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Sammanträdesdatum 

2020-02-18 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.44 
Ajournering: 15.08 – 15.25  
 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S), vice ordf.  
Angelie Fröjd (M), ordf 
Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef  
Louise Linde, enhetschef kansli  
 
Ida Friberg, sekretariatet Familjen Helsingborg §§ 6 - 7 
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Utses att justera Fredrik Jönsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-02-18, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 6 - 9 

Sekreterare   

 Louise Linde     

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2020-02-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 6  Beslutad ärendelista 

§ 7 Information: Kompetensförsörjning ........................................................... 4 
§ 8 Rekrytering av socialchef .......................................................................... 5 
§ 9 Information ................................................................................................. 6 
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Dnr 76-2020 

§ 7 Information: Kompetensförsörjning  

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Personalutskottet förordar att förvaltningen nyttjar en Trainee-plats 
2020. 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktig  

1. Kostnaden för en Traniee-plats hanteras i kompletteringsbudget 1, 
2020.  

Deltar ej  

Jan Zelinski (S) och Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet avseende punkt 2 
och 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Ida Friberg från sekretariatet Familjen Helsingborg informerar om familjens 
gemensamma kompetensförsörjningsprogram. 
 
Stefan Larsson, kommunchef och Cecilia Hagström, HR-chef informerar om 
interna karriärvägar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Jan Zielinski (S) 
och Fredrik Jönsson (C) : 1) Informationen noteras.  

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): 2) 
Personalutskottet förordar att förvaltningen nyttjar en Trainee-plats 2020. 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): förslag till 
kommunstyrelsen: Kostnaden för en Traniee-plats hanteras i 
kompletteringsbudget 1, 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

Protokollsanteckning: 

Fredrik Jönsson (C): Trainee-programmet är ett bra sätt för nya personer att 
lära känna vår verksamhet och vice versa, men att få ärendet om finansiering 
av en tjänst på sittande möte omöjliggör för mig att deltaga i dagens beslut. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN; JEBN, CEHM) 
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Dnr KS 56-2020 

§ 8 Rekrytering av socialchef  

Personalutskottets beslut 
 

1. Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till tidplan 
för rekryteringsprocess, kravprofil för tjänsten och kriterier för 
upphandling av rekryteringsföretag. Förslagen ska presenteras för 
personalutskottet i mars 2020 för beslut i kommunstyrelsen i april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande socialchef Mikael Lindberg har aviserat pensionsavgång i juni 2021. 
Då uttag av innestående semester kommer ske innan anställningen avslutas 
kommer dock Mikael Lindberg endast vara i tjänst till mitten av april 2021. 

Med anledning av Mikael Lindbergs pensionsavgång föreligger det ett behov av 
att starta upp rekryteringen av en ny socialchef. 

Personalutskottet föreslås uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till tidplan 
för rekryteringsprocess, kravprofil för tjänsten och kriterier för upphandling av 
rekryteringsföretag. Förslagen ska presenteras för personalutskottet i mars 
2020 för beslut i kommunstyrelsen i april 2020. 

Tidplanen för rekryteringsprocessen bör sikta på att beslut om anställning av ny 
socialchef kan fattas av kommunstyrelsen i september 2020 så att ny socialchef 
kan tillträda den 1 januari 2021. På så vis möjliggörs att nuvarande 
befattningshavare introducerar sin efterträdare under januari 2021. Under 
resterande tid föreslås att Mikael Lindbergs kompetens nyttjas inom 
folkhälsoområdet samtidigt som han finns tillgänglig för den nya socialchefen 
under dennes första tid i uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) 
och Kim Hellström (SD): Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram 
förslag till tidplan för rekryteringsprocess, kravprofil för tjänsten och kriterier för 
upphandling av rekryteringsföretag. Förslagen ska presenteras för 
personalutskottet i mars 2020 för beslut i kommunstyrelsen i april 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

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

§ 9 Information  

Personalutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunchef, Stefan Larsson informerar om: 1)  Representanter från 
Region Skåne och Svalövs vårdcentral besökte 
kommunalrådsberedningen den 17 februari 2020 och informerade om 
folkhälsa och rehabilitering. Chef för vårdcentralen kommer att bjudas in 
till personalutskottets sammanträde i april. 2) Tjänsten avseende Fokus 
sysselsättning är nu tillsatt.  

b) HR-chef, Cecilia Hagström informerar om: 1) Utvärdering/uppföljning av 
medarbetarundersökning - första linjens chefer. 2) Nulägesrapport 
avseende uppdragen revidering av chef- och medarbetarpolicy samt 
uppförandekod. (Dnr KS 9-2019) 3) Nyttjandet av friskvårdsbidrag har 
sedan beloppet ökade, stigit från ca 330 medarbetare till ca 695 
medarbetare.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


