
Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Ekonomiavdelningens sammanträdesrum, stadshuset, 2020-03-19, kl 08:30-12:20 

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

Personalchef Marie Söderqvist 
HR-specialist Karin Wendt § 9 
HR-strateg Maria Hallgren §§ 9 - 13 
Förhandlingssekreterare Lotta Carlsson 

Joachim Fors 

§9 § 13 r, { ---p~fl!l! . / 
Sekreterare L,{j\_../ 

Lotta Carlsso~ 

Ordförande ---;&~~ $~ 
Robin Gustavsson 

Justerare 
Joachim Fors 



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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Personalutskottet 

2020-03-19 

2020-03-31 

2020-04-22 

Kommunlednings förvaltningen 

Lotta Carlsson 

Utdraget bestyrkes 

2 (13) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

Hässle olms 
kommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF § 9 

Heltid som norm - nytt ställningstagande § 10 

Jämställdhet och mångfald § 11 

Aktuella personalpolitiska frågor § 12 

Uppdraget avseende ändring av bestämmelser om ersättning till § 13 
kommunalt förtroendevalda 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

3 (13) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

Personalutskottet 

§9 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL 
och PBF 
Dnr: KLF 2020/267 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget på reviderade 
tillämpningsanvisningar till gällande avtal (OPF-KL18 och PBF) avseende 
bestämmelser om omställningsstöd, pension och avgångsförmån för 
förtroendevalda. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2019-05-27 reviderade bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande 
bilaga, med giltighet från 1 januari 2019. Avtalet gäller för förtroendevald som 
tidigare omfattats av OPF-KL eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av äldre pensionsavtal i kommunen. 

OPF-KL18 innehåller reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. 

Pensionsmyndigheten (kommunstyrelsen) är ansvarig för att det tas fram och 
fastställs tillämpningsanvisningar för den praktiska hanteringen av 
omställningsstöden. För att förtydliga och underlätta för berörda förtroendevalda 
innehåller tillämpningsanvisningarna också tydliga beskrivningar och anvisningar till 
pensionsbestämmelserna och avgångsförmånerna i tidigare avtal. 

Nuvarande tillämpningsanvisningar behöver revideras för att matcha gällande 
pensionsavtal (OPF-KL18). Det finns inga övergångsbestämmelser mellan de båda 
avtalen, vilket gör att benämningen OPF-KL även fortsättningsvis kommer att 
användas. 

Samtliga föreslagna ändringar finns i bifogad bilaga. Nedan redovisas de mest 
framträdande ändringar som bör göras för att tillämpningsanvisningarna ska vara 
uppdaterade mot gällande pensionsavtal samt lokala förutsättningar för 
Hässleholms kommun: 
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./ Åldern 65 år som begränsning är borttagen i OPF-KL18 och är 
genomgående ersatt med hänvisning till 32 a § LAS angiven ålder . 

./ Åldersangivelse i OPF-KL med koppling till tidigaste uttag från allmän 
pension har ersatts med skrivningen "betalas ut tidigast från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension" . 

./ Hässleholms kommun har numera tillgång till KP A:s tilläggs tjänst Politiker 
Plus, vilket innebär att kommunens förtroendevalda har möjlighet att via 
mejl eller telefon få information om och svar på frågor gällande sina egna 
pensionsförmåner. Denna möjlighet fanns inte tidigare. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att revidera tillämpningsanvisningarna för OPF-KL och PBF säkerställer 
Hässleholms kommun att tillämpningsanvisningarna följer kommunens gällande 
pensionsavtal för förtroendevalda och undviker därmed felaktig hantering, som kan 
leda till ekonomiska konsekvenser. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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§10 

Heltid som norm - nytt ställningstagande 
Dnr: KLK 2017/967 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att 

1. Återremittera ärendet till personalavdelningen. 

För att kunna överblicka de ekonomiska konsekvenserna behövs en 
genomarbetad kalkyl som kan presenteras för budgetberedningen inför 
budget 2021. 

Enligt förslag från personalavdelningen ska från och med den 1 mars 2021 
samtliga vakanser för tillsvidareanställda inom Kommunals avtalsområde 
annonseras på heltid med möjlighet att välja aktuell sysselsättningsgrad. 
Personalutskottet önskar ett förtydligande av förslaget samt att man 
undersöker möjligheten och utreder konsekvenserna av att sätta en lägsta 
nivå för sysselsättningsgraden. 

