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Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Personalutskottet 

2021-09-17 

2021-09-24 

2021-10-19 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

H .. ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Information - Personalnyckeltal första halvåret 2021 § 31 

Information - Personalomsättning § 32 

Information - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, § 33 
årets fokusområden 

Information - Nytt krislägesavtal § 34 

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ekonomisk ersättning § 35 
till förtroendevalda 

Information - Utfall för löneöversyn 2021 § 36 

Information - Förutsättningar för löneöversyn 2022 § 37 

Aktuella personalpolitiska frågor § 38 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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ommun 

Personalutskottet 

§ 31 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Information - Personalnyckeltal första halvåret 2021 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar personalnyckeltal för första halvåret 2021. 

Bilaga: 

-Personalnyckeltal första halvåret 2021 

Personal utskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 32 

Information - Personalomsättning 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar den totala personalomsättningen samt 
personalomsättningen för chefsgruppen under de tre senaste åren. 

Bilaga: 

-Personalomsättningen 2018 - 2021 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun · 

Kommunens medarbetare - delår 2021 

► Hässleholm nästa. 



I 

Kommunens medarbetare 
30juni2021jmf2020 

• 4 445 tillsvidareanställda ( +66) 

• 427 tidsbegränsat anställda (-1) 

• Sysselsättningsgrad 90,7% (+1,6%-enheter) 

Var finns förändringarna? 

• AMF, ny förvaltning sedan 2020-07-01 

• Omsorgsförvaltningen 1688 tv (+25) 

114 tbg (- 38) 

• Barn- och utbildning 1918 tv (+25) 

234 tbg (+33) 

► Hässleholm nästa. 



~ • 7 °/o total sjukfrånvaro (-0,7 %-enheter) 

• 34,8 % långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar 

( +5,4 %-enheter) 

• Total sjukfrånvaron minskar främst i omsorgen, 

barn- och utbildning och kultur och fritid. 

• Ökning av långtidssjukfrånvaron främst i 

omsorgen(+ 7 %-enh). 



Korttidssjukfrånvaro 
Januari-Juni 2019-2021 
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► Hässleholm nästa. 



Arbetsskador och tillbud 
Anmälda arbetsskador 

2020, jan-juni: 251 

2021, jan-juni: 384 (+133) 

Anmälda tillbud 

2020, jan-juni: 371 

2021, jan-juni: 673 (+302) 

► Hässleholm nästa. 



Arbetsskador - januari tom juni 2021 

Kränkande särbehandling I 

Elolycka , brand, explosion, sprängning I 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse 

Kontakt (även inandn .) m kemiskt ämne eller smittämne 

Psykisk överbelastning (hot, hot om våld , chock) 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) -

Snedtramp, feltramp , spiktramp (ej fall) -

Fordonsolycka eller påkörd 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 

Den skadade slog eller stötte emot något 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig ... 

Den skadade föll 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 

Arbetssjukdom 

0 20 40 60 80 100 120 

► Hässleholm nästa. 



Tillbud - januari tom juni 2021 

Snedtramp, fe ltramp, spiktramp 

Eltillbud, brand. sprängningstillbud 

Ti ll bud med fordon inblandad 

Kontakt med kemiskt ämne eller smittämne 

Belastningstillbud (lyft eller rörelse) I 

Fallande/flygande föremål ■ 

Slog eller stötte mot något (ej vid fa ll) -

Fall tillbud 

Kränkande särbehandling 

Psykisk påfrestning (hot, hot om våld) 

Annat ti llbud 

Ti llbud att bli skadad av person (även oavsiktligt) 

Exponerats för coronavirus (covid -19) 

0 50 100 150 200 250 300 

1► Hässleholm nästa. 



H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Information - Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Rebecca Nordström informerar om innebörden av den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion över kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. En brist som framkom var att arbetsgivaren inte kontrollerar på 
alla nivåer hur man lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har därmed 
frågedelen i checklistan fördjupats kring hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerat utifrån föreskrifterna. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalomsättning 

Personalomsättning är antal tillsvidareanställda som 
har slutat på grund av egen begäran eller pension 
under året i relation till antal tillsvidareanställda. 

Intern rörlighet och andra avgångsorsaker är inte 
medräknat. 

► Hässleholm nästa. 



Personalomsättning 
Hässleholms kommun 
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► Hässleholm nästa. 
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Personalomsättning 
Chefer (A, B och C) 
30 
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- Egen begäran & pension , antal -varav pension , antal - Personalomsättning % 

► Hässleholm 1nästa. 



