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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.53 
Ajournering kl. 14.30 – 14.40 
Ajournering kl. 15.10 – 15.20 
 

Beslutande Eva Inhammar (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) 
Angelie Fröjd (M), ordf 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) §§ 21 - 
23 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Marie Irbladh (C) §§ 21 - 23 
Ingrid Ekström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
 
Cecilia Andersson, socialchef samt tf sektorschef vård- och omsorg § 
21, § 23 
Hans Dahlqvist, utbildningschef § 21, § 23 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef (närvarar digitalt) § 21, § 23 
Mikael Johansson, Räddningstjänstchef § 21, § 23 
 
Emma Lindberg, Lärarnas Riksförbund § 21, § 23   
Lina Magnusson, Lärarförbundet § 21, § 23 
Karin Sjunnesson, Kommunal § 21, § 23 
 
 
 

 
  



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(7) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2021-08-11, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 21 - 24 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2021-08-10 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 21 Beslutad ärendelista 

§ 22 Information ................................................................................................. 4 
§ 23 Medarbetarundersökning – presentation av handlingsplaner ................... 5 
§ 24 Förslag till utredningsuppdrag ................................................................... 6 
 
Ärendet "Tillfällig förändring av sektorsindelning" utgick från dagordningen vid 
sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 22 Information  

Personalutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Larsson, kommunchef informerar om: 

a) Information om vakanser och kommande rekryteringar  

b) Lägesrapport avseende covid-19  

 

Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

c) Sektorchef har valt att säga upp sig på egen begäran och är 
arbetsbefriad under uppsägningstiden.  

 

Protokollet ska skickas till: 
HR-chef 
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Dnr KS 342-2020 

§ 23 Medarbetarundersökning – presentation av 
handlingsplaner   

Personalutskottets beslut   
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefer informerar om upprättade handlingsplaner med anledning av 
genomförd medarbetarundersökning under 2020.  

Beslutsunderlag 

Muntliga föredragningar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM, SNLN) 

 
Ajournering kl. 14.30 – 14.40 
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Dnr KS 261-2021, KS 307-2021 

§ 24 Förslag till utredningsuppdrag  

Personalutskottets beslut  
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda omständigheterna kring de beslut   
sektorchef Madeleine Moberg fattat under sin anställningstid avseende:  

    - Facklig samverkan  
    - Följsamhet av gällande arbetsrätt och kollektivavtal 
    - Lönesättning och lönerevision av underställd personal  
    - Följsamhet av gällande bestämmelser vid nyrekryteringar 

2. Ovanstående utredning skall även föreslå eventuella 
förbättringsåtgärder  som behöver implementeras i förvaltningen och 
nämnders delegationsordningar med mera. 

3. Denna utredning skall redovisas av förvaltningen i samband med 
personalutskottets ordinarie sammanträde i december månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet beslutade den 3 augusti 2021 att uppdra till förvaltningen att  
formulera ett utredningsuppdrag avseende de beslut sektorchef Madeleine 
Moberg fattat under sin anställningstid avseende samverkan, lönesättning, 
anställningar samt följsamhet mot arbetsrätt och kollektivavtal.  

Förvaltningen föreslår att uppdraget formuleras enligt punkt ett i förslag till 
beslut ovan. Vidare föreslås att denna utredning även skall ta fram eventuella 
förbättringsåtgärder som behöver implementeras i förvaltningen och nämnders 
delegationsordningar med mera. Slutligen föreslås att utredningen presenteras 
för utskottet i samband med ordinarie sammanträde i december månad 2021.      

Beslutsunderlag 

Förslag till utredningsuppdrag, daterat 2021-08-10 
Personalutskottets beslut 2021-08-03, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S) och Eva 
Inhammar (C): 1) Förvaltningen får i uppdrag att utreda omständigheterna kring 
de beslut   sektorchef Madeleine Moberg fattat under sin anställningstid 
avseende: - Facklig samverkan, - Följsamhet av gällande arbetsrätt och 
kollektivavtal, - Lönesättning och lönerevision av underställd personal och - 
Följsamhet av gällande bestämmelser vid nyrekryteringar. 2) Ovanstående 
utredning skall även föreslå eventuella förbättringsåtgärder  som behöver 
implementeras i förvaltningen och nämnders delegationsordningar med mera. 
3) Denna utredning skall redovisas av förvaltningen i samband med 
personalutskottets ordinarie sammanträde i december månad 2021. 

Eva Inhammar (C) och Anneli Persson (S): Jag yrkar på att kommunstyrelsen 
lämnar förslag till revisionen att utreda nedanstående: 
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- Hur och när politiska företrädare fick information om den uppkomna 
situationen samt en tidslinje med mailkonversation, minnes-, 
mötesanteckningar 

Angelie Fröjd (M): Eva Inhammars m.fl. förslag till beslut avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande tar först upp Eva Inhammars m.fl. förslag till beslut och finner att 
utskottet avslår detta.  

Därefter tar ordförande upp Angelie Fröjds m.fl. förslag till beslut och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med dessa.  

Protokollsanteckning 

Angelie Fröjd (M): Revisionen är fristående i sina val av granskningsområden 
och har informerats om vård- och omsorgssektorns rådande situation genom 
beslut i vård- och omsorgsnämnden 2021-07-01, § 60 samt 2021-08-03, § 63.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
Enhetschef kansli  
 

Ajournering kl. 15.10 – 15.20 
 


