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Utses att justera Angelie Fröjd (M) resp Teddy Nilsson (SD) enl nedan 

Justeringens tid 
och plats 2019-05-10 kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 25 - 32 

Sekreterare   

 Michael Andersson, §§ 25 – 31, Stefan Larsson, § 32  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 A Fröjd (M), §§ 25–28, 32, ej § 26 b)  T Nilsson (SD), §§ 26 b), 29-31  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-05-07 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  

 
 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25  Beslutad ärendelista 

§ 26 Förvaltningen informerar ........................................................................... 4 
§ 27 Medarbetarundersökning 2018 - handlingsplaner .................................... 5 
§ 28 Rekrytering ekonomichef........................................................................... 6 
§ 29 Rekrytering tf ekonomichef........................................................................ 8 
§ 30 Lokal lönebildning 2019........................................................................... 10 
§ 31 Alkolås på kommunens fordon ................................................................ 11 
§ 32 Utredning förtroendevalds ersättning ...................................................... 12 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 26 Förvaltningen informerar 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

2. Kommunförvaltningen uppdras att uppdra åt ombudet att söka 
prövningstillstånd vid kammarrätten i Göteborg i ärendet gällande 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att ändra nivån för det 
fasta arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden 
mars till oktober 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om nedanstående punkter: 

a)  Laglighetsprövning gällande beslut betr mottagande av gåva för personal 
inom vård och omsorg (Dnr KS 131-2019, VON 1-2019). 

b)  Förvaltningsrättens dom gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut om sänkning av fast arvode för kommunstyrelsens förste vice ordförande 
under perioden mars till oktober 2018 (Dnr 27-2018). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Eva Inhammar (C): 1) Informationen 
noteras 2) Kommunförvaltningen uppdras att uppdra åt ombudet att söka 
prövningstillstånd vid kammarrätten i Göteborg i ärendet gällande 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att ändra nivån för det fasta 
arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden mars till 
oktober 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
personalutskottet antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Teddy Nilsson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) deltar ej i beslutet 
gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om sänkning av fast 
arvode för kommunstyrelsens förste vice ordförande under perioden mars till 
oktober 2018 (Dnr 27-2018). 

Jäv 

P g a jäv deltog Angelie Fröjd (M) och Stefan Pettersson (M) inte vid 
behandlingen av ärendet gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut om sänkning av fast arvode för kommunstyrelsens förste vice ordförande 
under perioden mars till oktober 2018 (Dnr 27-2018). 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 226-2018 

§ 27 Medarbetarundersökning 2018 - handlingsplaner 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorcheferna informerar om upprättade handlingsplaner med anledning av 
genomförd medarbetarundersökning. 

Beslutsunderlag 

Muntliga föredragningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, HSDT, MSDG, MLLG, MAMG) 
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Dnr 125-2019 

§ 28 Rekrytering ekonomichef 

Personalutskottets beslut 
 

1. Kommunstyrelsens personalutskott fastställer kravprofil i enlighet med 
reviderad bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om att följande 
upphandlingskriterier och viktning skall gälla vid upphandling av 
rekryteringsfirma; 

- Utforma annonser och söka kandidater  10 % 

- Urval och intervjuer    20 % 

- Validerade urvalsinstrument   15 % 

- Referenstagning och återkoppling  15 % 

- Presentation av kandidater  10 % 

- Pris    30 % 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29, § 98, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att omedelbart påbörja en 
rekryteringsprocess av en ny ekonomichef. I uppdraget ingår att anlita ett 
rekryteringsföretag, fastställa kravprofil samt så fort möjligt föreslå kandidat för 
kommunstyrelsen. 2) Kommunstyrelsen bemyndigar personalutskottet att 
tillförordna en ekonomichef under rekryteringsprocessen, dock längst intill den 
31 mars 2020. 

Kommunstyrelsen har uppdragit till personalutskottet att påbörja 
rekryteringsprocess av ny ekonomichef. 

