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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.25

Beslutande

Fredrik Jönsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Annelie Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), vice ordförande
Angelie Fröjd (M), ordförande
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Eva Inhammar (C)
Stefan Pettersson (M)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Cecilia Hagström, HR-chef
Michael Andersson, administrativ chef
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Teddy Nilsson (SD)
Kommunledningskontoret, 2019-12-19 kl. 15.00
§§ 51 – 56

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Angelie Fröjd (M)

Justerare
Teddy Nilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Michael Andersson
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Dnr -

§ 52 Förvaltningen informerar
Personalutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
1) Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd i ärendet
laglighetsprövning enligt kommunallagen (förändring av arvode för
kommunstyrelsens förste vice ordförande) från Svalövs kommun (Dnr
27-2018).
2) Incident med inbrott m m i kommunhuset 2019-12-12 (Dnr 420-2019).
3) Rutiner vad gäller in- och utpassering m m i kommunhuset.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 303-2019

§ 53 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder 2020 (kl. 13.30)
följande dagar: 21 januari, 18 februari, 24 mars, 21 april, 12 maj, 28 juli,
25 augusti, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens personalutskott ska fatta beslut om sina sammanträdestider
för 2020.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra sammanträde regleras i kommunstyrelsens
regemente.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr 8-2018

§ 54 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.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN)
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Dnr KS 171-2019

§ 55 Lokal lönebildning 2020
Personalutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Uppdraget enligt personalutskottets beslut 2018-10-24, § 48, betraktas
som utfört.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet fattade 2018-10-24, § 48, följande beslut: Förvaltningen
uppdras ta fram en långsiktig strategi för lokal lönebildning för 2020 - 2024.
I dagsläget ligger cirka 53 procent av kommunens yrkesgrupper under
medellönenivån för motsvarande grupper inom Familjen Helsingborg.
Detta visar sig dagligen då förvaltningen möter stora utmaningar i att konkurrera
om löneläget avseende flera viktiga yrkeskategorier, med svårigheter att både
rekrytera och behålla medarbetare som följd.
Dessa utmaningar kommer öka än mer i framtiden då konkurrensen om
arbetskraften förväntas öka ytterligare.
För att uppnå konkurrenskraftiga löner i Svalövs kommun och därmed
möjliggöra en god personalförsörjning behöver lönebilden för flertalet av
kommunens yrkesgrupper justeras uppåt.
Förvaltningen föreslår därför att 2020 års löneutrymme sätts till 3,7 procent av
löneunderlagssumman för prioriterade grupper samt 3,2 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper.
Personalutskottet föreslog 2019-08-20, § 40, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Utrymmet för 2020 -års löneöversyn fastställs till 3,7 procent av
löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 3,2 procent av
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 2) Följande yrkesgrupper
prioriteras i 2020 -års löneöversyn: – behöriga pedagoger inom skola f-9 och
förskola, – sjuksköterskor, – första linjens chefer.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 181, följande beslut: 1) Utrymmet för
2020 -års löneöversyn fastställs till 3,7 procent av löneunderlagssumman för
prioriterade grupper och 2,5 procent av löneunderlagssumman för övriga
yrkesgrupper. Av de 2,5% som avsätts till icke prioriterade grupper placeras
0,1% centralt hos förvaltningschefen. Detta för att skapa förutsättningar för
riktade insatser för yrkeskategorier med endast en eller ett fåtal personer. På så
sätt möjliggörs en positiv löneutveckling även för dessa yrkeskategorier. 2)
Följande yrkesgrupper prioriteras i 2020 års löneöversyn: – behöriga pedagoger
inom skola f-9 och förskola, – sjuksköterskor, – första linjens chefer.
Vid sammanträdet lämnas en muntlig föredragning av kommunchef Stefan
Larsson och HR-chef Cecilia Hagström.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 181
Personalutskottets protokoll 2019-08-20, § 40
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-18 (en bilaga)
Personalutskottets protokoll 2018-10-24, § 48
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-22, § 32

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Informationen noteras. 2) Uppdraget enligt
personalutskottets beslut 2018-10-24, § 48, betraktas som utfört.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
personalutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Sektorchefer
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Dnr: 623-2015

§ 56 Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen
Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson
(SD): 1) Föreslagen revidering av kapitlet Personalärenden i
kommunstyrelsens delegeringsordning antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2016-02-15, § 28, beslut om en revidering av
delegeringsordningen som innebär att varje anställningsbeslut anses vara ett
delegeringsbeslut, fattat av respektive närmast överordnad chef.
Efter ett och ett halvt år kan konstateras att informationsvärdet och
styrningseffekten av revideringen var begränsade. Efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, förslås därför att punkten upphävs.
Det finns också skäl att i övrigt se över kapitlet, varför förvaltningen ber om ett
sådant uppdrag.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-11, § 132, följande beslut: 1) Punkt 1 b),
Personalärenden, avseende anställning av övrig personal upphävs per 201709-30. Denna typ av anställningar betraktas därefter återigen som
verkställighet. 2) Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet
Personalärenden i delegeringsordningen, och inkomma med förslag på
revideringar.
Ett förslag till förändrat kapitel gällande personalärenden har nu tagits fram.
Vid sammanträdet lämnas en muntlig föredragning av kommunchef Stefan
Larsson och HR-chef Cecilia Hagström.
Efter föredragningen lämnade kommunchef Stefan Larsson
sammanträdesrummet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 132
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-28, § 85
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1)
Föreslagen revidering av kapitlet Personalärenden i kommunstyrelsens
delegeringsordning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C) och Annelie Persson (S) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, LELE)
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