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Kommunstyrelsens personalutskott 2019-02-18

Plats och tid Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:30

Beslutande Camilla Palm (M) Dan Berger (S) Dick Nystrand (SD)
Ludvig Ceimertz (M)      
               
               
               
               
               
               

Övriga närvarande Boel Steen, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Jenny Bondesson, HR-
specialist

Mari Hofflander, 
pensionshandläggare

Per Sundelius, 
förhandlingsstrateg Marie Färm, kanslichef

Utses att justera Dan Berger   

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-02-18 11:30

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Marie Färm

13-15

Ordförande ……………………………………………………………………………………………
Camilla Palm

Justerare ……………………………………………………………………………………………...

Dan Berger   

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens 
personalutskott

Sammanträdesdatum 2019-02-18

Datum då
anslaget sätts upp

2019-02-19 Datum då 
anslaget tas ned

2019-03-13

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Marie Färm
Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Måndagen den 18 februari 2019 kl. 09:30, 

Rådhus Skåne rum 107. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:30-09:40 AFA-projekt 

09:40-09:50 Revidering samverkansavtal 

09:50-10:00 Arbetsmiljöverkets inriktning för inspektioner 
 under nuvarande mandatperiod 

10:00-10:30 Uppföljning medarbetare 2018 

10:30-10:40 Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om 
 omställningsstöd och pension för 
 förtroendevalda OPF-KL 18 

10:40-10:50 Uppsägning av lokalt kollektivavtal angående 
 arbetstid för förskole- och fritidshemspersonal 

10:50-11:10 Lönekartläggning 

2019/19 1.2.7 

4 Förhandlingar 2019/20 1.2.7 

5 Löneöversyn 2019 2019/21 1.2.1 

6 Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 14 2019/137 2.2.2 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KSPU § 13

Informationer
Änr KS 2019/19 1.2.7

 HR-strateg Boel Steen informerar om AFA-projekt.

 HR-strateg Boel Steen informerar om pågående arbete med revidering 
av samverkansavtalet.

 HR-strateg Boel Steen informerar om arbetsmiljöverkets inriktning för 
inspektioner under nuvarande mandatperiod.

 HR-specialist Jenny Bondesson informerar om uppföljning medarbeta-
re 2018.

 Pensionshandläggare, Mari Hofflander informerar om tillämpningsan-
visningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-
troendevalda OPF-KL 18.

 HR-strateg Boel Steen informerar om uppsägning av lokalt kollektivav-
tal angående arbetstid för förskole- och fritidshemspersonal.

 HR-strateg, Mattias Wirsén informerar om lönekartläggning.
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KSPU § 14

Löneöversyn 2019
Änr KS 2019/21 1.2.1

 Förhandlingsstrateg Per Sundelius informerar om arbetet med 
löneöversyn 2019.
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KSPU § 15

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 14
Änr KS 2019/137 2.2.2

Beslut
 Kommunstyrelsens personalutskott, i egenskap av pensionsmyndighet, 

beslutar att Caroline Hedenström beviljas ekonomiskt omställningsstöd 
under perioden 1 januari – 31 december 2019. Omställningsstödet 
utges med 85 % av Caroline Hedenströms årsarvode 2017.

 För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroen-
devalda är inskriven på arbetsförmedlingen eller bedriver studier som 
berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen eller startar/ 
bedriver egen verksamhet.

 Den förtroendevalda ska var tredje månad, med en första gång den 10 
april, inkomma med underlag som styrker att hon uppfyller kravet på 
egen aktivitet. Detta kan t ex ske genom uppvisande av lönespecifikationer, 
studieintyg eller individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen.

Sammanfattning
Enligt de bestämmelser om omställningsstöd och pension som gäller för 
förtroendevalda under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2018 fram-
går bland annat att vissa förtroendevalda kan vara berättigade till olika 
stöd för återgång i arbete efter det att förtroendemannauppdrag avslutats.

De stöd som finns enligt OPF-KL 14 är tre; aktiva omställningsinsatser, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Caroline Hedenström fullgjorde under åren 2014-2018 ett uppdrag som 
vice ordförande i omsorgsnämnden med en fastställd omfattning om 60 % 
av heltid. Caroline Hedenström har 2018-11-26 ansökt omställningsstöd, 
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efter fullgjord mandatperiod och är därför berättigad till ekonomiskt 
omställningsstöd.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
personalutskott
 Kommunstyrelsens personalutskott, i egenskap av pensionsmyndighet, 

beslutar att Caroline Hedenström beviljas ekonomiskt omställningsstöd 
under perioden 1 januari – 31 december 2019. Omställningsstödet utges 
med 85 % av Caroline Hedenströms årsarvode 2017.

 För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroen-
devalda är inskriven på arbetsförmedlingen eller bedriver studier som 
berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen eller startar/
bedriver egen verksamhet.

 Den förtroendevalda ska var tredje månad, med en första gång den 10 
april, inkomma med underlag som styrker att hon uppfyller kravet på 
egen aktivitet. Detta kan t ex ske genom uppvisande av lönespecifikationer, 
studieintyg eller individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-01.
Ansökan om omställningsstöd, Caroline Hedenström 2019-01-25.
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