
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsens personalutskott 2021-02-15 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 109, kl. 08:30-10:20 

 
Beslutande Ludvig Ceimertz (M), §§ 8-9 Dan Berger (S) Dick Nystrand (SD) 

                   

                   

                   
Tjänstgörande 
ersättare 

Bo Silverbern (M) istället för 
Camilla Palm (M), §§ 8-9 

Henny Tillberg (L) istället för 
Kamilla Danielsson (L) 

Bo Silverbern (M) istället för 
Ludvig Ceimertz (M) § 10 

                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Johanna Juhlin,  
HR-direktör 

Madelene Rickardsson, 
förhandlingschef 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

 Maria Wihlborg,  
HR-strateg 

Sara Cardling, 
förvaltningssekreterare 

Jenny Bondesson,  
HR-specialist § 8 

                   

 Utses att justera Dan Berger §§ 8-9 Bo Silverbern § 10       

Justeringens 
tid och plats 

 

 Rådhus Skåne 2021-02-15 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer   8-10 
 Andrea Ax Karlsén 

  

 

 
Ordförande  ............................................................................................................................... …………………………………………………………………………  
 Ludvig Ceimertz §§ 8-9 Dan Berger § 10  

 
Justerare  ............................................................................................................................... ………………………………………………………………………..  
 Dan Berger §§ 8-9 Bo Silverbern § 10  

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens 
personalutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-02-16 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-03-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Andrea Ax Karlsén 

 
Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Sekreterare: Andrea Ax Karlsén  
Tfn: 044-135184 
E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Måndagen den 15 februari 2021 kl. 08:30 

Rådhus Skåne rum 109 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 
08:30-08:45 Riktlinjer för tjänstepension  
08:45-08:55 Återkoppling resultat löneöversyn 2020  
08:55-09:05 Löneöversyn 2021  
09:05-09:35 Uppföljning medarbetare  
09:35-09:50 Uppföljning av samverkan 
 Kommunövergripande samverkansgrupp 15 min 

2020/40 

4 Förhandlingar 2020/41 

5 Ansökan omställningstöd OPF-KL 2021/71 

 

Ludvig Ceimertz 
Ordförande
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KSPU § 8 

Informationer 
Änr KS 2020/40 

 HR-strateg Maria Wihlborg informerar om riktlinjer för tjänstepension. 

 Förvaltningschef Madelene Rickardsson informerar om återkoppling  
löneöversyn 2020 och löneöversyn 2021. 

 HR-specialist Jenny Bondesson informerar om uppföljning  
medarbetare. 

 HR-direktör Johanna Juhlin informerar om uppföljning av samverkan i  
Kommunövergripande samverkan. 
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Förhandlingar 
Änr KS 2020/41 

 Förhandlingschef Madelene Rickardsson informerar om pågående 
förhandlingar. 
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KSPU § 10 

Ansökan omställningstöd OPF-KL 
Änr KS 2021/71 

Beslut 
 Emelie Nyberg beviljas ekonomiskt omställningsstöd under perioden  

motsvarande 6 månader (3+3 månader) enligt avtalet. Omställnings-
stödet utges med 85 % av Emelies årsarvode 2020. Omställningsstödet  
utbetalas i efterhand varje månad med start 1 februari 2021. 

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

 Den förtroendevalda ska inkomma med underlag som styrker att hon  
uppfyller kraven på egen aktivitet i mars och juni månad. 

 Den förtroendevalda ska i övrigt följa tillämpningsanvisningarna för  
OPF-KL.  

Jäv 

Ludvig Ceimertz (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Yrkanden 

Bo Silverbern (M) yrkar att det beviljas ekonomiskt omställningsstöd 
under perioden motsvarande 6 månader (3+3 månader).  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Bo 
Silverberns (M) förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens  
personalutskott beslutar enligt Bo Silverberns (M) förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
Emelie Nyberg har under perioden 1 januari 2019 till 8 december 2020  
fullgjort ett uppdrag som ordförande i omsorgsnämnden med en fastställd  
omfattning motsvarande 100 % av en heltid. Emelie har 20 januari 2021  
ansökt om ekonomiskt omställningsstöd.  

Emelie uppfyller de krav som ställs i avtalet för att ha rätt till ekonomiskt  
omställningsstöd. Den förtroendevalda ska ha lämnat sitt uppdrag efter  
minst ett års sammanhängande uppdragstid. Den förtroendevalda ska ha  
ett uppdrag på en betydande del av heltid, sammanlagt minst 40 % av  
heltid.  

Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomisk omställningsstöd  
per fullgjort år i uppdraget. Intjänandet till ekonomiskt omställningsstöd  
säger i grundavtalet från Sveriges kommuner och regioner, SKR, att  
intjäningen är en månad per varje 4 månaders uppdragstid som den  
förtroendevalde har haft sitt uppdrag. Utifrån avtalet OPF-KL beslutat i  
Kommunfullmäktige 2019-03-12, samt grundavtalet från SKR har Emelie  
tjänat in till 3+2 månaders ekonomiskt omställningsstöd. Personalutskottet  
har som pensionsmyndighet möjlighet att i sitt beslut räkna in de felande  
dagarna i december och besluta att Emelie har rätt till 3+3 månader,  
motsvarande fullgjort uppdrag för år 2019 samt 2020. 

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas månadsvis i  
efterskott av kommunen. Det utbetalade beloppet är preliminärt och  
avräkning kan komma att ske vid senare utbetalningstillfälle.  

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen av  
ekonomiskt omställningsstöd. I fastställda tillämpningsanvisningar till  
OPF-KL definieras det som att man är inskriven på arbetsförmedlingen  
eller att man studerar på utbildning som berättigar till studieledighet eller  
att man startat/eller bedriver egen verksamhet. Den egna aktiviteten ska  
styrkas i ett underlag som lämnas in till HR-avdelningen,  
kommunledningskontoret. 
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I enlighet med avtalet OPF-KL sker samordning med andra  
förvärvsinkomster, omställningsersättningen ska samordnas/minskas.  
Den förtroendevalda ska lämna in inkomstuppgift en gång per månad,  
senast den tionde i månaden efter inkomsten betalats ut till HR-avdelning-
en, kommunledningskontoret.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
personalutskott 

 Kommunledningskontoret föreslår att personalutskottet, i  
egenskap av pensionsmyndighet, beslutar att Emelie Nyberg  
beviljas ekonomiskt omställningsstöd under perioden motsvarande 
5 månader (3+2 månader) enligt avtalet. Omställningsstödet utges 
med 85 % av Emelies årsarvode 2020. Omställningsstödet  
utbetalas i efterhand varje månad med start 1 februari 2021. 

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

 Den förtroendevalda ska inkomma med underlag som styrker att  
hon uppfyller kraven på egen aktivitet i mars och juni månad. 

 Den förtroendevalda ska i övrigt följa tillämpningsanvisningarna  
för OPF-KL.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Ansökan om omställningsstöd, Emelie Nyberg 2021-01-20. 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL i Kristianstads kommun 2019-03-19. 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL. 
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