I 

Personalomsättning, chefer (A, B och C) 
% av totala antalet tillsvidareanställda chefer i resp. förvaltning 

Förvaltning 2021 jan-aug 2020 jan-dec 

Socialförvaltningen 0% (0/17) 40% (6/15) 

Kommunledningsförvaltningen 5,6% (1/18) 18,8% (3/16) 

Arbetsmarknadsförvaltningen 14,3% (1/7) 14,3% (1/7) 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning 14,3% (1/7) 14,3% (1/7) 

Omsorgsförvaltningen 15,8% (9/57) 9,7% (6/62) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,6% (5/66) 9,2% (6/65) 

Tekniska Förvaltningen 6,7% (1/15) 0% (1/14) 

Kultur och fritidsförvaltningen 0% (0/11) 0% (0/11) 

Totalt 9,0% (18/199) 11,7% (23/197) 

'► Hässleholm nästa. 1 



Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap. Antal chefer som 
har mer än 30 medarbetare ska minska, hur ser trenden ut på er 
förvaltning? Mål från strategisk plan 2021, uppföljt vid de/året 2021. 

SOC, KLF, 
MSF KoF, Ingen chef har mer än 30 medarbetare 
Tekniska 

AMF 

OMS 

BUF 

En chef (Rektor, SFI) har 30 eller fler medarbetare direkt under sig. Biträdande rektor finns som 
delvis avlastar arbetsledaransvaret för rektorn. 

31 av 59 chefer har mer än 30 medarbetare 0uni 2021) . 

Har inte blivit färre chefer med mer än 30 medarbetare sedan föregående år. Det finns inga beslut 
eller aktiva åtgärder för att minska antalet medarbetare per chef. 

42 av 74 chefer har mer än 30 medarbetare, varav 3 chefer har fler än 50 medarbetare (dec 
2020) . 

Rektorer med mer än 30 medarbetare uppdelat på verksamhet 
- Förskola 14 rektorer 
- Grundskola 22 rektorer - varav en rektor har mer än 50 medarbetare 
- Gymnasium 3 rektorer 
- Särskola 3 rektorer - varav två rektorer har mer än 50 medarbetare 

Budgetutrymmet för BUN medger inte satsningar, trots att behovet uppmärksammats och påtalats 
sedan lång tid tillbaka. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

H··ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 34 

Information - Nytt krislägesavtal 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Nytt centralt kollektivavtal, Krislägesavtal (KIA), ersätter tidigare tecknat avtal. 
Det nya Krislägesavtalet gäller från 2021-07-01 och tillsvidare. 

Parterna har, utifrån erfarenheter som har dragits i samband med Coronapandemin, 
enats om att göra ändringar i Krislägesavtalet. 
Ändringarna syftar till att öka skyddet för individer som arbetar under en långvarig 
kris och innebär bland annat att tiden då en individ kan gå på avtalet begränsas, att 
vilan efter sista passet på avtalet utökas samt att ersättningen höjs. 

Robin Gustavsson undertecknade lokalt kollektivavtal med Kommunal 5 juli 2021. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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· Personalutskottet 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att upprättad bilaga ska tjäna som ett förtydligande av 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till flirtroendevalda delges berörda 
förvaltningschefer, nämndsekreterare, gruppledare, nämnds- och styrelsepresidier 
eller motsvarande för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 112, om nya 
bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021, § 13, att delegera tolkning och 
tillämpning av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, till 
personalutskottet. 
Personalutskottet har att fortlöpande tolka bestämmelserna om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. Med anledning av inkomna frågor och synpunkter 
vill personalutskottet göra berörda uppmärksamma på några tolkningsfrågor, enligt 
upprättad bilaga. 

Bilaga: 

- Missiv - Förtydligande av bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 

Sänt till 
F örvaltningschef er 
Nämndsekreterare 
Gruppledare 
Nämnds-/ styrelsepresidier 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

·3f 'A, 
.JCL .. 

8 (11) 



Hässleholms 
kommun 

MISSIV 

Datum 

2021-09-17 

F örvaltningschef er 
Nämndsekreterare 
Gruppledare 

Diarienummer 

Nämnd-/ styrelsepresidier 

Förtydligande av Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Sida 1 av 2 

Personalutskottet vill genom detta förtydligande uppmärksamma att beslut tas i 
rätt ordning för politisk medverkan då det föreligger rätt till ersättning samt att det 
genomgående ger rätt till förrättningsersättning när det föreligger nämnda beslut. 

