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2022-05-20 
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kommun 
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Innehållsförteckning 

Löneöversyn 2022 - Beräkningsunderlag för Vårdförbundet § 14 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till § 15 
förtroendevalda 

Redovisning av kommunövergripande personalnyckeltal första § 16 
kvartalet 2022 

Aktuella personalpolitiska frågor § 17 

Redovisning av medarbetarenkäten 2022 § 18 

Redovisning och uppföljning - Heltid som norm § 19 

Dialog om antal medarbetare per chef § 20 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 14 

Löneöversyn 2022 - Beräkningsunderlag för 
Vårdförbundet 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar följande: 

1. För samtliga tillsvidareanställda medarbetare beräknas ett utrymme om 
2,4%. 

2. Prioritering med 25 000 kr kommer att tillfalla barn- och utbildnings
förvaltningen att fördelas individuellt och differentierat till gruppen: 
AID 206019 Skolsköterska 

Prioritering med 17 5 000 kr kommer att tillfalla omsorgs förvaltningen att 
fördelas individuellt och differentierat till grupperna: 
AID 206011 Distriktssköterska 
AID 206012 Psykiatrisjuksköterska 
AID 206014 Sjuksköterska funktionsnedsättning/ äldreomsorg/ geriatrik 
AID 206021 Sjuksköterska specialistinriktning 
AID 206022 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
AID 206090 Sjuksköterska, allmän 

Beskrivning av ärendet 

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 mottagit yrkanden från Vårdförbundet samt inhämtat 
information från förvaltningscheferna. Detta tillsammans med analys av 
kommunens löner, lönekartläggning samt omvärldsbevakning ligger till grund för 
personalutskottets beslut om löneöversyn 2022 för Vårdförbundet. 

Personalutskottet konstaterar att inom ramen för det utrymme som förvaltningarna 
disponerar har förvaltningschefen ett stort ansvar och stora möjligheter att göra de 
prioriteringar som arbetsgivaren anser nödvändiga och viktiga, för att premiera goda 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2022-05-20 
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arbetsinsatser som leder till ökad måluppfyllelse över tid och för att attrahera och 
behålla medarbetare. 

Personalutskottet vill särskilt uppmärksamma lönesättande chefer på den möjlighet 
som löneöversynen är att långsiktigt skapa önskad lönestruktur. Detta kan innebära 
att arbeta med en ökad lönespridning inom en yrkesgrupp eller uppmärksamma och 
definiera kompetensen hos de erfarna medarbetarna som bidrar till såväl 
verksamhetens utveckling som dess stabilitet. 

Yrkanden från Vårdförbundet anses besvarande i och med personalutskottets 
beslut. 

Sänt till: 
- Förvaltningschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
omsorgs förvaltningen 
- Vårdförbundet 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Personalutskottet 

§ 15 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2022/137 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/ eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så." 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd." 

Sammanfattning 

Personalutskottet har fattat beslut om att låta göra en uppföljning/ utvärdering av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda efter ett års 
tillämpning. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att uppdra åt personalavdelningen att ta 
fram förslag till nytt reglemente avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda. Personalutskottet har därefter gjort en översyn av 
bestämmelserna. 

Beslut togs i kommunfullmäktige 2020-09-28 om reviderade bestämmelser att gälla 
från 2021-01-01. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att personalutskottet 
delegeras tolka bestämmelserna. 

Efter att bestämmelserna börjat tillämpas har det inkommit frågor om tolkning som 
fortlöpande har besvarats. 

Personalutskottet beslutade 2021-06-22 att låta göra en utvärdering av 
bestämmelserna efter ett års tillämpning. 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna 
utifrån de frågeställningar som inkommit under året samt utvärderat 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Under punkten 2.4 har konstaterats att bestämmelserna inte stämmer överens med 
aktiebolagslagen samt att ett behov av förtydligande finns. 

Under punkten 2.6.1.f) har uppmärksammats att även kommunfullmäktiges 
ordförande, likt kommunstyrelsens ordförande, bör ha möjlighet att kalla den 
parlamentariska gruppen. 

