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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 2021 § 17 

Utredning inför beslut om eventuell övergångsbestämmelse till OPF- § 18 
KL och PBF 

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ekonomisk ersättning § 19 
för förtroendevalda 

Löneöversyn 2021 § 20 

Löneöversyn 2021 - Beräkningsutrymme för Lärarförbundet och § 21 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

Aktuella personalpolitiska frågor § 22 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 17 

Revidering av tillämpningsanvisningar för OPF-KL och 
PBF 2021 
Dnr: KLF 2021/256 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget gällande revidering av 
dokumentet "Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Joachim Fors (S) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att anta personalutskottets förslag till 
nytt regelverk gällande bestämmelser och ekonomisk ersättning till förtroendevalda, 
med giltighet från och med 2021-01-01. Förslaget innehöll bland annat en skrivning 
om begreppet betydande del av heltid och hur det ska definieras enligt gällande 
praxis. 

Hässleholms kommuns har fram till 2020-12-31 haft en egen definition av 
begreppet betydande del av heltid. Gällande praxis är att förtroendevald ska 
sammanlagt ha uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid för 
att betraktas tjänstgöra på betydande del av heltid. 

Denna procentsats (40%) förekommer också i omställnings- och pensionsavtalen 
OPF-KL och PBF, som Hässleholms kommuns förtroendevalda lyder under. Till 
dessa avtal har kommunens pensionsmyndighet (kommunstyrelsen) kopplat 
tillämpningsanvisningar. I nu gällande anvisningar (2020-04-29) finns under "3.3 
Förtydliganden" följande punkt: 

"Definition av gränsen 40 procent, enligt Hässleholms kommun. 

• Förtroendevald som uppbär månadsarvode med 25 procent eller mer av 
grundbeloppet skall anses fullgöra sitt uppdrag på minst 40 procent av 
heltid." 

Från och med 2021-01-01 gäller denna lokala definition inte längre, och föreslås av 
den anledningen tas bort från Hässleholms kommuns tillämpningsanvisningar för 
OPF-KL och PBF. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen 2021-04-28, § 74 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 18 

Utredning inför beslut om eventuell 
övergångsbestämmelse till OPF-KL och PBF 
Dnr: KLF 2021/116 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 
De förändrade villkoren för vissa förtroendevalda vad gäller omställnings- och 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF ska gälla från och med 2021-01-01, utan någon 
övergångs bestämmelse. 

Reservationer 
Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) har inkommit med ett förslag med följande lydelse: 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 
De förändrade villkoren för vissa förtroendevalda vad gäller omställnings- och 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF ska gälla från och med 2021-01-01, utan någon 
övergångs bestämmelse. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall enligt personalavdelningens förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Berggrens förslag till beslut röstar nej." 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Joachim Fors (S) 

Personalutskottet 

Justering tJ- Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

H'·ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD) och Robin Gustavsson (KD) 

Personalutskottet har därmed beslutat enligt Ulf Berggrens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har fram till 2020-12-31 haft en annan tillämpning än praxis 
avseende när en förtroendevalds uppdrag ska bedömas vara på betydande del av 
heltid. Hässleholms kommuns bedömning att sammanlagda uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad om 25% eller mer är att betrakta som betydande del av heltid är 
inte förenlig med gällande praxis, där betydande del av heltid avser sammanlagda 
uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid. 

I samband med revideringen av reglementet "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda" med giltighet från och med 2021-01-01 ändrades 
också tillämpningen av begreppet "betydande del av heltid" till gällande praxis. 

Nyss nämnda tillämpningar har en direkt inverkan på de omställnings- och 
pensionsavtal (OPF-KL eller PBF) som de förtroendevalda omfattas av. Avtalen 
OPF-KL och PBF använder sig av 40% som gränsvärde för om den 
förtroendevalde ska omfattas av samtliga förmåner i avtalet, endast vissa delar eller 
inte alls. Kommunens tidigare tillämpning av betydande del av heltid innebär att fler 
förtroendevalda har kvalificerat sig för pensionsavtalen i sin helhet, än vad som är 
brukligt i andra kommuner. 

Hässleholms kommuns beslut att från och med 2021-01-01 följa gällande praxis 
avseende begreppet betydande del av heltid (40%), får en direkt inverkan på 
vissa förtroendevaldas omställnings- och pensionsförmåner. För att lindra 
konsekvensen av den nya tillämpningen, som innebär att vissa förtroendevalda inte 
längre omfattas av samtliga pensionsförmåner i de för kommunen gällande 
omställnings- och pensionsavtalet OPF-KL, och inte alls av avtalet PBF, föreslås 
beslut om en övergångsbestämmelse. 

