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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Medarbetarenkät 2021 , redovisning av kommunövergripande resultat § 23 

Info - Redovisning av kommunövergripande personalnyckeltal, första § 24 
kvartalet 2021 

Info - Presentation av kommunövergripande § 25 
kompetensförsörjningsplan 

Aktuella personalpolitiska frågor § 26 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 27 
verksamheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 23 

Medarbetarenkät 2021, redovisning av 
kommunövergripande resultat 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Tackar för informationen och lägger redovisningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enkätfabriken har för Hässleholms kommuns räkning genomfört en 
medarbetarundersökning för kommunens anställda. Syftet med undersökningen är 
att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och kartlägga vilka 
faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ riktning. Frågorna i 
undersökningen har valts ut av Hässleholms kommun. 

Undersökningen genomfördes under mars-april 2021. 

Sammanlagt har 3 426 av 4 7 42 medarbetare svarar på undersökningen, vilket ger en 
svarsfrekvens om 72%. Svarsfrekvensen för 2020 års undersökning var 70%. 

Maria Hallgren redovisar det kommunövergripande resultatet av enkäten. 
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Justering Utdraget bestyrkes 

4 (8) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 24 

Info - Redovisning av kommunövergripande 
personalnyckeltal, första kvartalet 2021 

Beslut 

Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar analys av nyckeltal, kvartal 1 2021 jämfört med samma 
period 2020. 

Bilaga: 

Kommunövergripande medarbetaruppföljning, januari-mars 2021 respektive 2020. 
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Hiisslaholms 
kommun 

Medarbetare Antal 

2021-03 2020-03 

Tillsvidareanställda 
4 448 4 397 

Tidsbegränsat anställda 
553 563 

(månadsavlönade) 
Tidsbegränsat anställda 
(timavlönade) 

1 066 1 288 

10% 

5% 

0% 
jan 

Sjukfrånvaro% 

Sjukfrånvaro, totalt 

Långtidssjukfrånvaro, dag 
60-

!}~ 

Förvaltning 

Tekniska Förvaltningen 
Kom m unledningsförvaltningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Om sorgsförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

2021-05-04 

Medarbetare, uppföljning 2021-01 till 2021 -03 

Årsarbetare Nyckeltal Kv. Män Totalt Mertid I Timlön % 

+/- 2021-03 

51 4 061 

-10 469 

-222 351 

2021-03 

7,4 

33,8 

2020-03 +/- Månadsavlönade (anta l) 3948 

4 017 44 
60 år eller äldre (antal) 537 

486 -17 
Geno1nsnittsålder (år) 45 ,5 

Sysselsättningsgrad (%) 89 ,1 
370 -19 

Heltidsarbetande (%) 54,4 

Sjukfrånvaro per månad 

feb 

2020-03 +!- Kostnader (mnkr) 

8,0 -0 ,6 Lönekostnader 

27,7 6,1 Sjuklönekostnader 

1036 

163 

45 , 1 

94 ,5 

76, 4 

4984 
Övertid 

700 
Fyllnadstid 

45 ,4 

90,2 
Mertid, totalt 

Andel timm ar utörda av 
59 ,0 timavlönande 

mar 

2021-03 

397,7 

2020-03 

388 ,8 

Antal anställda Sjukfrånvaro 

Tillsvidare Tidsbegränsat Kvinnor(%) Män(%) 

240 13 8,7 4,6 
164 11 5, 1 0,9 
143 15 2,4 0,6 
97 4 4,2 5,0 

1 902 369 6,7 4,5 
133 16 4,9 7, 1 

1 701 121 9,6 6,6 
70 4 3,8 1,7 

2021-03 2020-03 +/-

0 ,5 0,4 0 ,1 

0 ,7 0 ,7 0 ,0 

1,6 1,0 0,6 

7,6 8 ,0 -0 ,4 

Fg år 
'.\,< Dag 91 

Dag 15-90 
■ Dag1-14 

Månad 

+/-

8,8 

Totalt(%) Dag 60-(%) 

