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Beslut - Uppsägning av lokalt kollektivavtal om kompensationstid § 47 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala § 48 
verksamheter 

Information - Friskfaktor § 49 

Information - Lönekartläggning 2020 och 2021 § 50 

Aktuella personalpolitiska frågor § 51 

Beslut - Ersättning vid styrgruppsmöten för samordnad § 52 
måltidsorganisation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

H'"ssle olms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 47 

Beslut - uppsägning av lokalt kollektivavtal om 
kom pensationstid 
Dnr: KLF 2021/760 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att säga upp lokala kollektivavtal från 1982-03-02 
gällande vissa rutiner kring sparad övertidskompensation. 

Sammanfattning 
I ett äldre lokalt kollektivavtal regleras att kompensation för övertidsarbete i form 
av ledighet om möjligt ska tas ut senast månaden efter intjänandet och att om det 
med hänsyn till verksamhetens bedrivande inte är lämpligt, får kompensation 
motsvarande högst 30 timmars ledighet sparas till ett senare tillfalle. 
Avtalet är till stor del okänt för chefer och även svårt att efterleva då det idag finns 
ett regelverk i Centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) att 200 timmar 
får sparas. 
Personalavdelningen föreslår därför att detta lokala kollektivavtal sägs upp. 
Uppsägningstiden är 3 månader. 

Beskrivning av ärendet 
I kollektivavtal från 1982-03-02 mellan kommunen och SK.AF samt SKTF fanns 
dels en regel om att kompensation för övertid skulle tas ut månaden efter. Var inte 
detta möjligt med hänsyn till verksamhetens behov så fick högst 30 timmar sparas 
till ett senare tillfalle. 
Nuvarande Centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser anger att högst 200 
timmar får sparas. Det ges ingen möjlighet i nuvarande kollektivavtal att komma 
överens om något undantag från regeln. 
Personalavdelningen anser att kommunen i så stor utsträckning som det är möjligt 
ska följa 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. Det nämnda avtalet uppfyller inte dessa kriterier 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inga konsekvenser 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser 

Miljökonsekvenser 
Inga konsekvenser 

Facklig samverkan 
Att säga upp ett kollektivavtal är en ensidig handling som inte behöver samverkas. 
Fackliga parter kommer att få information separat (K.ommunal och Vision som är 
avtalsparter), övriga informeras på Central samverkan 2021-12-17. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Bilagor 
1. F örhandlingsprotokoll 1982-03-02 
2. Uppsägning av kollektivavtal 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

Plats och tid 

Parter 

Närvarande 

Ordförande 

Sekreterare 

Justeringsmän 

FÖRHANDLINGSPROTDKDLL 

1982-03-02 

Stadshuset 1982-03-02 kl 08 . 00-09.30 

6. 

Personal- och organisationsnämnden, Svenska kommunalarbetare
förbundet och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 

För PDN: Douglas Roth och Göte Tel1 
För SKAF: Helmer Spenninge och Leif Nilsson 
För SKTF: Jan Stolt 
Övriga: Ake Persson 

Douglas Roth 

Ake Persson 

Ordföranden jämte Helmer Spenninge och Göte Tel1 

§ 1 

Kompensation av övertid 

Enligt AB 80 § 30 mom 2 utgår vid övertidsarbete kompensation 
antingen i form av ledighet eller som kontant ersättning. 
Vanligtvis önskas kompensation i form av ledighet. 

I anvisningar till bestämmelserna i AB 80 § 30 har PON angett 
att kompensation i form av ledighet skall vara uttagen senast 
månaden efter den under vilken den intjänats. 

Med anledning härav har SKTF och SKAF påkallat förhandling 
och yrkat att tiden för uttaget förlängs. 

§ 2 

Efter enskilda och gemensamma överläggningar enas parterna 
om följ ande: 

- kompensation för övertidsarbete i form av ledighet skall 
om möjligt tas ut senast månaden efter intjänandet, 

- om så med hänsyn till verksamhetens bedrivande inte är lämp
ligt, får kompensation motsvarande högst 30 timmars ledig
het sparas till ett senare tillfälle. 

§ 3 

Reglerna i§ 2 skall tillämpas under en försöksperiod för 
tiden 1982- 04-01-- 12-31. 

§ 4 

Dm det under försöksperioden skulle förekomma sådana olägen
heter ur arbetsgivarsynpunkt att verksamheten blir lidande, 
skall omedelbara förhandlingar upptagas. 

§ 5 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 
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Datum 

2021-12-10 
.. 
J,\'J;i il"f~ ll'l'i':l U fi 

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

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 

Uppsägning av ~okalt lkollekUvavtai gällande kompensation av 
övertid 41982=03=02 

Hässleholms kommun säger härmed upp lokalt kollektivavtal gällande uttag av 
kompensation för övertid och hur många timmar som får sparas. 