Punkten 2.6.1 g) har hanterats i särskild ordning, se diarienr KLF 2021/801. 

I övrigt finner man inga skäl att föreslå att göra några ytterligare förändringar. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Personalutskottet 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

§ 16 

Redovisning av kommunövergripande 
personalnyckeltal, första kvartalet 2022 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar analys av nyckeltal, kvartal 1 2022 jämfört med samma 
period 2021. 

Bilaga: 
Kommunövergripande personalnyckeltal, januari-mars 2022 respektive 2021 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunens medarbetare - kvartal 1 2022 

I► Hässleholm nästa. 
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Mål 2022 - Attraktiv arbetsgivare 
- från "Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024" 
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Kommunens medarbetare 
31 mars 2022 jmf 2021 

4 471 tillsvidareanställda (+22) 

549 tidsbegränsat anställda (-4) 

90,6 % sysselsättningsgrad (+0,4 %-enheter) 

Var finns förändringarna? 

• Tekniska förvaltningen ökar +191 (må/tidsorg) 

• Oms minskar -91 (måltid, leg. personal samt 
yrkesgrupp social minskar) 

• Buf minskar -86 (måltid och lärare minskar, 
elevassistenter, barnskötare samt 
lärarassistenter ökar) 

• Socialförvaltningen ökar, +10 (socialsekreterare) 

► Hässleholm ,nästa. 



Heltidsanställda & heltidsarbetande 

Nyckeltal 

Heltidsanställda 
månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

Heltidsarbetande 
månadsavlönade, 
kommun, andel(%) 

Beskrivning 
2018 2019 2020 2021 
nov nov nov nov 

Heltidsanställda (100 % överenskommen sysselsättningsgrad) 
månadsavlönade totalt dividerat med samtliga 
månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i 
procent. 59 58 60 61 

Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) 
månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med 
sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för 
redovisning i procent. 51 51 52 53 

Avser kommunalt anställda i november månad enligt HÖK. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. 
Källa: Kolada/SKR:s personalstatistik (novemberstatistiken) 



Heltidsarbetande månadsavlönande, 
andel(%) 
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;..-. ..... • 9,6 °/o total sjukfrånvaro (+2,2 %-enheter) 

28,8 % långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar 

(-5 %-enheter) 

• Total sjukfrånvaron ökar främst i tekniska, barn

& utbildning samt arbetsmarknad. 

• Minskning av långtidssjukfrånvaron i samtliga 

förvaltningar utom tekniska och arbetsmarknad. 



Korttidssjukfrånvaro dag 1-14, 2019-2022 
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I 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 17 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Marie Söderqvist informerar om att Kommunal begärt förhandling eftersom 
det uppdagats att det inte betalats in avgifter till tjänstepension till 
medarbetare som tidigare arbetat hos privat arbetsgivare. 
Hässleholms kommun tog över verksamheten 2021-01-01. 
Arbetsgivaren avslår Kommunals yrkande om att Hässleholms kommun 
skulle betala in ca 350 000 kr i förlorade tjänstepensionsavgifter. 

Om riksdagen kommer att fatta beslut om ändrade LAS-regler i närtid, 
kommer personalavdelningen att informera om förändringarna vid nästa 
möte. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

§ 18 

Redovisning av medarbetarenkäten 2022 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enkätfabriken har för Hässleholms kommuns räkning genomfört en 
medarbetarundersökning för kommunens anställda. Syftet med undersökningen är 
att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och kartlägga vilka 
faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ riktning. Frågorna i 
undersökningen har valts ut av Hässleholms kommun. 

Undersökningen genomfördes under april 2022. 

Sammanlagt har 2 942 av 4 841 medarbetare svarar på undersökningen, vilket ger en 
svarsfrekvens om 61 %. Svarsfrekvensen för 2021 års undersökning var 72%. 

Maria Hallgren redovisar det kommunövergripande resultatet av enkäten. 

Bilaga: 
Kommunövergripande resultat av medarbetarenkäten 2022 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bakgrund 

SYFTE 

Enkätfabriken har för Hässleholms kommuns räkning genomfört en medar

betarundersökning för kommunens anställda. Syftet med undersökningen 

är att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och 

kartlägga vilka faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ rikt

ning. Frågorna i undersökningen har valts ut av Hässleholms kommun. 

