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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-12-01, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 38 - 42 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2022-11-29 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr KS 467-2021 

§ 39 Motion, Avskaffa karensavdraget 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avslås i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander (V) inkom 2021-12-08 med motionen: Avskaffa karens 
avdraget. I motionen yrkas följande:  

 Att Svalövs kommun avskaffar karensavdraget för alla kommunens 
anställda.  

 Att Svalövs kommun i de fall första att-satsen inte vinner bifall avskaffar 
karensavdraget för de kommunanställda som inte kan eller får arbeta 
hemifrån. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31, § 9. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-02-28, § 30, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2022-03-08 motion till 
kommunstyrelsens personalutskott för beredning. 

Av förslag till svar från kommunstyrelsens personalutskotts ordförande framgår 
följande: ” Enligt Sjuklönelagen (SjlL) är utgångspunkten att ett karensavdrag 
ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20 procent av 
medarbetarens genomsnittliga veckolön (6 § 2 stycket SjlL). 

Sjuklönelagen är dispositiv till fördel för den anställde, vilket innebär att en 
arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är 
fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL).  

Att avtala bort karensavdraget på individnivå skulle dock ta stora administrativa 
resurser i anspråk, likväl som att avskaffa karensavdraget skulle medföra 
avseende kostnadsökningar för kommunen. Dessa kostnadsökningar ser jag 
inte som möjliga under rådande ekonomiska påfrestningar.  

Undertecknad förordar istället att kommunen avvaktar den utredning av sjuklön 
och karensavdrag som tillsatts av regeringen (Dir.2022:23) och väntas 
redovisas senast den 29 september 2023. Även arbetsmarknadens centrala 
parters möjligheter att träffa överenskommelse om karensavdragets hantering i 
kommande avtalsrörelse bör inväntas. Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
jag att motionen avslås i sin helhet.” 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-11-21 
Remittering, daterad 2022-03-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 30 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-01-31, § 9 
Motion, inkommen 2021-12-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD) och Stefan Petterssons (M) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås i sin helhet. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, FKRT)   
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Dnr 405-2021 

§ 40 Uppdrag: Flexibel arbetstid för anställda 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll 2021-09-27, § 221 (Dnr 383-2019), första punkten i 
en motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) gällande flexibel 
arbetstid för anställda inom förskolan, med tillägget att utredningen ska omfatta 
kommunens samtliga verksamheter. 

Vi sammanträdet lämnas en muntlig redogörelse för beredningsläget av HR-
chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 227 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
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Dnr 453-2022 

§ 41 Rekrytering, socialchef 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1 fastställs.  

2. Tidplan för rekryteringsprocessen enligt nedan förslag fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den aviserade förändringen i sektorsindelning föreligger det 
ett behov att påbörja rekryteringen av ny socialchef. 

Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse samt tidplan för 
rekryteringsprocessen enligt nedan föreslås fastställas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 261 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 (en bilaga) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Kravprofil för 
tjänsten enligt bilaga 1 fastställs. 2) Tidplan för rekryteringsprocessen enligt 
nedan förslag fastställs. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr - 

§ 42 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

Information om uppföljning av uppföljning av arbetsmiljöinspektion 2022-11-30 
med uppföljning 2022-12-01 (Dnr 501-2021). 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Marie Irbladhs (C), Aase 
Jönssons (KD) och Stefan Petterssons (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


