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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§1 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
Dnr: KLF 2019/69 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att högsta 
ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på 
vilket sätt det behöver förbättras . 

Personalavdelningen meddelade i augusti 2019 samtliga förvaltningschefer att 
uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november enligt fastställd rutin. Chef och skyddsombud har därefter 
besvarat frågorna i checklistan för arbetsplatsnivå och dessutom har respektive 
samverkansgrupp besvarat ett antal frågor kopplat till de krav som ställs på 
samverkansgruppen för att utgöra skyddskommitte. 

Brister som observerats i verksamheterna vid genomgång av checklistorna har 
genererat i en handlingsplan för respektive förvaltning med åtgärder som ska vidtas 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningarna är behandlade i respektive 
förvaltningssamverkan och samtliga nämnder har beslutat att godkänna 
uppföljningen. 

Samtliga förvaltningar har redovisat sin uppföljning till personalavdelningen med 
handlingsplaner, där framkomna brister är redovisade. En sammanfattning av 
förvaltningarnas handlingsplaner redovisas i kommunens årsredovisning för 2019. 

Brister och åtgärder 
Av årets uppföljning framgår följande. 

Samverkansgrupperna behandlar arbetsmiljöfrågor enligt krav i arbetsmiljölagen, 
dock med vissa brister som redovisas i respektive förvaltnings handlingsplan. 
Generellt visar uppföljningen att samverkansgrupperna måste bli bättre på att följa 
upp arbetet som görs med riskbedömningar och handlingsplaner i samband med 
förändringar och andra arbetsmiljörisker i verksamheten. Personalavdelningen ser 
över gällande rutiner för att tydliggöra vilka krav som ställs. 

Personalutskottet 

Justering 

~ 'Sf- tfi--, 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Samverkansgrupperna följer inte regelbundet upp personalnyckeltal såsom 
sjukfrånvaro, övertid och statistik för antalet rapporterade tillbud och arbetsskador. 
Personalavdelningen ser över gällande rutiner för redovisning av personalnyckeltal. 

Det saknas arbetsmiljömål för vissa förvaltningar, vilket tas fram under 2020. 
Personalavdelningen förtydligar informationen kring mål kopplat till hållbart 
arbetsliv och arbetsmiljö på intranät för att underlätta för förvaltningarna. 

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutiner är inte kända för alla. Personalavdelningen 
ser över hur rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet synliggörs. 
Information om ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet sker inte alltid via 
samverkansgrupp och arbetsplatsträffar. 

Kunskaper om och rutiner kring det systematiska brandskyddsarbetet brister inom 
flera förvaltningar. 

Brister som framkommit i denna uppföljning kommer att åtgärdas enligt respektive 
förvaltnings handlingsplan. Kommunövergripande kommer det att vidtas åtgärder 
enligt vad som beskrivits ovan. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ett välfungerande systematiskt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete är viktigt 
för att medarbetarna ska kunna ge god service till kommunens medborgare. 

Barnperspektivet 
Se ovan. 
Miljökonsekvenser 
Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 
Ärendet behandlas i central samverkansgrupp 2020-01-24. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ger ekonomiska vinster i form av minskad 
ohälsa och lägre sjukfrånvaro. 

Ärendets tidigare behandling 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Personalutskottet 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Personalutskottet 

§2 

Arbetsvärdering och lönekartläggning 2019 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att anta handlingsplanen för lönekartläggningen 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år 
ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika 
arbete, likvärdigt arbete eller icke kvinnodominerade arbeten som har en högre lön 
men lägre värdering än kvinnodominerade arbeten. 

En gruppering har gjorts av organisationens arbeten. Dessa har bedömts med hjälp 
av en arbetsvärdering. Arbetsvärderingen är ett resultat av 24 frågor under 
rubrikerna kunskap och färdigheter, arbetsinsats, ansvarstagande och 
arbetsförhållanden. 

Hässleholms kommun har tillsammans med en facklig referensgrupp, 
representerade av företrädare från LO, TCO och SACO, framgångsrikt fört en 
dialog i frågor som är kopplade till arbetsvärdering och lönekartläggning. 

Resultatet av 2019 års lönekartläggning visar att inga osakliga löneskillnader på 
grund av kön kan konstateras i analys som gjorts inom organisationens grupper eller 
mellan likvärdiga grupper inom organisationen. 

I analys där grupper som är mansdominerade eller könsneutrala jämförts med 
kvinnodominerade grupper som har högre värdering men lägre lön, konstateras att 
löneskillnaden mellan gruppen biträdande rektor i jämförelse med gruppen 
enhetschef inom socialförvaltningen och omsorgs förvaltningen, inte helt kan 
förklaras med könsneutrala argument. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1. Mellan gruppen 104011104012 Rektor bitr (N), som är könsneutral och gruppen 

103510 103511103512 ledning äldreomsorg, funktionsnedsättn, 
individ/familjeomsorg m/1 (K), som är kvinnodominerad, föreligger löneskillnader. 

Del av dessa löneskillnader kan inte förklaras med könsneutrala argument. 

Mot denna bakgrund avser arbetsgivaren att vidta följande åtgärder. 

Åtgärd Kostnad Ansvarig Klart 

Till (-chefer inom gruppen 103510 År 69 X 752 kr Personal- Löneöversyn 
103511103512 mfl (K) avsätts ett 2020 chefen 2020 
beräkningsutrymme, att fördela 
individuellt och differentierat. 

År 69 X 752 kr Personal- Löneöversyn 

Åtgärden följs upp årligen och upphör då 
2021 chefen 2021 

löneskillnaderna har utjämnats. 
År 69 X 752 kr Personal- Löneöversyn 
2022 chefen 2022 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 
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§3 

Löneöversyn 2020 - beslut om beräkningsutrymme 
Dnr: 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

1. Beräkningsunderlag för löneöversyn 2020 är 2,5%. 
Inget garanterat utfall per facklig organisation, ingen individgaranti. 
Personalutskottet kommer att fatta beslut om beräkningsunderlag för 
Kommunal, Sveriges Läkarförbund och förbundsområde AKV (Vision, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) när centrala avtal 
är tecknade. 

2. Några särskilda prioriteringar utöver det totala utrymmet som beslutats, 
görs inte. 

3. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare samt behålla och utveckla 
medarbetare avser personalutskottet att uppmärksamma frågan om en 
särskild satsning i budgetberedningsarbetet. 

Beskrivning av ärendet 

Arligen fattar personalutskottet beslut om beräkningsunderlag för löneöversyn. Till 
grund ligger centralt fattade beslut mellan parterna - Huvudöverenskommelser om 
lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK). 

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

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. 

Persona I utskottet 

Justering I """'" best,,,,, 
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Arbetsgivaren vill särskilt uppmärksamma lönesättande chefer på parternas 
gemensamma strävan att öka lönespridningen, som finns beskriven i samtliga 
huvudöverenskommelser (HÖK). 

Samtliga yrkanden från fackliga organisationer, förutom Kommunal, Sveriges 
Läkarförbund samt AKV, anses härmed besvarade i och med personalutskottets 
beslut. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet 

§4 

SAlv™ANTRÄDESPROTOKOLL 

Samma nträdesd atum 
2020-01-28 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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