Kontaktperson hos Hässleholms kommun har varit: 

Maria Hallgren 
maria.hallgren@hassleholm.se 

Projektledare för undersökningen har varit: 

Therese Bosrup 
therese.bosrup@enkatfabriken.se 

Kvalitetsansvarig analytiker för undersökningen har varit:: 

Lovisa Köllerström 
lovisa.kollerstrom@enkatfabriken.se 

EN K Ä T FA 8 R I KEN I Hässleholms kommun, Medarbetarundersökning maj 2022 

GENOMFÖRANDE 

Undersökningen genomfördes under april 2022. Svaren samlades in via 

en webbenkät och inbjudan att delta sändes per e-post till de anställda. 

Tre påminnelseutskick genomfördes till de som vid tidpunkten för de 

aktuella utskicken inte hade svarat färdigt på undersökningen. 

inbjudan 

Tidpunkt 

2022-04-11 

1 :a påminnelse 2022-04-20 ------------2: a påminnelse 2022-04-22 

3:e påminnelse 2022-04-25 -----------------------
undersökning stängd 2021-04-26 --------------



Bakgrund 

URVAL OCH SVARSFREKVENS 

Sammanlagt har 2 942 av 4 841 medarbetare svarat på undersökningen 

vilket ger en svarsfrekvensen om 61 %. Svarsfrekvensen för 2021 års 

undersökning var 72 %. Nedan visas svarsfrekvens och antal svar uppdelat 

på förvaltning . 

F/lrvaltnlng Antal inbjudna Antal svar Svarafrekvens 

Arbelsmarknadsförvallningen 148 124 84% -----
Barn- och utbildningsförvaltningen 2035 1253 62% 

Kommunledningsförvaltningen 257 183 71% 

Kul tur- och fritidsförvaltningen 107 69 64% 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 74 67 91% 

Omsorgsförvaltningen 1637 860 53% 

Socialförvaltningen 143 111 78% 

Tekniska förval tningen 440 275 63% 

Total 4641 2942 61% 

EN K ÄT FABR I KEN I Hässleholms kommun, Medarbetarundersökning maj 2022 

REPRESENTATIVITET 

Då skillnaden mellan hur stor andel varje förvaltning utgör av kommunens 

anställda och hur stor andel av svaren som kommer från respektive förvalt

ning ligger inom en felmarginal på 3 procentenheter kan svaren ses som 

tillräckligt representativa. 

F/lrvaltning Antal Andel Antal svar Andel svar inbjudna inbjudna 

Arbetsmarknadsförvaltningen 148 3% 124 4% 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2035 42% 1253 43% 

Kommun!edningsförvaltningen 257 5% 183 6% 

Kultur- och fritidsförvaltningen 107 2% 69 2% 

Miljö- och stadsbyggnads-
74 2% 67 2% 

förvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 1637 34% 860 29% 

Socialförvaltningen 143 3% 111 4% 

Tekniska förvaltningen 440 9% 275 9% 

Total 4841 100% 2942 100% 



Extern benchmarking 

Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Rådet för främjande av 

kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt 

utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på 

hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds 

att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området för att komplet

tera sina respektive undersökningar. Dessa nio frågor sammanfattas i fyra 

jämförelsetal. 

INDEX"HME" 

Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindex Håll

bart medarbetarengagemang (HME). Begreppet "hållbart" markerar att 

detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, 

inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på 

chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

DELINDEX "MOTIVATION" 

Delindex Motivation har i princip tydligast bäring på medarbetar

engagemangets nivå och svaren kommer sannolikt till viss del att påverkas 

av innehållet i respondentens arbete. Tanken är att en motiverad med

arbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete, men även i 

sin organisations helhet. En hög motivation och en positiv känsla när man 

går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och 

bidra till utveckling av verksamheten . 

ENK ÄT FABR I KEN I Hässleholms kommun, Medarbetarundersökning maj 2022 
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DELINDEX "LEDARSKAP" 

Delindex Ledarskap tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas 

förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget 

som deras förmåga att ta tillvara på engagemanget i verksamheten. 

