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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 14.40

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Eva Inhammar (C)
Ingrid Ekström (SD)
Anneli Persson (S)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Cecilia Hagström, HR-chef
Michael Andersson, administrativ chef §§ 4 - 5
Louise Linde, enhetschef kansli
Vård- och omsorgschef Madelene Moberg §§ 1 -2 a)
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Utses att justera

Kim Hellström (SD)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2020-01-22, kl.16.30
§§ 1 - 5

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Angelie Fröjd (M)

Justerare
Kim Hellström (SD)

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

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-21

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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Dnr -

§2

Information

Personalutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Vård- och omsorgschef Madelene Moberg informerar om begäran från
skyddsombud avseende åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6
kap 6a § arbetsmiljölagen).
b) HR-chef, Cecilia Hagström informerar om: 1) Digital
arbetsmiljöutbildning. 2) Lönesamtalen kommer att genomföras under
våren, med start i februari.
c) Kommunchef, Stefan Larsson informerar om: 1) Utredning avseende
grovt bedrägeri (Dnr 252-2018). 2) Nerlagd förundersökning angående
stöld genom inbrott (Dnr 420-2019).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 663-2014

§3

Revidering av förmånspolicy

Personalutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att presentera förslag till revidering av befintlig
förmånspolicy för personalutskottet. Förslaget ska presenteras för
personalutskottet senast i april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Som en av aktiviteterna för att ses som en attraktiv arbetsgivare fattade Svalövs
kommun under 2015 beslut om en förmånspolicy, (KS §118/2015).
Syftet med policyn och de tillhörande riktlinjerna var att erbjuda ett paket av
förmåner till de anställda utöver lön och kollektivavtalade villkor.
För att tydliggöra och enklare administrera de förmåner som erbjuds infördes
även förmånsportal i samband med beslutet om förmånspolicy.
I portalen presenteras den totala kompensationen för varje medarbetare, såsom
lön, pension, försäkringar, ev. arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och
tillgängliga förmåner.
Sedan nuvarande förmånspolicy beslutades har det förändrats i vilka förmåner
som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Det har även skett en förändring i
vilka förmåner som efterfrågas av de anställda.
För att möjliggöra att policyn även fortsättningsvis bidrar till att Svalövs kommun
ses som en attraktiv arbetsgivare föreslås att förvaltningen uppdras revidera
befintlig förmånspolicy.

Beslutsunderlag
Förmånspolicy, KS §118/2015
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): Förvaltningen
uppdras att presentera förslag till revidering av befintlig förmånspolicy för
personalutskottet. Förslaget ska presenteras för personalutskottet senast i april
2020.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
HR-chef
Ekonomichef
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Administrativ chef
Utvecklings -och näringslivschef
Fackliga organisationer
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Dnr 9-2019

§4

Värdegrund – projektdirektiv

Personalutskottets beslut
1. Benämningen värdegrund ändras till uppförandekod.
2. Personalutskottet fastställer projektdirektiv för framtagandet av förslag
till gemensam uppförandekod för Svalövs kommun i enlighet med bilaga
1 till denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15.
3. Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att i enlighet med ovan
nämnda projektdirektiv ta fram förslag till gemensam uppförandekod för
Svalövs kommun. Förslaget skall kunna presenteras för
personalutskottet senast under december månad 2020.

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur
anslaget för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera arbetet med
att ta fram förslag till gemensam uppförandekod för Svalövs kommun.

Reservation
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C) reserverar sig till förmån för respektive
förslag.

