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§ 11 

Lokalt kollektivavtal - Semesterhantering BEA 
Dnr: KLF 2021/142 

Beslut 

Personalutskottet beslutar att teckna lokalt kollektivavtal med Kommunal, Vision, 
Ledarna och Akademikerförbundet SSR om att i enlighet med Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA § 22 moment S teckna lokalt 
kollektivavtal om avvikelse från § 22 moment 1 så att arbetstagare med fast kontant 
månadslön får semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med 
semesteråret, vilket är löpande kalenderår. 

Sammanfattning 

Anställda inom ramen för BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser), har idag små möjligheter att ta ut intjänad 
semester på sommaren och Hässleholms kommun har stora kostnader för 
semesterersättning till dessa anställda i samband med att de avslutar sin anställning. 

Genom att teckna lokalt kollektivavtal reduceras kostnaderna samtidigt som 
möjligheterna att ge sommarsemester för dessa medarbetare ökar väsentligt. 

Beskrivning av ärendet 
Nuläge 
Hässleholms kommun har mellan 80 och 100 personer anställda på det sk BEA
avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). Avtalet 
reglerar villkoren för bland annat arbetstagare som anställs för arbete som inte är 
budgeterat inom arbetsgivarens verksamhet i syfte att minska arbetslösheten. Dessa 
personer får inte ersätta ordinarie personal vid frånvaro. När verksamheter minskar 
eller stänger under sommaren saknas ofta handledare och därmed möjligheten till 
sysselsättning för dessa personer 

I BEA-avtalets ledighetsbestämmelser anges att semester utges enlig gällande lag, 
det vill säga semesterlagen. Det innebär att semesterledighet måste föregås av ett 
intjänandeår (1 april till 31mars) innan den kan tas ut. Då den stora merparten av de 
anställda på BEA-avtalet inte hunnit tjäna in semester i förväg uppstår ett 
bekymmer med semesterhanteringen under sommarveckorna deras första 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

anställningsår. När anställningstiden är slut kvarstår ofta intjänad semester som inte 
varit möjlig att ta ut. Semesterersättning betalas då kontant efter att anställningen är 
avslutad. 

Arbetsförmedlingen betalar större delen av den totala lönekostnaden för 
kommunens anställda enligt BEA, däremot betalas inte bidrag ut efter sista 
anställningsdag. Det innebär att kostnaden för den semesterersättning som betalas 
ut när anställningen upphört., bekostas helt av arbetsgivaren. 

Möjlig förändring 
I nytt BEA-avtal från 2020-11-01 ges utrymme för lokala parter att träffa lokalt 
kollektivavtal om avvikelse från avtalets § 22 moment 1 så att arbetstagare med fast 
kontant månadslön får semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller 
med semesteråret, vilket är löpande kalenderår. 
En sådan förändring skulle innebära att betydligt fler personer skulle kunna beviljas 
semester under sommarmånaderna. Kostnaderna för semesterlön som idag betalas 
ut efter anställning upphört skulle minska successivt för att inom något år helt 
upphöra. 

Hantering 
Avvikelsen gäller de som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte 
förlängs. I sådana fall gäller avvikelsen för dem från och med det datum det nya 
anställningsavtalet träder i kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i 
sådana fall kontant. 

Facklig samverkan 

Ärendet har diskuterats med samtliga fackliga organisationer som berörs och dessa 
ställer sig positiva till att teckna avtalet utifrån regleringarna i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA). 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har idag en merkostnad när semesterlön betalas ut efter att 
anställningsperioden är slut eftersom arbetsförmedlingen inte betalar ut något 
bidrag för lönekostnader efter sista anställningsdag. Genom att teckna lokalt 
kollektivavtal görs därmed en besparing. 
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§ 1 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

Datum 

2021-03-1 9 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Akademikerförbundet SSR 
Ledarna 

Förhandling har upptagits med anledning av att Hässleholms kommun ser behov av att i 
lokalt kollektivavtal göra avvikelse från BEA 20, § 22 mom 1 och därmed anpassa 
semesterhanteringen för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser så att dessa får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§2 

Parterna är överens om att avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

Avtalet innebär ingen ändring i antalet semesterdagar. 