Cheferna är enligt flertalet studier av medarbetarengagemang avgörande 

för detsamma. 

DELINDEX "STYRNING" 

Delindex Styrning syftar dels till att mäta om styrningen av organisa

tionen ger förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och om 

styrningen är sådan att den tar tillvara på engagemanget i verksamheten. 

Som framgår ovan defin ieras medarbetarengagemang i detta samman

hang till stor del som att medarbetarna förstår verksamheten och var man 

passar in i den. Tanken är att detta ska ringas in tydligt av dessa frågor. 



Extern benchmarking 

Hlssleholma kommun Hässleholms kommun Hlssleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Kommuner med Hela Sverige 
50 000 • 99 999 (2022) (2021) (2020) (2019) (2018) 

HME 

Motivation 

Ledarskap 

Styrning 

HME 

Motivation 

Ledarskap 

Styrning 

78 

79 

77 

80 

Arbetsmarknads• 
förvaltningen 

87 

87 

90 

85 

79 80 

80 81 

78 79 

80 80 

Barn- och 
utbildnings-

f6rvattnlngen 

Kommunlednings-
förvaltningen 

78 78 

80 79 

75 81 

80 74 
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79 

79 

78 

79 

Kultur- och fritids· 
f6rvattnlngen 

73 

73 

76 

69 

79 

79 

78 

79 

Miljö-och 
stadsbyggnads• 

f6rvaltnlngen 

76 

77 

80 

72 

Invånare (2021) 
(2021) 

79 80 

80 80 

79 80 

80 80 

Omsorgs- Tekniska 
f6rvaltnlngen 

Socialförvaltningen 
f6rvaltningen 

78 80 78 

77 79 77 

75 81 79 

81 81 80 



Del 1 : Motivation 

Den första delen i enkäten bestod av HME-frågor som gäller motivation 

i arbetet. Andelen av de anställda som tycker att deras arbete känns 

meningsfullt är mycket hög, 91 procent. Något lägre andel , 78 %, instäm

mer i att de både ser fram emot att gå till arbetet och att de lär nytt och 

utvecklas i sitt arbete. 10 % ser inte fram emot att gå till arbetet. 

De nedbrutna resultat som anges i tabellerna på nästkommande sida visar 

medelvärden på skala O till 100 och alltså inte procent. Sett över tid så har 

0% 

% 
Mitt arbete känns meningsfullt 1 o 6% 

Hässleholms kommuns medelvärde haft en svag nergång vid mätningarna 

sedan 2020 inom området motivation. Ser man till resultaten på förvalt

ningsnivå ser vi att de anställda på Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn

och utbildningsförvaltningen är mer positiva i sina svar än genomsnittet 

på alla tre frågor gällande motivation. Anställda på Kultur och fritidsförvalt

ningen är mindre positiva i sina svar på området jämfört med genomsnittet. 

20% 40% 60% 80% 100% 

34% 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete f 4% 15% 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 7% 16% 

■ Stämmer mycket dåligt ■ Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt ■ Stämmer ganska bra ■ Stämmer mycket bra 
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Del 1: Uppdelning 

UPPDELNING ÖVER TID, UPPDELNING PÅ FÖRVALTNING 

Hlssleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun 

Mitt arbete känns meningsfullt 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Mitt arbete känns meningsfullt 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 

UPPDELNING PÅ ÅLDER 

Mitt arbete känns meningsfullt 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 

UPPDELNING PÅ KÖN 

Mitt arbete känns menlngsfullt 

Jag lär nytt och utvecklas i milt dagliga arbete 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 

(2022) 

86 

76 

74 

Arbetsmar1<nado-
förvaltningen 

91 

85 

84 

-29 

86 

76 

71 

(2021) 

87 

76 

76 

Barn-och 
Kommunlednings-

utbildnings-
förvaltningen 

30-39 

84 

75 

72 

87 

78 

74 

4049 

86 

76 

75 

f6rvaltnlngen 

84 

76 

77 

50-59 

87 

76 

76 

Kvinna Man 

87 

76 

75 

86 

77 

77 
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(2020) 