Uppsägningstiden är tre (3) månader från dagens datum 2021-12-10 

Hässleholm den 1 0 december 2021 _ 

z/,~t:~ __ ._{(:_i(:-02-F,:;;:_"> ?:~~?.··········--···-·--·---·--·------
Robin Gustavsson 

Ordförande personalutskottet 

Communledningsförvaltningen / Personalavdelningen 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 48 

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

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Motionen om en central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter avslås. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen "central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter". 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Motion gällande "central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter" har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där 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. 
Personalavdelningen har även gjort en omvärldsbevakning i frågan. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Personalutskottet 

I en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19, föreslår personalutskottet 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida optimerad bemanning ska 
organiseras och att kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att 
genomföra uppdraget. 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. Återremiss har skickat till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 
De tre nämnderna ser inget intresse, behov eller värde av en gemensam 
bemanningsenhet. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa 
en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. Tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämnden svarar att man inte ser behov en central 
bemanningsenhet eller en utredning av en sådan. 

Ärendets tidigare behandling 

Sänt till: 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Personalutskottet 

Justering 

ll I 
~ 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 49 

Information - Friskfaktor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist informerade om den utvecklingssatsning som görs under våren 
2022 för att arbeta med fokus på främjande arbetsmiljö. Den planerade satsningen 
går ut på att stärka de åtta friskfaktorer som forskare har funnit kännetecknar 
organisationer med låg sjukfrånvaro, faktorer som bidrar till att skapa effektiva 
arbetsplatser, god arbetsmiljö och attraktiva arbetsgivare. 
Målet är att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem för att bidra till en 
god arbetsmiljö samt att på så sätt utveckla verksamheten. 

Ett sextiotal chefer inom fem förvaltningar kommer under våren 2022 att delta i 
work-shops för att få ökad kunskap om friskfaktorerna och få praktiska verktyg för 
att utveckla sitt ledarskap inom dessa områden. Även skyddsombud deltar. 

En styrgrupp bestående av kommunens ledningsgrupp lägger upp ramarna för 
arbetet tillsammans med kommundirektören som är beställare av insatsen. Till hjälp 
i arbetet finns förutom interna resurser två verksamhetsutvecklare från 
organisationen Sunt arbetsliv. Sunt arbetsliv drivs gemensamt av de fackliga 
organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 
2021-12-10 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

§ 50 

Information - Lönekartläggning 2020 och 2021 
Dnr: KLF 2021/833 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Personalavdelningen informerar om diskrimineringslagens regler om 
lönekartläggning vilket innebär att arbetsgivaren årligen 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. 

Personalutskottet kommer till mötet 2022-01-21 att få en mer utförlig analys av 
lönekartläggning 2020 och 2021 och fatta beslut om dess eventuella handlingsplan. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet diskuterar vissa tolkningsfrågor med anledning av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Personalutskottet 

§ 52 

Beslut - Ersättning vid styrgruppsmöten för 
samordnad måltidsorganisation 
Dnr: KLK 2019/283 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att tolkningen ska vara att respektive nämnd; 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden, ansvarar för eventuella kostnader för respektive 
presidieledamöters styrgruppssammanträden/möten, då uppdraget är att anse som 
en del av nämnduppdraget. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat i§ 137 /2019 bland annat följande: 

1.En styrgrupp utses som består av förvaltningscheferna för omsorgsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen samt 
kommundirektören eller den/ de personer kommundirektören utser. Ordförande i 
styrgruppen utses av kommundirektören. Till sin hjälp utser styrgruppen lämpliga 
medarbetare till arbetsgrupper. Presidiet i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden utgör referensgrupp. 

Kommunfullmäktige har beslutat i§ 69 /2021 bland annat följande: 

4. En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för omsorgs-, barn- och 
utbildnings- och tekniska förvaltningen samt ekonomichefen leder det fortsatta 
genomförandearbetet. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom de berörda 
förvaltningarna ska bistå styrgruppen och projektledaren med sakkunskap under 
genomförandefasen. Presidierna i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden utgör 
referensgrupp i det fortsatta arbetet. Referensgruppen kommer att finnas kvar efter 
genomförandedatum och upphör efter överenskommelse i referensgruppen. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-10 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Frågor har uppkommit om tolkning av vilken verksamhet som bär eventuella 
kostnader för arvoden eller ersättningar varvid personalutskottets ordförande 
föreslår följande: 

Ordförande föreslår personalutskottet besluta att tolkningen ska vara att respektive 
nämnd; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden, ansvarar för eventuella kostnader för respektive 
presidieledamöters styrgruppssammanträden/ möten, då uppdraget är att anse som 
en del av nämnduppdraget. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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