§3 

Avtalet gäller tillsvidare från 2021-03-19 med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 

§4 

Förhandlingen avslutas. 
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Datum 

2021-03- '1 9 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Ledarna 
Akademikerförbundet SSR 

Lokalt kollektivavtal gällande förläggning av semesterledighet för anställda 
där kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) tillämpas 

§ 1 Lokalt kollektivavtal om förläggning av semesterledighet 

I enighet med BEA § 22 mom S träffar idag Hässleholms kommun överenskommelse med 
Kommunal, Vision, Ledarna, och Akademikerförbundet SSR om lokalt kollektivavtal om 
avvikelse från § 22 mom 1 så att arbetstagare med fast kontant månadslön får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§ 2 Villkor och förutsättningar 

Avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

§ 3 Giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 

Hässleholm 2021-03-19 Ort och datum 
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§1 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Akademikerförbundet SSR 
Ledarna 

Förhandling har upptagits med anledning av att Hässleholms kommun ser behov av att i 
lokalt kollektivavtal göra avvikelse från BEA 20, § 22 mom 1 och därmed anpassa 
semesterhanteringen för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser så att dessa får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§2 

Parterna är överens om att avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

Avtalet innebär ingen ändring i antalet semesterdagar. 

§3 

Avtalet gäller tillsvidare från 2021-03-19 med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 

§4 

Förhandlingen avslutas. 
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Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Ledarna 
Akademikerförbundet SSR 

Lokalt kollektivavtal gällande förläggning av semesterledighet för anställda 
där kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) tillämpas 

§ 1 Lokalt kollektivavtal om förläggning av semesterledighet 

I enighet med BEA § 22 mom 5 träffar idag Hässleholms kommun överenskommelse med 
Kommunal, Vision, Ledarna, och Akademikerförbundet SSR om lokalt kollektivavtal om 
avvikelse från § 22 mom 1 så att arbetstagare med fast kontant månadslön får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§ 2 Villkor och förutsättningar 

Avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

§ 3 Giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 

Hässleholm 2021-03-19 
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Handläggare 
Personalstrateg Helen Marcolin 
Kommunledningskontoret 
Personalavdelningen 
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helen.marcolin@hassleholm.se 

Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Ledarna 
Akademikerförbundet SSR 

Lokalt kollektivavtal gällande förläggning av semesterledighet för anställda 
där kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) tillämpas 

§ 1 Lokalt kollektivavtal om förläggning av semesterledighet 

I enighet med BEA § 22 mom 5 träffar idag Hässleholms kommun överenskommelse med 
Kommunal, Vision, Ledarna, och Akademikerförbundet SSR om lokalt kollektivavtal om 
avvikelse från § 22 mom 1 så att arbetstagare med fast kontant månadslön får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§ 2 Villkor och förutsättningar 

Avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

§ 3 Giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 
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Handläggare 
HR-strateg Helen Marcolin 
Kommunledningskontoret 
Personalavdelningen 
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helen. marcolin@hassleholm.se 

§1 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Akademikerförbundet SSR 
Ledarna 

Förhandling har upptagits med anledning av att Hässleholms kommun ser behov av att i 
lokalt kollektivavtal göra avvikelse från BEA 20, § 22 mom 1 och därmed anpassa 
semesterhanteringen för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser så att dessa får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§2 

Parterna är överens om att avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

Avtalet innebär ingen ändring i antalet semesterdagar. 

§3 

Avtalet gäller tillsvidare från 2021-03-19 med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 

§4 

Förhandlingen avslutas. 
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Handläggare 
Personalstrateg Helen Marcolin 
Kommunledningskontoret 
Personalavdelningen 
0451-26 80 99 
helen. marco/in@hassleholm.se 

Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Ledarna 
Akademikerförbundet SSR 

Lokalt kollektivavtal gällande förläggning av semesterledighet för anställda 
där kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA) tillämpas 

§ 1 Lokalt kollektivavtal om förläggning av semesterledighet 

I enighet med BEA § 22 mom 5 träffar idag Hässleholms kommun överenskommelse med 
Kommunal, Vision, Ledarna, och Akademikerförbundet SSR om lokalt kollektivavtal om 
avvikelse från § 22 mom 1 så att arbetstagare med fast kontant månadslön får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 
löpande kalenderår. 

