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Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Utses att justera 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, stadshuset, 2022-06-20, kl 08:30-10:55 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Joachim Fors (S) vice ordförande 
Ulf Berggren (SD) ledamot 

Personalchef Marie Söderqvist 
IT-chef John Palmqvist § 21 
HR-specialist Tina Svensson § 21 - 22 
HR-strateg Helen Marcolin § 23 
Förhandlingssekreterare Lotta Carlsson 

Joachim Fors 

§ 21 - § 24 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Joachim Fors 
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H ·· ssleholms 
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Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Personalutskottet 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Personalutskottet 

2022-06-20 

2022-06-23 

2022-07-15 

K . nl - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lotta Carlsson 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

H··ssl olms 
ommun 

Personalutskottet 

Innehållsförteckning 

Organisering av praktiskt stöd i IT-frågor för förtroendevalda § 21 

Presentation av utredning - Kompetensförsörjning : Förlängt arbetsliv § 22 

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) § 23 

Aktuella personalpolitiska frågor § 24 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Hässl olms 
komm n 

Personalutskottet 

§ 21 

Organisering av praktiskt stöd i IT-frågor för 
förtroendevalda 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

IT-chefen återkopplar samtalet med kanslichefen till personalavdelningen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har utmärksammat att förtroendevalda är i behov av praktiskt 
stöd i IT-frågor. 

John Palmqvist har bjudits in för att föra en dialog med personalutskottet om hur 
man kan underlätta för förtroendevalda i frågor som rör IT. 

John Palmqvist kontaktar kanslichef Marina Nillund för att föra en dialog om vid 
vilka sammanhang IT-avdelningen och andra tjänstepersoner kan vara 
förtroendevalda behjälpliga med frågor rörande IT. 

Sänt till 

John Palmqvist 
Marina Nillund 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-06-20 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 22 

Presentation av utredning -
Kompetensförsörjning: Förlängt arbetsliv 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Tina Svensson presenterar en utredning om förlängt arbetsliv som ett led i 
kompetens försörjningen. 

Personalutskottet 

Justering ;l:t:- !f , I Utdraget besty,ke, 

t~ 

5 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 23 

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Helen Marcolin informerar om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) 
samt allmänna bestämmelser (AB) som träder i kraft 2022-10-01. 

Personalutskottet 

Justering Jt ;:s f- I Utd,aget besty,kes 

-~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

H··ssl holms 
omm n 

Personalutskottet 

§ 24 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att kallelsen till personalutskottets möte den 19 augusti 
publiceras i Atea doc den 15 augusti 2022. 

I övrigt beslutar personalutskottet med godkännande att lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar om: __ 

Rekryteringsprocessen HR-chef. 

Upphandling av konsulttjänst kommer att ske för att utreda behovet av 
framtida kontorsarbetsplatser. 

Kommunal har begärt central förhandling hos Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) eftersom Hässleholms kommun avslagit Kommunals 
yrkande om att betala in ca 350 000 kr då tidigare huvudman inte betalat in 
avgifter för tjänstepension till medarbetarna. 

Kallelsen till personalutskottets möte den 19 augusti 2022. 

Personalutskottet 

Justering 
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