88 

77 

77 

Kultur- och fritids-
förvaltningen 

80 

72 

67 

60-

87 

75 

76 

(2019) 

85 

76 

75 

MIIJ6· och stads-
byggnads-

förvaltningen 

82 

79 

68 

111 

Hässleholms kommun 
(2018) 

86 

76 

75 

Omsorgs- Social• Tekniska 
förvaltningen f6rvaltnlngon förvaltningen 

86 84 82 

72 79 72 

73 75 75 



Del 2: Ledarskap 

Nästa del i enkäten var HME-frågor kring ledarskap. När det gäller synen 

på ledarskap är svaren något mindre positiva än kring motivation. 13 % av 

de anställda har angett att de inte instämmer i att deras närmaste chef visar 

uppskattning för deras arbetsinsatser, däremot så instämmer 71 %. Andelen 

som anser att den närmaste chefen visar förtroende för de anställda samt 

ger dem förutsättningar att ta ansvar i arbetet är däremot högre, där är det 

omkring 80 % som instämmer i respektive påstående. 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 

0% 

Jämfört med tidigare års mätningar så har även frågorna inom ledarskap 

gått något ner. Ser man till de olika förvaltningarna så ligger Arbetsmark

nadsförvaltningen över genomsnittet även här. Barn- och utbildningsforvalt

ningen och Omsorgsförvaltningen har något lägre nöjdhet än genomsnittet 

i sina svar inom området ledarskap. 

20% 40% 60% 80% 100% 

30% 

% 13% 34% 

■ Stämmer mycket dåligt ■ Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra ■ Stämmer mycket bra 
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Del 2: Uppdelning 

UPPDELNING ÖVER TID, UPPDELNING PÅ FÖRVALTNING 

Hlsslaholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun 
(2022) (2021) (2020) (2019) (2018) 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 72 ------
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 79 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att la ansvar i mitt arbete 78 

74 

81 

81 
----

75 

82 

81 

73 ----
81 

79 ---------------------------

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

UPPDELNING PÅ ÅLDER 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
----

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i milt arbete 

UPPDELNING PÅ KÖN 

Arbetsmarknads• 
förvaltningen 

-29 

71 

78 

80 

88 

92 

91 

Barn-och 
Kommunlednings• utbildnings-

f6rvattnlngen 

30-39 

73 

80 

78 

70 

78 

77 

40---49 

72 

79 

78 

förvaltningen 

77 

83 

82 

50-59 

72 

79 

77 

Kvinna Man 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

73 

80 

79 
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76 

84 

81 

Kultur- och fritids• 
f6rvaltnlngen 

72 

80 

76 

60-

73 

81 

82 

Mllj6• och stads• 
byggnads-

förvaltningen 

79 

78 

82 

73 

80 

79 

Omsorgs-
f6rvaltnlngen 

71 

77 

77 

Social• 
f6rvaltnlngen 

75 

83 

84 

111 

Tekniska 
förvaltningen 

75 

82 

80 

10 



Del 3: Styrning 

Den tredje delen i enkäten gällde HME-frågor kring styrning. Resultatet på 

området varierar en del : 90 % av de anställda instämmer i att de vet vad 

som förväntas av dem i deras arbete och att de är insatta i arbetsplatsens 

mål. Andelen som tycker att målen också följs upp på ett bra sätt är däremot 

lägre, 68 %. 

Inom området styrning har Hässleholms kommun ett jämnt resultat på med-

0% 

% 
Jag är insatt i min arbetsplats mål 1 o 7% 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 7% 

% 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 1 o 6% 

11 

elvärdet vid de senaste års mätningar. Man kan även utläsa att kvinnorna 

har högre nöjdhet generellt inom styrning jämfört med männen. 

När vi jämför på förvaltningsnivå ser vi igen att Arbetsmarknadsförvalt

ningen har mer positiva svar än genomsnittet på hela området. Kom

munledningsförvaltningen , Kultur och fritidsförvaltningen och Miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltningen ligger under genomsnittet. 

