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Plats och tid Sammanträdesrummet Strået, Svalöv, kl 10.30 – 12.10 

Beslutande Sara Billquist Selberg (L), tjg ers för Jan Zielinski (S) 
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Utses att justera Linn Alenius Wallin (FI) 

Justeringens tid 
och plats 2018-05-14, kl 13.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 9 - 12 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Linn Alenius Wallin (FI)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2018-05-14 

Anslaget under tiden 2018-05-15 – 2018-06-06 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 9 Beslutad ärendelista 

§ 10 Utredningsuppdrag organisation sektorsindelning .................................... 4 
§ 11 Initiativärende, HBTQ-certifiering .............................................................. 6 
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Dnr 59-2018 

§ 10 Utredningsuppdrag organisation sektorsindelning 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att utreda en framtida 
delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor skall 
betjäna en nämnd. Utredningen får påbörjas efter slutförd facklig 
samverkan och skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast  
den 31 oktober 2018. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en tillfällig delning av sektor social omsorg 
skall efter facklig samverkan verkställas omedelbart. Den tillfälliga 
delningen av sektor social omsorg framgår av bilaga 2 och skall vara intill 
att kommunstyrelsen beslutar om annan indelning. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att resurserna för kommunens 
bemanningsprocesser skall samlas under kommunledningskontoret. 
Beslutet skall verkställas efter genomförd facklig samverkan.     

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att utredningen om en 
framtida delning av sektor social omsorg görs av en extern part. Då det för 
närvarande saknas ekonomiska medel för en sådan utredning överlåter 
personalutskottet frågan om utförare av utredningen till kommunstyrelsen.   

Icke deltagande i beslut 

Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i beslutet. 

Stefan Pettersson (M) deltar ej i beslutet, vad gäller punkt 2) i förslaget till 
beslut i kommunstyrelsen samt i personalutskottets beslut. 

Teddy Nilsson (SD) deltar ej i personalutskottets beslut. 

Reservation 

Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

För att få en tydligare och effektivare ledningsstruktur föreslås att en 
organisationsutredning gällande en framtida delning av sektor social omsorg 
genomförs i närtid. Utredningen skall utgå från principen om att en sektor skall 
betjäna en nämnd. Frågan om hur utredningen skall genomföras och 
finansieras överlåter personalutskottet till kommunstyrelsen. 
 
Vidare föreslås att en tillfällig delning av sektor social omsorg görs för att 
underlätta hanteringen av de friktioner som uppstått under den senaste tiden. 
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Slutligen föreslås att de resurser som idag finns inom sektor social omsorg för 
att hantera bemanningsprocesser överförs till kommunledningskontoret.    
 
Vid sammanträdet redogör kommunchef Stefan Larsson för situationen inom 
sektorn; särskilt inom verksamhetsområdet Vård och omsorg.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens personalutskotts ordförande, daterad 
2018-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Personalutskottet 
rekommenderar kommunstyrelsen att utredningen om en framtida delning av 
sektor social omsorg görs av en extern part. Då det för närvarande saknas 
ekonomiska medel för en sådan utredning överlåter personalutskottet frågan 
om utförare av utredningen till kommunstyrelsen. 

Fredrik Jönssons (C) och Linn Alenius Wallin (FI) förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: 1) Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att utreda 
en framtida delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor 
skall betjäna en nämnd. Utredningen får påbörjas efter slutförd facklig 
samverkan och skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 
2018. 2) Kommunstyrelsen beslutar att en tillfällig delning av sektor social 
omsorg skall efter facklig samverkan verkställas omedelbart. Den tillfälliga 
delningen av sektor social omsorg framgår av bilaga 2 och skall vara intill att 
kommunstyrelsen beslutar om annan indelning. 3) Kommunstyrelsen beslutar 
att resurserna för kommunens bemanningsprocesser skall samlas under 
kommunledningskontoret. Beslutet skall verkställas efter genomförd facklig 
samverkan.     

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Bifall till punkterna 1) 
och 3). Bifall till organisation i enlighet med Bilaga Ö. 

Stefan Pettersson (M): Bifall till punkterna 1) och 3).  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, vad gäller förslag till 
punkterna 1) och 3), och finner att personalutskottet antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande, avs beslut i 
personalutskottet och finner att personalutskottet antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 141-2018 

§ 11 Initiativärende, HBTQ-certifiering 

Personalutskottets beslut 
 

1. Initiativärendet överlämnas till kommunförvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in ett initiativärende avs HBTQ-certifiering 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Linn Alenius Wallin (FI), daterad 2018-05-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr - 

§ 12 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Stefan Larsson och personalchef Cecilia Hagström informerar om 
att man överväger en disciplinär åtgärd mot en medarbetare. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
 

 


