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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00 – 14.45 

Beslutande Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C), ordförande 
Anneli Persson, tjg ers för Teddy Nilsson (S), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M) 
Agneta Lenander (V) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Marie Irbladh (C) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Linn Alenius Wallin (FI) 

Övriga deltagare Kommunchef Stefan Larsson 
Personalchef Cecilia Hagström 
Administrativ chef Michael Andersson 
 

 
  



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(7) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2018-03-14, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 4 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-03-13 

Anslaget under tiden 2018-03-15 – 2018-04-06 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om 1) formella förutsättningar för utskottets arbete, 
såsom kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning samt sekretess, 
2) personalstatistik samt 3) planerad utbildningsdag för utskottets ledamöter 
och ersättare 2018-04-13 kl 10.00 – 12.00. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr 166-2017 

§ 3 Sammanträdestider 

Personalutskottets beslut 
 

1. Utskottet sammanträder under året onsdagar kl 13.30 den 18 april, 23 
maj, 25 juli (reservdag), 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 14 
november samt 12 december. 

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

§ 4 Personalärende  

Personalutskottets 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.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 får nyttja kommunens 
tjänstebilar. 3) Förvaltningen uppdras att informera Förvaltningsrätten i Malmö 
om den pågående utredningen kring Karl-Erik Kruse enligt punkt 1 ovan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 januari att en oberoende 
utredning skulle göras skyndsamt för att klarlägga hur Karl-Erik Kruse nyttjat 
kommunens tjänstebilar (KSAU § 3/2018). Utredningen syftade också till att ge 
Svalövs kommun ett underlag för en vidare hantering av ärendet.   

Uppdraget att genomföra utredningen gavs till advokat Olle Höglund på 
advokatbyrå Rutgersson och Arvenberg i enlighet med kommunens avropsavtal 
för juridiska tjänster.  

Advokatens rapport inkom till kommunen den 11 mars 2018 och av den framgår 
det att det finns skäl för Svalövs kommun att göra en polisanmälan mot Karl-
Erik Kruse och då främst avseende olovligt brukande.  

Här gör advokat Olle Höglund bedömningen att samtliga kriterier för brottet är 
uppfyllda och en fällande dom klart sannolik. Karl-Erik Kruse bedöms enligt 
advokaten under åren 2015-2017 olovligen nyttjat kommunens tjänstebilar vid 
minst 18 tillfällen samt uppsåtligen lämnat falska uppgifter i kommunens 
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körjournaler. Karl-Erik Kruse har i media och via mail erkänt att han olovligen 
nyttjat kommunens tjänstebilar under samma tid.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 
Advokat Olle Höglunds skrivelse inkommen den 11 mars 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-10, § 3 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 (En bilaga) 
Muntliga framställningar av berörda tjänstepersoner 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Agneta Lenander (V), Stefan Pettersson 
(M) och Anneli Persson (S): 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.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
personalutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
Karl-Erik Kruse 
Advokat Olle Höglund 
Utbildningschef Hans Dahlquist 
Rektor Lena Hansson 
 


