Facklig samverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Ärendet är samverkat i Central samverkan 2020-10-23. Fackliga representanter har 
inget att invända mot arbetsgivarens förslag att säga upp nämnda kollektivavtal. 

Ärendets tidigare behandling 
Personalutskottet återremitterar ärendet 2020-11-13, § 51 

Bilagor: 
-Förhandlingsprotokoll 1978-12-19 
-F örhandlingsprotokoll 1979-02-16 
-Uppsägning av kollektivavtal 
-Uppsägning av kollektivavtal 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

Plats och tid 

Parter och 
närvarande 

Ordförande 

Sekreterare 

Justeringsmän 

. !~i,. 7 . / 
I tl ,/ 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

1978-12-19 

Röingegatan 15, 1978-12-19 kl 14 .30-1 5.30 

för SKAF avd 3 och 4: Helmer Spenninge och Leif Nilsson 
för SKTF : Jan Stolt 
för SFL: Kjell Svensson 
för DIK-förbundet och SACO-föreningen: Inger Frigell 
för Hässleholms kommuns personalnämnd: Sture Ekberg, 
Gösta Svensson och Ake Persson 

Sture Ekberg 

Ake Persson 

ordföranden jämte Gösta Svensson och Helmer Spenninge 

§ 1 

Regler för upprättande och fastställande av semester
lista 

Med stöd av bestämmelserna i ABT § 12 mom 3 punkt b samt 
ABK mom 4 punkt b, träffas följande överenskommelse med 
giltighet från semesteråret 1979. 

1. Tjänsteman respektive arbetstagare skall uttrycka 
önskemål om huvudsemesterns förläggning senast den 1 mars 
eller det senare datum som medger att semesterlistan 
är godkänd den 31 mars. 

2. Arbetsgivarens förslag till semesterlista tillkännages 
för berörda anställda och överlämnas till den lokala 
arbetstagarorganisationen senast den 21 mars. 

3. Den exakta tidpunkten då arbetstagaren skall tillkännage 
önskemål om förläggning, inom ramen för reglerna i punkt 1, 
beslutas av respektive förvaltningschef. 

§ 2 

Särskilt semesterlönetillägg 

Parterna enas om att särskilt semesterlönetillägg skall 
utbetalas vid löneutbetalningstillfället i maj månad 
året efter intjänandeåret. 

Vid protokollet 

Ake Persson 

Justeras 
I / 

/ 

Sture Ekberg Helm~ r Spenninge 

Gösta Svensson 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

Personalnämnden 

Adress 
Stadshuset 
281 00 Hässleholm 

1978-12-14 

PM angående förhandlingar om upprättande och fast
ställande av semesterlista 

Reglerna om semesterförläggning är lika i ABT och ABK 

- Vid förl äggning av huvudsemester utanför juni-augusti 
skall dessförinnan föras MBL-förhandlingar enl § 11 

- Semesterledighet kan även förläggas utanför dessa 
tidsgränser om 

a) den anställde begär det 
b) särskilda skäl föreligger 
c) lokalt så överenskommes 

Om inget annat överenskommes gäller reglerna i§ 12 
mom 3 eller 4 

- Överenskommelsen skall träffas om: 

a) datum då önskemål om huvudsemester skall vara inlämnat 
b) datum då förvaltningarna skall ha upprättat semester

lista 

Obs! Hela huvudsemestern, 20 dagar skall vara med då 
önskemålen lämnas vid tidpunkt som anges under a). 

Telefon 
0451-830 50 vx 

Postgiro 11 16 00-3 

;/cL-



HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

Plats och tid 

Parter 

Närvarande 

Ordförande 

Justeringsmän 

Sekreterare 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

1979-02-16 

Stadshuset, 1979-02-16 

Personal- och organisationsnämnden och Svenska kommunal
arbetareförbundet avd 19 sek 3 

för PON: Sture Ekberg, Gösta Svensson och Ake Persson 
för SKAF avd 19 sek 3: Helmer Spenninge 

Sture Ekberg 

ordföranden jämte Gösta Svensson och Helmer Spenninge 

Ake Persson 

§ 1 

Utläggning av huvudsemester 

Efter gemensamma överläggningar träffar parterna följande 
överenskommelse med giltighet från semesteråret 1979. 

Arbetstagare för vilka gäller ABKD och STP bilaga 4 (special
bestämmelser för städpersonal vid kommunala skolor och kontor 
mm som utför arbete förenat med beting) och som utför 
städning inom skolförvaltningen, skall anses ha förlagt 
sin huvudsemester till den tid då skolan har sommar
uppehåll. 

Vill arbetstagare spara semesterdagar skall den tidsfristen 
som anges i förhandlingsprotokoll 1978-12-19 § 1 gälla . 

§ 2 

Förhandlingarna förklarades avslutade. 

Vid ;:irot!okollet 

L I, '-.; \ , - -
Ake Pe~sson 

Justeras 

för PON 

Sture Ekberg 

för SkAF avd 19 sek 3 

Helmer Spenninge 

·.:·"2- r:.':· ~~u--.,;...,_ /] -:--~- -
Gösta Svensson 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Personalstrateg Helen Marcolin 
Kommunledningsförvaltningen 
Personalavdelningen 
0451-26 80 99 
helen.marcolin@hassleholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2020-11-27 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbund 
Sveriges Skolledarförbund 
Akademikerförbundet SSR 
AKAVIA 
DIK 
Sveriges Psykologförbund 
Sveriges Arkitekter 
Sveriges Ingenjörer 
Naturvetarna 
Fysioterapeuterna 
Sveriges Arbetsterapeuter 
Sveriges Läkarförbund 

Uppsägning av lokalt kollektivavtal gällande semesterhantering 
1978-12-14 samt 1978-12-19 

Hässleholms kommun säger härmed upp lokalt kollektivavtal gällande upprättande och 
fastställande av semesterlista och särskilt semesterlönetillägg. 