7,2 20,4 
3, 1 47,1 
1,9 14,8 
4,6 14,6 
6,4 28,8 
5,6 63,3 

10,6 38,0 
3, 1 74,0 



~ Hässleholms 
kommun 

Medarbetare, uppföljning 2021 -01 till 2021 -03 

Tillsvidareanställda, månadsavlönade 
Antal: = Antal personer som haft en tillsvidareanställning på valt datum. 
Årsarbetare = Anger hur många anställda kommunen skulle haft om den faktiska sysselsättningsgrc 

Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade 
Antal: = Antal personer som haft en tidsbegränsad anställning med månadslön på valt datum. 
Årsarbetare= Anger hur många anställda kommunen skulle haft om den faktiska sysselsättningsgrc 

Tidsbegränsat anställda, timavlönade 
Årsarbetare= totalt arbetade timmar delat med heltidsmåttet under ett år (1700 timmar) eller om dE 

Visar inte vilande anställningar samt Avtal 03 (RIB) 

Nyckeltal 

60 år eller äldre = Månadsavlönade som innevarande år fyller 60 år eller mer. 

Genomsnittsålder = Genomsnittsålder för totala antalet månadsavlönade. 

Sysselsättningsgrad = Genomsnittlig överenskommen sysselsättningsgrad för månadsavlönade. 

Heltidsarbetande = Månadsavlönade som har en sysselsättningsgrad som uppgår till 100 procent. 

Mertid / Timlön 

Mertid = Sammanlagd fyllnads- och övertid i procent av total arbetad tid. 
Fyllnadstid = Fyllnadstid i procent av total arbetad tid. 
Övertid = Övertid i procent av total arbetad tid. 

Sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaron i procent av de månadsavlönades sammanlagda schemalagda arbetstid. Värde 

Långtidssjukfrånvaro= Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, procent av den totala sjukfrånvaron. 

Kostnader (mnkr) 

Lönekostnader = Kostnader för lön, jour, beredskap, ob-tillägg, över- och fyllnadstid, semesterlön o 
Sjuklönekostnader= Kostnader för dag 2-14 i sjukperioden samt sjuklön enl igt AB 28 § mom. 6-10 

2021-05-04 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 25 

Info - Presentation av kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan 
Dnr: KLF 2021/308 

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Tackar för informationen och lägger redovisningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist och Maria Bengtsson informerar om Kompetensförsörjningsplan 
för Hässleholms kommun 2021-2025. 

Våra medborgares behov av tjänster förändras, vilken även innebär att vårt behov 
av kompetens förändras över tid. Målet med Hässleholms kommun 
kompetensförsörjningsplan är att synliggöra kompetensförsörjningsbehovet som 
finns både nu och i framtiden och skapa förutsättningar för att åtgärda det. 

Hässleholms kommuns förvaltningsledningsgrupp beslutade i april 2019 att ta ett 
helhetsgrepp gällande strategisk kompetensförsörjning i samtliga förvaltningar, 
vilket innebar ett gemensamt arbetssätt - ett ledningssystem för 
kompetensförsörjningsarbetet i Hässleholms kommun. 

Under 2020 har förvaltningarna genomfört följande: 

• Identifierat och analyserat sitt kompetensförsörjningsbehov på kort och lång 
sikt samt analyserat vilka insatser som kommer att krävas. 

• Upprättat kort- och långsiktiga mål och planer för att åtgärda sitt 
kompetens behov. 

Nämnder och fackliga samverkansgrupper har tagit del av förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner. Under kommande år ska förvaltningarna arbeta 
vidare med identifierade aktiviteter för att möta sina förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsutmaningar. 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Aktuella personalpolitiska frågor 

Beslut 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 27 

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

Beslut 

Personalutskottet beslutar följande: 

Personalavdelningen bereder motionen genom att den remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden för politisk 
beredning i enligt med kommunfullmäktiges beslut. 

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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 104 att återremittera ärendet för 
ytterligare politisk beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en 
gemensam bemanningsenhet. 

Sänt till: 
Personalchefen 
HR-specialist 
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Justering Utdraget bestyrkes 
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