Sammanfattning 
Hässleholms kommun arbetar sedan 201 7 med intentionen att öka andelen 
heltidsarbetande utifrån överenskommelse med fackförbundet Kommunal. Att fler 
arbetar på högre sysselsättningsgrad är en viktig kompetensförsörjningsfråga. 
Kartläggning av yrkesgruppers sysselsättningsgrad har legat till grund för ett 
pilotprojekt med syfte att identifiera och prova nya lösningar som kan leda till högre 
sysselsättningsgrad. Trots beslut och tillskjutna medel har inte pilotprojektet uppnått 
avsedd effekt. Ett politiskt beslut behövs därför i frågan. Arbetet med heltid måste 
fortlöpa och ny viljeinriktning har tagits fram. Målgrupp för fortsatt arbete är 
nuvarande och framtida tillsvidareanställda medarbete inom yrkesgrupper knutna till 
Kommunals avtalsområde. Utifrån givna ramar har de valfrihet att önska heltid. För 
att tillgodose önskemål krävs aktivt arbete i verksamheterna med att identifiera 
organisatoriska lösningar, men även funktionellt systemstöd samt en 
kommunövergripande samordning/bemanningsfunktion för effektiv hantering är 
viktiga förutsättningar. Vidare behöver arbete med heltid och övriga insatser för 
kompetensförsörjning vara tätt sammanlänkade. 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Hässleholms kommun har sedan 2017 ett pågående arbete med fokus på att öka 
antalet heltidsarbetande (höja sysselsättningsgraden). Grunden för arbetet är den 
huvudöverenskommelse (HÖK 16) som Sveriges kommuner och regioner tecknat 
med fackförbundet Kommunal. 

Ur arbetsgivarsynvinkel är syftet att: 
• trygga kompetensbehov genom att ta tillvara den kompetens som redan 

deltidsanställda innehar 
• 

• 

erbjuda attraktiva anställningar bland annat genom minskat antal 
visstidsanställningar 
erbjuda medarbetare ett jämställt yrkesliv, då det är väl känt att yrken med 
lägre sysselsättningsgrad ofta är kvinnodominerade. 

Ur arbetstagarperspektiv är syftet att: 
• ge medarbetare möjlighet att vara självförsörjande, både under yrkeslivet 

men även när medarbetare går i pension 

Kommunens arbete med heltidsfrågan 
Arbetet inleddes med kartläggning av yrkesgrupper där de med lägst 
sysselsättningsgrad identifierats. I syfte att involvera medarbetare och identifiera 
lösningar som leder till att medarbetare kan öka sin sysselsättningsgrad, utan att 
över tid driva på kostnader, initierades ett pilotprojekt. I pilotprojektet ingick 
yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde som vid analys konstaterats ha låg 
sysselsättningsgrad. Dessa yrkesgrupper tillhör förvaltningarna barn- och utbildning, 
omsorg samt tekniska och var belägna inom ett begränsat geografiskt område. 

Initialt, när geografiskt område valdes, beräknades pilotprojektet involvera 242 
medarbetare fördelat på: 

• 170 inom omsorgsförvaltningen 
• 61 inom barn- och utbildningsförvaltningen 
• 11 inom tekniska förvaltningen. 

Respektive förvaltning och chef fick i uppdrag att genomföra workshops för att 
samla in och utveckla ideer tillsammans med medarbetare. Medarbetare inom de 
utvalda områdena erbjöds möjlighet att inom pilotprojektet utöka sin arbetstid där 
utökningen kunde innebära arbete på egen enhet, annan enhet eller inom någon av 
de andra pilotförvaltningarna. De vakanser som under pilotprojektet annonserades 
ut skulle i annons vara på heltid med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. HR-
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enheten försåg cheferna med material som grund för workshop med medarbetare. 
Cheferna gavs även möjlighet att ta stöd av HR eller representant från Kommunal. 

630 000 kronor avsattes genom beslut i kommunstyrelsen för att finansiera 
utbildningsinsatser samt de merkostnader som kunde uppstå i samband med de 
utökade sysselsättningsgraderna. 

Chefer inom omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen som ingick i 
pilotprojektet genomförde workshops med medarbetare. Barn- och 
utbildnings förvaltningen har inte redovisat hur många chefer som genomfört 
workshops. 

Senast den 19 juni 2019 skulle medarbetare lämna intresse för att delta i 
pilotprojektet. 

Det inkom: 
• 

• 
• 

8 intresseanmälningar från omsorgsförvaltningen, varav minst 3 fick utökad 
sysselsättning utanför pilotprojektet 
4 från tekniska förvaltningen 
inför projektstart i september inkom 1 intresseanmälan från barn- och 
utbildningsförvaltningen och då pilotprojektet pågått en kort tid ytterligare 1 
intresseanmälan. 

Under pilotprojektet deltog chefer inom omsorgsförvaltningen i samarbete med 
DigiLitt-projektet utbildning i schemastödsprogrammet Medvind. Syftet var att öka 
kunskapen i schematekniska frågor. 

Utifrån det begränsade deltagandet kan inte några slutsatser dras från pilotprojektet 
som är vägledande för framtida arbete med heltidsfrågan. 

Analys av arbetet med heltid är att intresset för frågan är svalt både från 
medarbetare och chefer. Samtidigt kvarstår problematik med att komptensförsörja 
vissa av de verksamheter som har yrken knutna till Kommunals avtalsområde. 
Arbetet med att öka antalet heltidsarbetande måste därför intensifieras. 