Uppsägningstiden är tre (3) månader från dagens datum 2020-12-10 

Hässleholm den 10 december 2020 

·:&/~ . ______ A ___________ ~i"' ________ Ct{r ~ ----------
Robin Gustavsson 

Ordförande personalutskottet 

Kommunledningsförvaltningen I Personalavdelningen 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

1(1) 



Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Personalstrateg Helen Marcolin 
Kommunledningsförvaltningen 
Personalavdelningen 
0451-26 80 99 
helen.marcolin@hassleholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2020-11-27 

Personalutskottet 
Kommunal 

Uppsägning av lokalt kollektivavtal gällande utläggning av 
huvudsemester 1979-02-16 

Hässleholms kommun säger härmed upp lokalt kollektivavtal gällande utläggning av 
huvudsemester för städpersonal. 

Uppsägningstiden är tre (3) månader från dagens datum 2020-12-10-

Hässleholm den 10 december 2020 

;2~~~ / / , ,~A~ ·---------------~ ---::V- --~'::::=::z:. ________________________________________________________________ _ 
Robin Gustavsson 

Ordförande personalutskottet 

Kommunledningsförvaltningen I Personalavdelningen 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H ·· ssleholms 
om mun 

Personalutskottet 

§ 58 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Helen Marcolin informerar om arbetsrättsliga frågor. 

Ulf Berggren ställer fråga till personalavdelningen om tidplan och praktiska 
hanteringar i samband med begäran om förlorad arbetsinkomst. 
Lotta Carlsson besvarar frågan. 

Lotta Carlsson informerar om att riksdagens arvodesnämnd ännu inte fattat 
beslut om att ändra riksdagsledamöternas arvoden inför år 2021. 
Riksdagsledamöternas grundarvode för år 2020 är 68 400 kr. 

Lotta Carlsson informerar om att arbete pågår med att sammanställa 
"Frågor & svar" för det nya regelverket om bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. 

Joachim Fors ställer fråga till personalavdelningen om hur den praktiska 
hanteringen vid skrivandet av anställningsavtal går till. 
Marie Söderqvist besvarar frågan. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (15) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Personalutskottet 

§ 59 

Redovisning av avslutade rehabiliteringsärenden 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Rebecca Nordström informerar om avslutade rehabiliteringsärenden för år 2019. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H""ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 60 

Framtidens personal- och rekryteringsbehov i 
Hässleholms kommun 2020 - 2025 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson informerar om framtidens personal- och rekryteringsbehov i 
Hässleholms kommun mellan åren 2020 - 2025. 

Beslutet kan överklagas 

Bilaga: 
- Presentation av framtidens personal- och rekryteringsbehov i Hässleholms 
kommun mellan åren 2020 - 2025 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholn,s 
kon,n,un 

Framtidens personal- och rekryteringsbehov i 
Hässleholm kommun 2020-2025 

Framtagen av HR-enheten på kommunledningsförvaltningen i samarbete med HR
funktionerna pa barn- och utbildnings, omsorgs-, och socialförvaltningen, 2020-11-03 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 61 

Löneöversyn 2020 - Kommunals avtalsområde 
Dnr: 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Beräknings underlag 

För samtliga tillsvidareanställda medarbetare beräknas ett utrymme om 
520 kr. 

Lokala parter är överens om att det extra utrymmet om 0,3% som anges i 
HÖK 20 § 2 b, ska tillfalla följande grupper: 

AID 207009, 207010 samt 207011 - Undersköterska 
AID 301013 - Rehabiliteringsassistent 
AID 351030 - Stödpedagog 
AID 351031 - Stödassistent och habiliteringsassistent 
AID 351032 - Handledare 
AID 351035 - Skötare 
AID 403010 - Barnskötare 

I Hässleholms kommun ska det extra utrymmet utgöra 0,35%. 

Ingen individgaranti. 

Beskrivning av ärendet 

Årligen fattar personalutskottet beslut om beräkningsunderlag för löneöversyn. Till 
grund ligger centralt fattade beslut mellan parterna - Huvudöverenskommelser om 
lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK). 
Centralt beslut om HÖK 20 med Kommunal träffades i början av november 2020. 

Arbetsgivaren har mottagit yrkanden från Kommunal. 
Personalutskottet har haft dessa i beaktande vid beslut om löneöversyn 2020. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Personalutskottet 

Personalutskottet konstaterar att inom ramen för det utrymme som förvaltningarna 
disponerar har förvaltningschefen ett stort ansvar och stora möjligheter att göra de 
prioriteringar som arbetsgivaren anser nödvändiga och viktiga, för att premiera goda 
arbetsinsatser som leder till ökad måluppfyllelse över tid och för att attrahera och 
behålla medarbetare. 

Personalutskottet vill särskilt uppmärksamma lönesättande chefer på parternas 
gemensamma strävan att öka lönespridningen, som finns beskriven i 
huvudöverenskommelsen (HÖK). 

De yrkanden som lämnats till personalutskottet från Kommunal, anses härmed 
besvarade i och med personalutskottets beslut. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 62 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att ge. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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