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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.25  
Ajournering 14.55-15.07 

 

Beslutande Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C), ordförande 
Teddy Nilsson (SD), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M) 
Agneta Lenander (V) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anneli Persson (S) 
Marie Irbladh (C) 
Kim Hellström (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Linn Alenius Wallin (FI) 
 

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson 
Nämndsekreterare Helena Heintz 
HR-chef Cecilia Hagström 
HR-samordnare Cecilia Bengtsson § 32-33 
 
Karin Sjunnesson, Kommunal §§ 29-31 
Lennart Bossen, Vision §§ 29-31 
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Utses att justera Teddy Nilsson  

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset 2018-08-27 kl 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 29 – 33 

Sekreterare   

 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson   

Justerare  
 

 Teddy Nilsson   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2018-08-22 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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§ 29 Beslutad ärendelista 

§ 30 Information ................................................................................................. 4 
§ 31 Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ................... 5 
§ 32 Lönekartläggning 2017 samt lönestatistik ................................................. 7 
§ 33 Upphandling, Medarbetarundersökning .................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
§ 33 lades till på sammanträdet.  
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§ 30 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Personalsituationen under sommaren 

b) Avtal/upphandling företagshälsovård 

c) Kommande inspektion från Arbetsmiljöverket v 45 avseende 
äldreomsorgen  

d) Fordonssamordnare 

e) Chefsrekrytering 

f) Matdistribution 

g) Övrigt 

Ingen övrig information fanns att anmäla.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr KS 70-2018 

§ 31 Uppförandekod mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner enligt 
förvaltningens förslag, daterat 2018-08-14 antas. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda samt 
förvaltningens chefer i ovan nämnda uppförandekod. Utbildningen ska 
vara genomförd för samtliga parter senast 2019-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-12, § 64, följande beslut:  
1) Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att ta fram förslag på 
nödvändiga regler och riktlinjer för en uppförandekod mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

Personalutskottet fattade 2018-04-18, § 7, följande beslut:  
1) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag på nödvändiga regler och 
riktlinjer för en uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
2) Presidiet uppdras kalla till ett sammanträde i juni månad 2018 för att bereda 
ett förslag till uppförandekod. 

Förvaltningen presenterade vid personalutskottets sammanträde 2018-06-07 ett 
förslag till uppförandekod. Personalutskottet fattade 2018-06-07, § 23, följande 
beslut: 1) Personalutskottet remitterar förslag till uppförandekod mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner enligt bilaga 1 till de i fullmäktige 
representerade partierna. Partiernas remissvar skall vara personalutskottet 
tillhanda senast den 10 augusti 2018. 2) Personalutskottet uppdrar till 
förvaltningen att inkomma med remissvar gällande förslag till uppförandekod 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner enligt bilaga 1 senast den 10 
augusti 2018. I förvaltningens remissvar skall de fackliga organisationerna ges 
möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet. 

Remissvar har inkommit från Liberalerna och förvaltningen.  

Förvaltningen har inarbetat avgivna synpunkter i den reviderade versionen som 
nu föreligger för antagande av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse daterad 2018-08-14, inkl reviderat förslag till uppförandekod 
och bilaga avseende ”jag-budskap” 
Remissvar från Liberalerna, inkommet 2018-08-06 
Personalutskottets protokoll 2018-06-07, § 23 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-07, inkl förslag till uppförandekod 
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Personalutskottets protokoll 2018-04-18, § 7 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Agneta Lenander (V), Teddy Nilsson 
(SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Uppförandekod mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner enligt förvaltningens förslag, daterat 2018-08-14 antas.  
2) Kommunstyrelsen uppdras att utbilda samtliga förtroendevalda samt 
förvaltningens chefer i ovan nämnda uppförandekod. Utbildningen ska vara 
genomförd för samtliga parter senast 2019-05-01. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

Protokollsanteckning 

Teddy Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi från Sverigedemokraterna tycker det är beklagligt att det skal behövas en 
uppförandekod mellan vuxna människor i en professionell organisation. Men 
när det nu bevisligen behövs, så ställer vi oss bakom densamma.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, CHM) 
 

 
__ 
Ajournering 14.55-15.07 
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Dnr KS 114-2018 

§ 32 Lönekartläggning 2017 samt lönestatistik 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Lönekartläggning avseende 2017 redovisades på personalutskottets 
sammanträde 2018-05-23, § 19. Det förelåg behov av att ytterligare granska 
löneläge och löneutveckling för kommunens yrkesgrupper i jämförelse med 
omvärlden. Informationen har därför kompletterats med lönestatistik för 
Familjen Helsingborg samt hela riket. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-22 
Lönekartläggning 2017, inkl bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr KS 226-2018 

§ 33 Upphandling, Medarbetarundersökning 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällande avtal med företaget som genomfört medarbetarundersökning för 
kommunens anställda har löpt ut. Förvaltningen informerar om möjligt 
deltagande i upphandling inom Familjen Helsingborg avseende 
medarbetarundersökning. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information på sammanträdet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Agneta Lenander (V), Jan Zielinski (S), Stefan Pettersson 
(M) och Teddy Nilsson (SD): Informationen godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM, SNLN) 
 
 

 