Framtida viljeinriktning 
Tillsammans med ansvariga inom de involverade förvaltningarna har en ny 
viljeinriktning tagits fram: 
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Hässleholms kommuns framtida arbete med heltidsfrågan ska inriktas på: 
• Kommunals avtalsområde 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

tillsvidareanställda medarbetare 
valfrihet - inte tvinga till heltid men erbjuda heltid 
alla vakanser, som är tillsvidare, inom Kommunals avtalsområde ska 
annonseras på heltid med möjlighet att välja aktuell sysselsättningsgrad. 
samtliga redan tillsvidareanställda inom kommunals avtalsområde ska 
erbjudas heltidsanställning 
aktivt arbete med att identifiera lösningar både inom och över 
förvaltningsgränser gällande bemanning och tillvaratagande av medarbetares 
kompetens 
flexibilitet inom ramar vad gäller olika arbetsplatser/ arbetsuppgifter, även 
för medarbetare som inte önskar högre sysselsättningsgrad. Klargöra ramar 
för arbetet där det tydligt framgår att arbete på mer än en arbetsplats både 
på egen förvaltning och inom annan förvaltning förutsätts för både deltids
som heltidsanställda. Med tydlighet ska det framgå vilka ramar i form av 
geografiskt område och eller arbetsplatser som begränsar kravet på 
medarbetarens flexibilitet. 
att länka ihop arbetet med kompetensförsörjning och heltid vid 
organisationsutredningar. Det ökar både förutsättningar att klara det 
kommunala uppdraget och möjlighet att tillhandahålla attraktiva 
anställningar. Ett exempel på organisationsförändring som kan innebära 
möjlighet till ökat antal heltidsanställningar är den gemensamma 
måltidsverksamhet som utreds. 
aktivt arbeta med att belysa heltidsfrågan och kompetensfrågan samtidigt . 
Samtliga förvaltningar arbetar för närvarande med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. Respektive förvaltning ska i sin 
kompetensförsörjningsplan beskriva hur de arbetar med att öka 
attraktiviteten för heltidsarbete. 
att ha god uppfattning om medarbetares kompetens och ökad förutsättning 
att erbjuda attraktiva anställningar, samtidigt som chefer avlastas från 
operativt bemanningsarbete. För det bedöms att en gemensam 
bemanningsfunktion kan vara ett nav i bemanningsarbetet. Frågan bör 
utredas vidare. 
Att ha hög effektivitet och kvalite på bemanning. Vilket kräver ett 
funktionellt bemanningssystem, vilket saknas idag. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Att genomföra förändringar i verksamheten påverkar brukare. Det kan innebära 
både positiv som negativ påverkan. Exempelvis kan ökad andel heltidsarbetande 
med kompetens för uppdraget medföra ökad trygghet och ökad kontinuitet för 
brukare. Valfrihet för brukaren av tidpunkt då insats ska utföras kan påverkas. 

Barnperspektivet 
Att genomföra förändringar i verksamhet där barn är involverade påverkar barnen. 
Det kan innebära både positiv som negativ påverkan. Exempelvis kan ökad andel 
heltidsarbetande med kompetens för uppdraget medföra ökad trygghet och ökad 
kontinuitet för barnen då färre timvikarier behövs. 

Miljökonsekvenser 
Ingen påverkan. 

Facklig samverkan 
Fackliga representanter från Kommunal har kontinuerligt varit delaktiga i 
partsgemensam arbetsgrupp. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att inom Kommunals avtalsområde annonsera alla rekryteringar på heltid och att 
erbjuda heltidsanställning medför, utifrån erfarenhet från andra kommuner, initialt 
ökade kostnader för de verksamheter som till stor del har deltidsanställd personal. 

Förändrad hantering av bemanning och eventuell upphandling av 
bemanningssystem innebär initialt ökade kostnader. Vid förändring krävs tid för 
diskussion, planering, kommunikation och eventuellt start av ny verksamhet. 

Sänd lista: 
3ar:1tug: .,ämnder oc::, fon-,-Jtninga,-

Kommunlednings förvaltningen 

Marie Söderqvist 
Personalchef 

Sänt till: 

Maria Hallgren 
HR-strateg 
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§ 11 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (13) 



H ""ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Sänt till 

Marie Söderqvist informerar om att hon sitter med i kommunens 
krisledningsstab med anledning av Covid-19. Krisledningsstaben hanterar 
såväl personalpolitiska frågor som att upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner. 

Arets medarbetarundersökning äger rum mellan den 12 mars och 
3 april. 
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§ 13 

Uppdraget avseende ändring av bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda 
Dnr: KLK 2019/392 

Beslut 
Efter genomgång av arbetsmaterialet beslutas om fortsatt beredning. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunstyrelsens beslut § 53 /2019 gavs personalutskottet i uppdrag att ta fram 
förslag till nytt reviderat regelverk i syfte att förtydliga och förenkla tillämpningen av 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet beslutar 2020-02-14, § 7 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2019-12-19, § 62 att ärendet ytterligare ska beredas. 
Personalutskottet beslutar 2019-10-10, § 48, följande 
1. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett utkast och arbetsmaterial som 
belyser frågans komplexitet och som kommer att presenteras för kommunalråden 
tillsammans med personalutskottet. 
2. Ett därefter eventuellt reviderat utkast kommer att ligga till grund för att remittera 
frågan till den parlamentariska gruppen. 

Sänt till 
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