Sammanfattning av ärendet
I samband med uppstarten av visionsarbetet framkom det att det även fanns ett
behov av att ta fram en gemensam uppförandekod för Svalövs kommun.
Visionen är tillsammans med den gemensamma uppförandekoden bland de två
viktigaste strategiska styrdokumenten och det är synnerligen angeläget att de
två dokumenten harmoniserar med varandra.
Personalutskottet fick i december 2018 information om formerna och de
förväntade effekterna av en kommunövergripande värdegrund, (KSPU §
53/2018).
Personalutskottet uppdrog till förvaltningen att senast mars månad 2020
presentera förslag till ny värdegrund, (KS PU § 14/2019). På grund av skifte i
politiskt styre samt tidpunkten för färdigställandet av visionen föreligger dock ett
behov av att revidera tidplan och benämning.
Det föreslås därför att benämningen ändras från värdegrund till uppförandekod
och att förslag till uppförandekod ska presenteras för personalutskottet senast
under december månad 2020.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för hur framtagandet av
en gemensam uppförandekod kan bedrivas enligt bilaga 1. Förslaget bygger på
den av kommunfullmäktige antagna uppförandekoden mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner. Vidare föreligger ett förslag till hur projektet kan
finansieras.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020
Personalutskottets protokoll § 14/2019
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2019
Personalutskottets protokoll § 53/2018
Kommunfullmäktiges protokoll § 151/2018
Tillsammans för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) : 1)
Benämningen värdegrund ändras till uppförandekod. 2) Personalutskottet
fastställer projektdirektiv för framtagandet av förslag till gemensam
uppförandekod för Svalövs kommun i enlighet med bilaga 1 till denna
tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15. 3) Personalutskottet uppdrar till
förvaltningen att i enlighet med ovan nämnda projektdirektiv ta fram förslag till
gemensam uppförandekod för Svalövs kommun. Förslaget skall kunna
presenteras för personalutskottet senast under december månad 2020.
Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): 1.
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur anslaget
för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera arbetet med att ta fram förslag
till gemensam uppförandekod för Svalövs kommun.
Jan Zielinski (S): 1) Benämningen ska vara värdegrund och uppförandekod. 2)
Personalutskottet fastställer projektdirektiv för framtagandet av förslag till
gemensam värdegrund och uppförandekod för Svalövs kommun i enlighet med
bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15. 3) Personalutskottet
uppdrar till förvaltningen att i enlighet med ovan nämnda projektdirektiv ta fram
förslag till värdegrund och uppförandekod för Svalövs kommun. Förslaget skall
kunna presenteras för personalutskottet senast under december månad 2020.
Jan Zielinski (S): 1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50
000 kronor ur anslaget för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera arbetet
med att ta fram förslag till gemensam värdegrund och uppförandekod för
Svalövs kommun.
Fredrik Jönsson (C): 1) Personalutskottet fastställer projektdirektiv för
framtagandet av förslag till gemensam värdegrund för Svalövs kommun i
enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15. 2)
Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att i enlighet med ovan nämnda
projektdirektiv ta fram förslag till gemensam värdegrund för Svalövs kommun.
Förslaget skall kunna presenteras för personalutskottet senast under december
månad 2020.
Fredrik Jönsson (C): 1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50
000 kronor ur anslaget för oförutsedda händelser 2020 för att finansiera arbetet
med att ta fram förslag till gemensam värdegrund för Svalövs kommun.
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Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis yrkande.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i
enlighet med Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att Angelie Fröjds m.fl. förslag är huvudförslag.
Utskottet godkänner sedan följande beslutsgång:
Ordförande ställer Jan Zielinskis och Fredrik Jönssons förslag mot varandra
för att utse ett motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att utskottet
utser Jan Zielinskis förslag till motförslag.
Utskottet godkänner sedan följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår från att rösta finner
ordföranden att utskottet bifaller Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut. Se
omröstningsbilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings –och näringslivschef
Sektorchefer
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Dnr KS 8-2018

§5

Personalärende (ersättningsanspråk för olovligt
brukande av kommunens fordon)

Personalutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Efter det att det uppdagats att Karl-Erik Kruse olovligt brukar kommunens
fordon, och en rapport upprättats av advokat, gjordes en polisanmälan.
Strafföreläggande innebärande att vederbörande skall utge ett skadestånd till
kommunen om totalt 3052,50 kr meddelades 2019-08-26.Då kommunens
skada är betydligt större än så, finns det anledning att driva ärendet vidare
civilrättsligt.
Personalutskottet fattade 2018-01-10, § 3, följande beslut: 1) En opartisk
utredning skall skyndsamt göras gällande Karl-Erik Kruses nyttjande av
kommunens tjänstebilar under tiden 2015 – 2017. Huvudsyftet med utredningen
är att klarlägga om nyttjandet av kommunens tjänstebilar under denna tid har
varit förenligt med det kommunala uppdraget som förtroendevald. 2) Karl-Erik
Kruse får under utredningstiden enligt punkt 1 ovan inte nyttja kommunens
tjänstebilar. 3) Förvaltningen uppdras informera Förvaltningsrätten i Malmö om
den pågående utredningen kring Karl-Erik Kruse enl punkt 1 ovan.
Personalutskottet fattade 2018-03-13, § 4, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens personalutskott godkänner advokat Olle Höglunds rapport
inkommen den 11 mars 2018 gällande rättslig bedömning avseende felaktigt
nyttjande av fordon. 2) Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar till
förvaltningen att göra en polisanmälan mot Karl-Erik Kruse avseende de
omständigheter som framkommit i advokat Olle Höglunds rapport. 3)
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar vidare att Karl-Erik Kruse, tills
vidare inte får nyttja kommunens tjänstebilar. 4) Beslutet att Karl-Erik Kruse inte
får använda kommunens tjänstebilar tills vidare gäller såväl i rollen som anställd
i kommunen som förtroendevald. 5) Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar
slutligen 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.
Personalutskottet fattade 2019-01-28, § 7, följande 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.
Strafföreläggande har nu meddelats i ärendet, men då flertalet brott, p g a den
tidsmässigt långa förundersökningen, preskriberats, har endast en bråkdel av
den ska kommunen lidit, ersatts genom det utdömda skadeståndet. Det finns
därför skäl att driva ärendet vidare civilrättsligt, och på så sätt få den lidna
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skadan ersatt. Förutom kostnaderna för det olovliga brukandet, bör
skadeståndet täcka kostnader som brotten i övrigt åsamkat kommunen. Som
exempel på detta kan nämnas arvodeskostnader för extra sammanträden och
ombudskostnader.
Strafföreläggandet omfattar förutom olovligt brukade, ett stort antal fall av
bedrägeri mot Domstolsverket/Förvaltningsrätten i Malmö.
Personalutskottet fattade 2019-09-24, § 47, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att civilrättsligt driva ärendet gällande skadestånd för olovligt brukande,
i enlighet med personalutskottets beslut 2019-01-28, § 28, och därefter
uppkomna kostnader, mot Karl-Erik Kruse. Avräkning mot det i
strafföreläggandet angivna beloppet skall ske. 2) Av SKL Kommentus
upphandlade ramavtal, skall användas för anlitande av ombud.
Kommunens ombud har 28 oktober 2019 tillskrivit Karl-Erik Kruse i enlighet
med personalutskottets beslut.
Karl-Erik Kruse har bestridit fakturan, och meddelat att advokat Maria
Adielsson, Advokatbyrån Kruse & Co, är ombud.
En stämningsansökan har skickats in till tingsrätten, en kopia på handlingen har
dock ännu ej inkommit till Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 47
Personalutskottets protokoll 2019-01-28, § 28
Personalutskottets protokoll 2018-03-13, § 4
Personalutskottets protokoll 2018-01-22, § 2
Personalutskottets protokoll 2018-01-10, § 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN)
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Omröstningsbilaga 1 - § 4 Värdegrund – projektdirektiv
Ledamot

Ja

Nej

Fredrik Jönsson (C)
Teddy Nilsson (SD)

1
1

Jan Zielinski (S)

Justerare

Avstår

1

Kim Hellström (SD)

1

Angelie Fröjd (M)

1

Summa

3

1

Utdragsbestyrkande

1
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