20% 40% 60% 80% 100% 

38% 

21% 

34% 

■ Stämmer mycket dåligt ■ Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra ■ Stämmer mycket bra 
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11 
Del 3: Uppdelning 

UPPDELNING ÖVER TID, UPPDELNING PÅ FÖRVALTNING 

Hlssleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun Hässleholms kommun 
(2022) (2021) (2020) (2019) (2018) 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 83 84 84 83 84 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 70 71 70 69 69 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 86 86 86 84 84 

Arbetamartmads-
Barn-och 

Kommunlednings- Kultur- och fritids-
Miljö- och stads-

Omsorgs- Social• Tekniska utbildnings- byggnads• f6rvattnlngen 
förvaltningen 

f6rvattnlngen f6rvaltningen förvaltningen förvaltningen förvaltningen förvaltningen 

Jag år insatt i min arbetsplats mål 87 84 77 72 73 84 86 83 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 79 70 64 58 62 71 71 70 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 88 85 81 78 79 88 86 87 

UPPDELNING PÅ ÅLDER 
-29 30-39 4049 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 80 81 84 84 85 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 70 69 70 69 71 

Jag vet vad som förväntas av mig i milt arbete 83 84 86 87 87 

UPPDELNING PÅ KÖN 

Kvinna Man 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 85 80 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 71 67 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 87 84 
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Del 4: Delaktighet och inflytande 

Arets medarbetarundersökning innehåller även kommunövergripande frågor 

om Delaktighet och inflytande. Frågeområdet ger kunskaper om hur medar

betaren upplever sitt utrymme att komma med tankar, åsikter och ideer i sin 

arbetsvardag, och på det sättet vilka möjligheter medarbetaren har för att vara 

med att forma verksamhetens utveckling. Området tar stöd i forskning och 

utgör en av arbetsplatsens viktiga faktorer som främjar hälsa och medverkan. 

Här redovisas medarbetarens upplevda möjlighet att framföra sina synpunkter 

och engagera sig på arbetsplatsen. 
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Del 4: Delaktighet och inflytande 
Den fjärde delen av enkäten tar för sig området delaktighet och inflytande. 

På två av tre frågor svarar runt 80 % av medarbetarna att de har möjlighet 

till att bidra med att utveckla sin arbetsvardag och verksamheten. 73 % 

svarar att deras chef uppmuntrar dem att bidra med tankar, åsikter och 

ideer, och 17 % svarar neutralt på frågan. 

Vid jämförelse på verksamhetsnivå ser vi att Arbetsmarknadsförvaltningen 

ligger över genomsnittet även här. Också Miljö- och stadsbyggnadsförvalt

ningen och Socialförvaltningen har medarbetare som svarar mer positivt på 

Jag har möjlighet att bidra med tankar, åsikter och ideer för att 
utveckla min arbetsvardag och verksamheten jag arbetar inom. 

Min närmaste chef uppmuntrar mig att bidra med tankar, åsikter 
och ideer för att utveckla verksamheten jag arbetar inom. 

Jag vet i vilka sammanhang och på vilket sätt jag har möjlighet att 
påverka med tankar, åsikter och ideer. 

0% 

frågorna än genomsnittet inom detta området. Det lägsta resultatet hittar 

vi hos Barn- och utbildningsförvaltningen på frågan om närmste chef upp

muntrat till att bidra med tankar, åsikter och ideer. 

20% 40% 60% 80% 100% 

5% 11% 

17% 

5% 15% 

■ Stämmer mycket dåligt ■ Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra ■ Stämmer mycket bra 
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Del 4: Uppdelning 

UPPDELNING PÅ FÖRVALTNING 

Jag har möjlighet all bidra med tankar, åsikter och ideer för att 
utveckla min arbetsvardag och verksamheten jag arbetar inom. 

Min närmaste chef uppmuntrar mig alt bidra med tankar, åsikter 
och idE!er för alt utveckla verksamheten jag arbetar inom. 

Hässleholms 
kommun 

(2022) 

78 

74 

Art>etsmark-
nadsf6rvalt-

nlngen 

89 

88 

----------
Jag vet i vilka sammanhang och på vilket sått jag har möjlighet 
att påverka med tankar. åsikter och idE!er. 