§ 2 Villkor och förutsättningar 

Avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

§ 3 Giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 
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Handläggare 
Personalstrateg Helen Marcolin 
Kommunledningskontoret 
Personalavdelningen 
0451-26 80 99 
helen.marco!in@hassleholm.se 

Datum 

2021-03-19 

Personalutskottet 
Kommunal 
Vision 
Ledarna 
Akademikerförbundet SSR 

Lokalt kollektivavtal gällande förläggning av semesterledighet för anställda 
där kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder {BEA) tillämpas 

§ 1 Lokalt kollektivavtal om förläggning av semesterledighet 

I enighet med BEA § 22 mom 5 träffar idag Hässlehohns kommun överenskommelse med 
Kommunal, Vision, Ledarna, och Akademikerförbundet SSR om lokalt kollektivavtal om 
avvikelse från § 22 mom 1 så att arbetstagare med fast kontant månadslön får 
semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är 

löpande kalenderår. 

§ 2 Villkor och förutsättningar 

Avvikelsen gäller dem som anställs från och med 2021-04-01. 

De som är anställda sedan tidigare omfattas inte, såvida deras anställningar inte förlängs. I 
sådana fall gäller avvikelsen dem från och med det datum det nya anställningsavtalet träder i 
kraft. Eventuell innestående semesterförmån utbetalas i sådana fall kontant. 

§ 3 Giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall vara skriftlig. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-19 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 12 

Ändrad hantering av jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i personalutskottet 
Dnr: KLF 2021/213 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att ta bort den stående punkten gällande jämställdhet
och mångfaldsarbetet på utskottets dagordning. 

Beskrivning av ärendet 
2015-12-15 beslutade personalutskottet att; från och med 2016-01-01 avveckla 
referensgruppen för jämställdhet och mångfald och att fortsättningsvis hantera 
dessa frågor i den centrala samverkansgruppen. Vidare fattade personalutskottet 
2016-05-11 beslut om att arbetsgivaren Hässleholms kommuns hanteringen av 
jämställdhet- och mångfaldsarbetet ska vara en stående punkt på utskottets 
dagordning. 

Jämställdhet- och mångfaldsarbetet är under ständig utveckling, vilket får en direkt 
inverkan på hur arbetsgivare arbetar med frågorna. För Hässleholms kommun är 
frågorna mer integrerade i det personalpolitiska arbetet idag, än vad de var 2016. 

Kommunen arbetar idag med hjälp av stödsystem aktivt med redovisning och 
analys av olika personalnyckeltal, där exempelvis kön och ålder är viktiga 
parametrar. 

Arbetsrättsligt ställs det idag mer omfattande krav i diskrimineringslagen på att 
arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att främja likabehandling och 
motverka diskriminering. 

Hässleholm har också tagit fram en "Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 
2021 - 2025". Planen bygger på de nationella jämställdhetspolitiska delmålen och 
innehåller målsättningar och aktiviteter, som alla syftar till att nå de övergripande 
nationella målen. Planen är utformad på ett sådant sätt att den ska fungera som ett 
stöd i jämställdhetsarbetet på flera olika plan. I första hand omfattas ett 
medborgarperspektiv men planen innehåller även delar som omfattar ett 
arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. 
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Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-19 

Mot bakgrund av detta finns det ingen anledning att specifikt särbehandla frågor 
gällande jämställdhet- och mångfald längre, utan de bör hanteras av 
personalutskottet på samma sätt som andra personalpolitiska frågor. 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering 

l{ 3l 
ltiZ 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-19 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 13 

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

Beslut 
Personalutskottet beslutar om tillämpningen avseende specifik fråga. 
Övrig information läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sänt till 

Lotta Carlsson informerar om frågor som inkommit från enskilda 
förtroendevalda och nämndsekreterare. 

Fråga: Hur beräknas ersättning för förlorad arbetsinkomst för de 
förtroendevalda med oregelbunden arbetstid, till exempel skiftarbete? 
Svar: Den förtroendevalda ska årligen lämna in ett styrkt intyg från sin 
arbetsgivare, om arbetsinkomstens storlek. Intyget lämnas vid första begäran 
om ersättning, därefter årligen i januari månad eller snarast vid förändring av 
inkomst. 
För de förtroendevalda som arbetar till exempel skift, ska ersättning för 
obekväm arbetstid inkluderas som ett genomsnitt i det intyg som lämnats 
från arbetsgivaren. 

Övrigt: Information ges om ytterligare frågeställningar som besvarats av 
personalavdelningen. 

Samtliga frågor och svar kommer att publiceras under "För dig som 
förtroendevald, frågor och svar". 
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kommun 

Personalutskottet 

§14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-19 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 
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