Personalavdelningens förslag till övergångsbestämmelse: 
Övergångsbestämmelsen gäller för förtroendevald med aktivt uppdrag 2021-01-01 
och ska gälla som längst till och med 2022-12-31. 

• Övergångsbestämmelsen avser förtroendevalda som 2020-12-31 uppbar 
månadsarvode med 25 % eller mer av grundbeloppet och enligt dåvarande 
tillämpning ansågs fullgöra sitt uppdrag på minst 40 % av heltid. 

• Från 2021-01-01 gäller för nytillträdd förtroendevald ordinarie tillämpning 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Hässle olms 
kommun 

Personalutskottet 

om minst 40% av heltid för att anses fullgöra sitt uppdrag på betydande del 
av heltid (40%) i kommunen/bolagen och därmed omfattas av hela OPF-KL 
alternativt PBF. 

Att besluta om en tidsbegränsad övergångsbestämmelse gällande omställnings- och 
pensionsvillkoren för dessa särskilt berörda förtroendevalda bedöms rimligt, med 
tanke på att förutsättningarna ändrats under pågående uppdragstid. Förslaget 
innebär att inför mandatperiod 2023 har övergångsreglerna spelat ut sin roll och den 
nya tillämpningen gäller samtliga, även de som berörs av den föreslagna 
övergångsbestämmelsen. 

Föreslagen övergångsbestämmelse är framtagen av personalavdelningen i samarbete 
med sakkunnig från KP A. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett beslut om en övergångsbestämmelse kan leda till en kostnadsökning om någon 
av de berörda förtroendevalda under övergångsbestämmelsens giltighet ansöker om, 
och beviljas, en omställnings- och/ eller pensionsförmån, som de enligt den nya 
tillämpningen inte längre omfattas av. 

Ärendets tidigare behandling 

Sänt till: 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Hässleholms 
komm n 

Personalutskottet 

§ 19 

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

Beslut 
Personalutskottet beslutar om tillämpningen enligt redovisat svar avseende denna 
specifika fråga. 

Beskrivning av ärendet 

Sänt till 

Lotta Carlsson informerar om fråga som inkommit från nämndsekreterare. 

Fråga: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har inbjudit de politiska 
partierna till workshop gällande översiktsplan. Syftet är att så tidigt som 
möjligt få en bred politisk förankring i frågan. Vilken ersättning ska utgå och 
vem står för kostnaderna? 

Svar: Gällande detta enskilda tillfälle, utgår ersättning enligt 2.6.1 b ). 
Kostnaden belastar miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -04-16 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 20 

Löneöversyn 2021 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar om att årets löneöversyn är avslutad med 
förbundsområden tillhörande Akademikeralliansen (utom Sveriges 
Skolledarförbund), förbundsområde Hälso och sjukvård, Kommunal samt Allmän 
kommunal verksamhet. 

Ny lön utbetalas från april 2021. 

Nytt centralt avtal är tecknat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 
samverkansråd. 

Det preliminära resultatet för årets löneöversyn blev 2,2%. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (12) 



SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 
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Personalutskottet 

§ 21 

Löneöversyn 2021 - Beräkningsutrymme för 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 
samverkansråd 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar följande: 

1. För Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd är 
beräkningsutrymmet 2,0% för löneöversyn 2021. 

2. Inget garanterat utfall per facklig organisation, ingen individgaranti. 

3. Några särskilda prioriteringar utöver det totala utrymmet som beslutats, görs 
inte. 

Beskrivning av ärendet 

Dagens möte inleddes med ett samtal med Kristina Rauer och Paul Szabo, 
Lärarförbundet samt Marie Lundgren, Lärarnas Riksförbund för att föra en dialog 
kring de yrkanden som lämnats in från förbunden. 

Årligen fattar personalutskottet beslut om beräkningsunderlag för löneöversyn. Till 
grund ligger centralt fattade beslut mellan parterna - Huvudöverenskommelser om 
lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK). 

Arbetsgivaren har vid två tillfallen mottagit yrkanden från Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund. 
Personalutskottet har haft dessa i beaktande vid beslut om löneöversyn 2021. 
Yrkandena anses besvarade i och med personalutskottets beslut. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Personalutskottet 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-16 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist meddelar att ingen ny information finns att lämna. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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