77 84 

UPPDELNING PÅ ÅLDER 

Barn-och 
utbildnings-

förvaltningen 

79 

72 

76 

Jag har möjlighet att bidra med tankar, åsikter och idE!er för att utveckla min arbetsvardag och verksamheten jag arbetar inom. 

Min närmaste chef uppmuntrar mig att bidra med tankar, åsikter och ideer för att utveckla verksamheten jag arbetar inom 

Jag vet i vilka sammanhang och på vilket säll jag har möjlighet all påverka med tankar. åsikter och id8er. 

UPPDELNING PÅ KÖN 

Jag har möjlighet alt bidra med tankar. åsikter och idåer för att utveckla min arbetsvardag och verksamheten jag arbetar inom. 

Min närmaste chef uppmuntrar mig att bidra med tankar, åsikter och idåer för att utveckla verksamheten jag arbetar inom. 

Jag vet i vilka sammanhang och på vilket sätt jag har möjlighet att påverka med tankar, åsikter och idåer. 
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Kommunled-
nlngsf&valt-

nlngen 

77 

74 

75 

-29 

77 

73 

72 

80 

75 

78 

Kultur- och 
lritldsf6rvalt-

nlngen 

78 

76 

75 

78 

76 

76. 

Man 

79 

76 

77 

Miljö- och stads- Omsorgs-
byggnads-

förvaltningen 

40--49 

78 

74 

77 

81 

76 

78 

Mrvalt-
nlngen 

50-59 

79 

73 

77 

77 

74 

76 

Social- Tekniska 
förvaltningen förvaltningen 

60-

79 

75 

78 

81 

80 

80 

77 

75 

77 
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SAI'vfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

H .. ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 19 

Redovisning och uppföljning - Heltid som norm 
Dnr: 

Beslut 
Till personalutskottets möte i december 2022 kommer omsorgsförvaltningen att 
redovisa en uppföljning och återkoppling av heltidsprojektet. 
I övrigt beslutar personalutskottet att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har sedan 2017 ett pågående arbete med fokus på att öka 
antalet heltidsarbetande (höja sysselsättningsgraden). Grunden för arbetet är den 
huvudöverenskommelse (HÖK 16) som Sveriges kommuner och regioner tecknat 
med fackförbundet Kommunal. 

Ur arbetsgivarsynvinkel är syftet att: 
trygga kompetensbehov genom att ta tillvara den kompetens som redan 

deltidsanställda innehar 

erbjuda attraktiva anställningar bland annat genom minskat antal 
visstidsanställningar 

erbjuda medarbetare ett jämställt yrkesliv, då det är väl känt att yrken med 
lägre sysselsättningsgrad ofta är kvinnodominerade. 

Ur arbetstagarperspektiv är syftet att: 
ge medarbetare möjlighet att vara självförsörjande, både under yrkeslivet 
men även när medarbetare går i pension 

Personalutskottet fattade beslut 2020-05-14 att från och med den 1 mars 2021 ska 
samtliga tillsvidareanställda vakanser inom Kommunals avtalsområde annonseras på 
heltid med möjlighet att välja vakanta arbetets egentliga sysselsättningsgrad. Dock 
med lägst valbara sysselsättningsgrad på 75%. 

Vidare fattade personalutskottet beslut om uppföljning i maj 2022. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

12 (14) 



SA:M:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-05-20 

H ·· ssleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Maria Hallgren redovisar antal utannonserade befattningar på deltid alternativt 
deltid/ heltid under tiden 2021-03-01-2022-02-28. 

Asa Ollerstam Lundh och Marina Caggianella redovisar att förvaltningen i 
projektform arbetar med heltidsfrågan. 
Personalutskottet kommer att få återkoppling av projektet i december 2022. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (14) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§ 20 

Dialog om antal medarbetare per chef 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet förde en dialog med Åsa Ollerstam Lundh och Marina 
Caggianella om det tidigare målet i strategisk plan och chefernas 
arbetsmiljösituation. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (14) 
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