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Utses att justera Stefan Pettersson  

Justeringens tid 
och plats 2018-06-20 kl 13.00, Kommunledningskontoret 
Justerade 
paragrafer §§ 24 - 28 

Sekreterare   
 Malin Vagnér  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson   

Justerare  
 

 Stefan Pettersson   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2018-06-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Malin Vagnér  
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§ 24 Beslutad ärendelista 
§ 25 Information ................................................................................................. 4 
§ 26 Utredningsdirektiv sektor social omsorg ................................................... 5 
§ 27 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, 

Krisledningsnämndens presidium ............................................................. 6 
§ 28 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, 

förlorad arbetsförtjänst vid flyttat sammanträde ........................................ 7 
 

Personalutskottets beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

• § 25 Information 
• § 27 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 

förtroendevalda, Krisledningsnämndens presiduim 
• § 28 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 

förtroendevalda, förlorad arbetsförtjänst vid flyttat sammanträde 
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§ 25 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
a) #EttJämställtSkåne 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr: 59-2018 

§ 26 Utredningsdirektiv sektor social omsorg  

Personalutskottets beslut  
 

1. Personalutskottet fastställer utredningsdirektiv gällande sektor social 
omsorg enligt bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 14 maj 2018 personalutskottet i uppdrag att utreda 
en framtida delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor 
ska betjäna en nämnd. 
 
Utredningen fick påbörjas efter slutförd facklig samverkan och ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2018. Kostnaderna för 
utredningen får uppgå till högst 100 tkr (KS §112/2018).  
 
Den fackliga samverkan är slutförd och för att kunna påbörja lösandet av 
uppdraget bör personalutskottet fastställa ett utredningsdirektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-06-15 
Personalutskottets protokoll 2018-05-14, 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 112 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson 
(M) och Agneta Lenander (V): 

1. Personalutskottet fastställer utredningsdirektiv gällande sektor social 
omsorg enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr 623-2009 

§ 27 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda, Krisledningsnämndens 
presidium 

Personalutskottets beslut 
 

1. Fast arvode till krisledningsnämndens presidium utgår endast då 
nämnden har trätt i funktion genom särskilt beslut. 

2. Fullmäktiges presidium uppmanas att se över ersättningsreglementet 
med avseende på krisledningsnämndens presidium.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige valde en ny krisledningsnämnd, och den 
inte längre var densamma som kommunstyrelsens arbetsutskott, har fråga om 
fast arvodering uppstått. Enl. beslut i kommunfullmäktige 2018-02-26, § 20 (Dnr 
27-2018) utgår ett arvode per månad med f n 5 625 kr till ordföranden och med 
f n 2 250 kr till vice ordföranden. Eftersom ordföranden dessutom är 
kommunstyrelsens ordförande, och heltidsarvoderad, utgår inget särskilt arvode 
till denne. Vice ordföranden är också andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Den fråga som behöver tolkas är om det fasta arvodet utgår alltid, eller endast 
då krisledningsnämnden har trätt i funktion efter beslut enl. Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 2 kap, 3 §. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun, med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD) och Stefan 
Pettersson (M): 

1. Fast arvode till krisledningsnämndens presidium utgår endast då 
nämnden har trätt i funktion genom särskilt beslut. 

2. Fullmäktiges presidium uppmanas att se över ersättningsreglementet 
med avseende på krisledningsnämndens presidium.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 623-2009 

§ 28 Tolkning - Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda, förlorad arbetsförtjänst 
vid flyttat sammanträde 

Personalutskottets beslut 
 

1. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå för hela arbetsdagen (8 
timmar) för detta möte för de ledamöter och ersättare som på grund av 
det flyttade mötet tvingas avstå från ett helt arbetspass.  

Sammanfattning av ärendet 
En fråga har inkommit från en förtroendevald. Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde var planerat att hållas under eftermiddagen 2018-06-21. 
Kallelsen till sammanträdet delgavs ledamöterna 2018-06-14 och i denna 
framgick det att tiden blivit flyttad till förmiddagen samma dag. Frågan är om 
ledamöter och ersättare i nämnderna har rätt till förlorad arbetsförtjänst för den 
tiden då sammanträdet var planerat att äga rum.  

Beslutsunderlag 
Fråga inkommen 2018-06-16.  
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun, med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski (S), Agneta Lenander 
(V) och Teddy Nilsson (SD): 

1. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå för hela arbetsdagen (8 
timmar) för detta möte för de ledamöter och ersättare som på grund av 
det flyttade mötet tvingas avstå från ett helt arbetspass.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN) 
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