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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.45 – 15.50 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-01-28, kl 16.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 6 – 7 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2019-01-28 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 8-2018 

§ 7 Personalärende 

Personalutskottets beslut 
 

1. Svalövs kommuns ersättningsanspråk på Karl-Erik Kruse (560119-xxxx) 
uppgår till 41 628 kr. På det angivna beloppet yrkar Svalövs kommun 
ränta enligt 4 § 5 st. och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen då 
skadan uppkom till dess att full betalning sker. 

2. Protokollet justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Polismyndigheten har begärt att Svalövs kommun ska inkomma med ett 
ersättningsanspråk med anledning av de omständigheter som framkommit kring 
Karl-Erik Kruses brukande av kommunens tjänstefordon mellan 2015-2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 januari bl.a. att en 
oberoende utredning skulle göras skyndsamt för att klarlägga hur Karl-Erik 
Kruse nyttjat kommunens tjänstebilar (KSAU § 3/2018). Utredningen syftade 
också till att ge Svalövs kommun ett underlag för en vidare hantering av 
ärendet.   

Den 13 mars 2018 beslutade vidare det nyinrättade personalutskottet bl.a. att 
uppdrar till förvaltningen att ta fram ett underlag för att kunna rikta ett eventuellt 
ersättningsanspråk mot Karl-Erik Kruse för de skador han har åsamkat 
kommunen (KSPU § 4/2018). 

Förvaltningen har med anledning av uppdraget gjort en sammanställning av de 
kostnader som kommunen drabbats av, se bilaga 1. Det samlade beloppet 
uppgår sammanlagt till 31 752 kr (jämte ränta), vilket är Svalövs kommuns 
ersättningsanspråk på Karl-Erik Kruse. 

Personalutskottet fattade 2019-01-22, § 2, följande beslut: 1) Svalövs kommuns 
ersättningsanspråk på Karl-Erik Kruse (560119-xxxx) uppgår till 31 752 kr. På 
det angivna beloppet yrkar Svalövs kommun ränta enligt 4 § 5 st. och 6 § 
räntelagen (1975:635) från dagen då skadan uppkom till dess att full betalning 
sker. 2) Protokollet justeras omedelbart. 

P g a ett summeringsfel behöver personalutskottet fatta ett förnyat beslut om 
ersättningsanspråk/skadestånd. De aktuella delsummorna hade i 
beslutsunderlaget inte summerats korrekt: 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2018-01-22, § 2 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Sammanställning direkta kostnader avs. brukande av fordon, bilaga 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-10, bilaga 2 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll, 2018-03-13, bilaga 3 
Körjournaler, bilaga 4 
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Faktura från Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB, daterad 2018-04-10, 
bilaga 5 
Verifikation av utbetalt arvode från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-
18, bilaga 6 
Muntlig framställan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström 
(SD): 1) Svalövs kommuns ersättningsanspråk på Karl-Erik Kruse (560119-
xxxx) uppgår till 41 628 kr. På det angivna beloppet yrkar Svalövs kommun 
ränta enligt 4 § 5 st. och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen då skadan 
uppkom till dess att full betalning sker. 2) Protokollet justeras omedelbart. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Polismyndigheten 
Karl-Erik Kruse 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 


