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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.00 

Beslutande Fredrik Jönsson (C), ordf 
Eva Inhammar (C), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), vice ordf 
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) 
Angelie Fröjd (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Stefan Pettersson (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Michael Andersson, administrativ chef 

 
  



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(8) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2018-12-13, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 52 - 56 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)    

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2018-12-12 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 52 Beslutad ärendelista 

§ 53 Information ................................................................................................. 4 
§ 54 Ersättning för deltagare från de kommunfullmäktige representerade 

partierna vid nomineringsmöte 2018-10-29 .............................................. 5 
§ 55 Sammanträdestider 2019 .......................................................................... 6 
§ 56 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid ................................................. 7 
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Dnr - 

§ 53 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om gällande värdegrund samt 
värdegrundsarbete framöver. 

b) Utbildning i arbetsmiljöfrågor den 23 januari 2018 kl 09.00 – 12.00. 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 268-2018 

§ 54 Ersättning för deltagare från de 
kommunfullmäktige representerade partierna vid 
nomineringsmöte 2018-10-29 

Personalutskottets beslut 
 

1. Ersättning utgår till de vid nomineringssammanträdet närvarande, som 
om det vore ett formellt sammanträde med valberedningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett särskilt beslut gällande ersättning för närvarande vid rubricerade möte får 
fattas. 

Då valberedningsnämndens mandatperiod hade löpt ut vid mötet 2018-10-29, 
betraktas mötet som ett nomineringsmöte med de i fullmäktige representerade 
partierna, inför fullmäktiges sammanträde samma kväll. 

Mot bakgrund av detta kan inte ersättningar enl reglementet utgå, utan ett 
särskilt beslut får fattas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Eva Inhammar (C) och Anneli Persson 
(S): 1) Ersättning utgår till de vid nomineringssammanträdet närvarande, som 
om det vore ett formellt sammanträde med valberedningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 237-2018 

§ 55 Sammanträdestider 2019 

Personalutskottets beslut 
 

1. Personalutskottet sammanträder under 2019 följande datum, kl 13.30: 
22 januari, 19 februari, 26 mars, 7 maj, 4 juni, 23 juli, 20 augusti, 24 
september, 22 oktober, 19 november och 17 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har att fastställa sammanträdesdatum för år 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Personalutskottet sammanträder under 2019 följande 
datum, kl 13.30: 22 januari, 19 februari, 26 mars, 7 maj, 4 juni, 23 juli, 20 
augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 286-2018, 251-2018 

§ 56 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för 
friskvårdstimme. 

2. I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om riktlinjer, 
fastställs de i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna 
riktlinjerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av de hälsofrämjande initiativen som nyttjas i Svalövs kommun är 
friskvårdstimme under arbetstid, vilket innebär att medarbetare får träna en 
timme i veckan på arbetstid under förutsättning att verksamheten så tillåter.  

Friskvårdstimmen startades 2008 inom vård och omsorg i syfte att öka fysisk 
rörelse och friskvård bland vårdpersonal. Begreppet friskvårdstimme har sedan 
spridits och nyttjas nu i flertalet av kommunens verksamheter.  

Friskvårdstimmen ses mycket positiv av många medarbetare och ligger i linje 
med ambitionen att öka det  hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Dock saknas centrala riktlinjer för friskvårdstimmen vilket medför att kännedom 
om och nyttjande av friskvårdstimme skiljer sig åt avsevärt mellan olika 
verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 177 (Dnr 251-2018) bl a följande 
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende 
Friskvårdstimme under arbetstid till den 1 januari 2019.  

Detta förslag till kommunövergripande riktlinjer presenteras i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, ”Riktlinjer för friskvårdstimme under arbetstid i Svalövs 
kommun”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angeli Fröjd (M), Eva Inhammar (C), Anneli Persson (S) 
och Wioletta Kopanska Larsson (SD):  1) Kommunstyrelsen föreslås att i stället 
uppdra åt kommunförvaltningen att  fastställa rutiner för friskvårdstimme. 2) I 
det fall kommunstyrelsen står fast vid uppdraget om riktlinjer, fastställs de i 
tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna riktlinjerna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
personalutskottet antar dem.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 


