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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.30 – 18.00 

Beslutande Ann Pettersson (M) tjg ers för Birgitta Jönsson (S) 
Fredrik Jönsson (C) ordf. 
Lennart Pettersson (C) tjg ers för Teddy Nilsson (SD) 
Olof Röstin (M) 
Torbjörn Ekelund (L) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Marie Irbladh (C) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef  
Michael Andersson, administrativ chef §§ 1 - 2 
Cecilia Hagström, HR-chef  
Louise Linde, nämndsekreterare 
 
Teddy Nilsson (SD) § 3, deltar ej i beslut på grund av sen ankomst.  
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Utses att justera Olof Röstin (M) 

Justeringens tid 
och plats 2018-01-11, kl. 9.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 3 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Olof Röstin (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-01-10 

Anslaget under tiden 2018-01-11 – 2018-02-01 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Information ................................................................................................. 4 
§ 3 Personalärende ......................................................................................... 5 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till frågan om sammanträdet är 
korrekt kallat. Ordförande finner att arbetsutskottet anser sig vara vederbörligt 
kallat. 
 
Ärendet § 2 "Information" läggs till dagordningen vid sammanträdet.  
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 Dnr - 

§ 2 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om inkommit hotbrev riktat mot 
kommunhusets personal samt redogör för vidtagna åtgärder.  

 
Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 8-2018 

§ 3 Personalärende  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. En opartisk utredning skall skyndsamt göras gällande Karl-Erik Kruses 
nyttjande av kommunens tjänstebilar under tiden 2015 – 2017. 
Huvudsyftet med utredningen är att klarlägga om nyttjandet av 
kommunens tjänstebilar under denna tid har varit förenligt med det 
kommunala uppdraget som förtroendevald.  

2. Karl-Erik Kruse får under utredningstiden enligt punkt 1 ovan inte får 
nyttja kommunens tjänstebilar. 

3. Förvaltningen uppdras att informera Förvaltningsrätten i Malmö om den 
pågående utredningen kring Karl-Erik Kruse enligt punkt 1 ovan.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit till förvaltningens kännedom att kommunfullmäktiges ordförande 
Karl-Erik Kruse kan ha nyttjat kommunens tjänstefordon för resor som inte är 
kopplade till det kommunala uppdraget under nuvarande mandatperiod.  

En enklare utredning har gjorts av förvaltningen och efter kontakt med jurist och 
polis föreslås att en djupare undersökning bör göras av en oberoende part. 
Detta för att fastställa om Karl-Erik Kruses nyttjande av kommunens tjänstebilar 
är förenligt med det kommunala uppdraget som förtroendevald.  

Under utredningstiden föreslås att Karl-Erik Kruse inte får nyttja kommunens 
tjänstebilar samt att Karl-Erik Kruses access till kommunhuset begränsas av 
arbetsmiljöskäl. 

Slutligen föreslås att Förvaltningsrätten informeras om kommunens pågående 
utredning.  

Ärendet redogörs för arbetsutskottet av kommunchef och HR-chef, övriga 
tjänstemän lämnar lokalen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 (En bilaga) 
Muntliga framställningar av berörda tjänstepersoner 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) En opartisk utredning skall skyndsamt göras gällande 
Karl-Erik Kruses nyttjande av kommunens tjänstebilar under tiden 2015 – 2017. 
Huvudsyftet med utredningen är att klarlägga om nyttjandet av kommunens 
tjänstebilar under denna tid har varit förenligt med det kommunala uppdraget 
som förtroendevald. 2) Karl-Erik Kruse får under utredningstiden enligt punkt 1 
ovan inte får nyttja kommunens tjänstebilar. 3) Förvaltningen uppdras att 
informera Förvaltningsrätten i Malmö om den pågående utredningen kring Karl-
Erik Kruse enligt punkt 1 ovan. 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(6) 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