Första steget i rekryteringsprocessen är att fastställa kravprofil och 
upphandlingskriterier. Tilldelningsbeslut avseende rekryteringsfirma föreslås  
ske i samband med utskottets ordinarie sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29, § 98 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski 
(S): 1) Kommunstyrelsens personalutskott fastställer kravprofil i enlighet med 
reviderad bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 2) Kommunstyrelsens personalutskott 
beslutar om att följande upphandlingskriterier och viktning skall gälla vid 
upphandling av rekryteringsfirma; 

- Utforma annonser och söka kandidater  10 % 
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- Urval och intervjuer    20 % 

- Validerade urvalsinstrument   15 % 

- Referenstagning och återkoppling  15 % 

- Presentation av kandidater  10 % 

- Pris    30 % 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
personalutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 129-2019 

§ 29 Rekrytering tf ekonomichef 

Personalutskottets beslut 
 

1. Kommunstyrelsens personalutskott fastställer kravprofil i enlighet med 
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om att följande 
upphandlingskriterier och viktning skall gälla vid upphandling av     
tjänsteleverantör; 

    - Tillhandahålla kandidater enligt kravprofil 30 % 

    - Leveransförmåga   20 % 

    - Pris    50 % 

3. Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar till utskottets ordförande att 
efter samråd med oppositionsråden fatta beslut om tilldelning samt 
teckna avtal alternativt anställning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29, § 98, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att omedelbart påbörja en 
rekryteringsprocess av en ny ekonomichef. I uppdraget ingår att anlita ett 
rekryteringsföretag, fastställa kravprofil samt så fort möjligt föreslå kandidat för 
kommunstyrelsen. 2) Kommunstyrelsen bemyndigar personalutskottet att 
tillförordna en ekonomichef under rekryteringsprocessen, dock längst intill den 
31 mars 2020. 

Kommunstyrelsen har bemyndigat personalutskottet att tillförordna en 
ekonomichef under den tid rekryteringsprocess för ny ekonomichef pågår, dock 
längst intill den 31 mars 2020. Då ärendet är brådskande föreslås att 
personalutskottet fastställer kravprofil och upphandlingskriterier. Vidare föreslås 
att ordförande får i uppdrag att efter samråd med oppositionsråden besluta om 
tilldelning samt teckna avtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29, § 98 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Jan 
Zielinski (S): 1) Kommunstyrelsens personalutskott fastställer kravprofil i 
enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 2) Kommunstyrelsens 
personalutskott beslutar om att följande upphandlingskriterier och viktning skall 
gälla vid upphandling av tjänsteleverantör; 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

    - Tillhandahålla kandidater enligt kravprofil 30 % 

    - Leveransförmåga   20 % 

    - Pris    50 % 

3) Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar till utskottets ordförande att efter 
samråd med oppositionsråden fatta beslut om tilldelning samt teckna avtal 
alternativt anställning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 228-2018 

§ 30 Lokal lönebildning 2019 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 130-2019 

§ 31 Alkolås på kommunens fordon 

Personalutskottets beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna arbetsmiljömässigt 
och arbetsrättsligt för att införa kontroll av alkohol och andra substanser 
på arbetsplatser via stickprov. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski 
(S) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att utreda 
förutsättningarna arbetsmiljömässigt och arbetsrättsligt för att införa kontroll av 
alkohol och andra substanser på arbetsplatser via stickprov 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 252-2018 

§ 32 Utredning förtroendevalds ersättning 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Icke deltagande i beslut 

- 

Sammanfattning av ärendet 

Uppgifter har framkommit om att kommunstyrelsens tidigare förste vice 
ordförande Olof Röstin kan ha tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
körersättning m m på ett icke reglementsenligt sätt.  

Det föreslås att en djupare undersökning görs av en oberoende part. Detta för 
att fastställa om uttaget av ersättningar är reglementsenligt eller inte.  

Personalutskottet fattade 2018-10-10, § 45, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att göra en fördjupad utredning kring Olof Röstin utifrån de uppgifter 
som framkommit i revisionsrapporten med hjälp av juridisk sakkunnig. 

Information har lämnats vid utskottets sammanträden 2019-02-19 och 2019-03-
28. 

Kommunchef Stefan Larsson informerar om pågående utredning av Hellström 
Law och ett utkast till rapport. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2019-03-28, § 18 
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 11 
Personalutskottets protokoll 2018-10-10, § 45 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
 
 
 
 
 