Rätt att attestera och utbetala ersättning föreligger inte utan dessa underlag. 
I det fall förtroendevald inkommer med ersättningsanspråk utan-att dessa beslut, 
rekommenderas att ärendet remitteras till aktuell instans/nämnd eller 
motsvarande för att i efterhand eventuellt besluta om och godkänna deltagandet. 

Vid beslut är det även viktigt att det klargörs i vilken roll/ funktion deltagandet 
sker samt vem som är betalningsansvarig. 

Personalutskottet vill även uppmärksamma betydelsen av beslut om finansiering 
av kostnader för förtroendevalda då man utser styrgrupper, arbetsgrupper, 
workshops eller motsvarande. Särskilt när det gäller sammansatta grupper av 
förtroendevalda från olika nämnder/ styrelser. 

Resekostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst följs av att 
deltagandet i en förrättning är beslutat. 
"Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för 
uppdrag enligt punkt 2.5.1 och 2.6.1." 

Personalutskottet kan konstatera att det kan vara tungrott att behöva ha nämnds
eller styrelsebeslut jämte protokoll för medverkan vid snabbt uppkomna 
förrättningar. Samtidigt är det reglerat och kostnader måste vara beslutade i någon 
form. Tjänstepersoner som ska attestera och utanordna ersättning ska inte ställas 
inför tveksamheter. 
Här kan rekommenderas att nämnder ser över delegationsordningen för dylika 
beslut att hanteras av nämnd/styrelse/utskott eller ordförande. 

Refererar till: 

Kommunledningsförvaltningen / Personalavdelningen 

Postadress: , 281 80 Hässleholm Besöksadress: Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

3 r ,, 4, 
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Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

2.5. Sammanträdesarvode 
2.5.1. Förutsättningar för arvode 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till arvode för protokollförda sammanträden med 
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar samt styrelse för kommunalt 
aktiebolag. 

2.6. Förrättningsersättning 
2.6.1 Förutsättning för ersättning 
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka följer av 
uppdraget som förtroendevald men inte omfattas av punkten 2.5.1. 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till ersättning för deltagande i 
förrättning som följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till förrättningsersättning för: 

a) sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper, styrgrupper och 
arbetsgrupper utsedda av fullmäktige, nämnd, utskott eller bolag där protokoll 
eller anteckningar förs av sekreterare och där den förtroendevalde genom 
protokollfört beslut utsetts att representera 
fullmäktige/nämnd/utskott/bolag 

b) deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller 
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med 
förtroendeuppdraget. Deltagandet ska vara beslutat av kommunfullmäktige, 
nämnd, utskott eller bolag. Andra förtroendevalda än kommunalråden har rätt 
till förrättningsersättning för deltagande i kurs eller konferens i den del den 
omfattar mer än en dag. 

c) uppdrag som kontaktperson om nämnd beslutat att förrättningsersättning 
ska utgå 

d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation 
där den förtroendevalde genom protokollfört beslut utsetts att representera 
fullmäktige/ nämnd/ utskott/bolag. 

Bilaga: Protokollsutdrag PU § 35/2021 

För personalutskottet 

Robin Gustavsson 

Orqfiirande 

2(2) 



Personalutskottet 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -09-17 

Information - Utfall för löneöversyn 2021 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar om att löneöversyn 2021 är avslutad med samtliga 
personalorganisationer. 

Utfallet av 2021 års löneöversyn blev 2,16% exklusive engångsbeloppet enligt 
centralt avtal med Lärarnas samverkansråd. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Information - Förutsättningar för löneöversyn 2022 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar övergripande om löneöversynsprocessen inför år 
2022. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Marie Söderqvist informerar om hur arbetsgivaren ser på återgång till 
arbetsplatserna efter pandemin. Grunden är att det är verksamhetens behov 
och arbetsgivaren som får styra i vilken utsträckning hemarbete ska erbjudas 
framöver. 

Marie Söderqvist påminner om personalutskottets möte med centrala 
samverkansgruppen den 8 oktober 2021. Mötet sker via Teams. 

Personalutskottets framtida möten kommer att hållas på plats i stadshuset i 
sammanträdesrum där det finns möjlighet att hålla distans. 

Förslag på datum för personalutskottsmöten 2022 redovisas vid nästa möte. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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