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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 14.37 

Beslutande Eva Inhammar (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S), vice ordf 
Angelie Fröjd (M), ordf 
Kim Hellström (SD)  

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Marie Irbladh (C) §§ 25 - 29 
Anneli Persson (S) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Michael Andersson, administrativ chef § 29 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-09-09, kl. 13.30 

Justerade 
paragrafer §§ 25 - 30 

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 2021-09-07 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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 Dnr 345-2021 

§ 26 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 2021 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020-2021 
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav 
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 

I Svalövs kommun har fullmäktige gett uppdraget till kommunstyrelsen att vara 
arbetsmiljöansvarig för samtliga verksamheter, KS reglemente § 8. Därmed 
föreligger nu den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
godkännande. 

Uppföljningen har skett genom att samtliga chefer som mottagit fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter har besvarat ett digitalt frågeformulär. Uppföljningen har 
skett i samverkan med skyddsombud/ arbetsplatsombud och i förekommande 
fall elevskyddsombud. I flera verksamheter har även medarbetare deltagit i 
besvarandet av frågorna. 

Uppföljningen har även behandlats i respektive lokala samverkansgrupp och i 
samverkan på sektorsnivå. Slutligen har svaren sammanställts på 
kommunövergripande nivå och kommer redovisas för den centrala 
samverkansgruppen den 2 september 2021. 

Med hundraprocentig svarsfrekvens och en genomgående höjning av de redan 
sedan tidigare höga värdena visar uppföljningen att systematiken för 
arbetsmiljöarbetet är mycket god i Svalövs kommun. 

Förvaltningen ser riskbedömning och introduktion som viktiga områden att 
arbeta vidare med och förbättra ytterligare tillsammans med de fackliga 
parterna. 

Förslag till beslut är att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020-2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 
Protokoll från central samverkan den 2 september 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020-2021 godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 31 augusti 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef Utvecklingschef  
Sektorchefer
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Dnr 343-2021 

§ 27 Lokal lönebildning 2022 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Utrymmet för 2022-års löneöversyn fastställs till: 

- 3,2 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 

- 1,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

- 0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper 
avdelas för riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens 
bestämmande.  

2. Följande yrkesgrupper prioriteras i 2022-års löneöversyn: 

- Legitimerad personal inom vård och omsorg – sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ca 20 personer 

- Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning 
som nyttjas i det dagliga arbetet, ca 20 personer 

- Speciallärare och specialpedagoger, ca 25 personer 

Deltar ej  

Eva Inhammar (C) och Jan Zielinski (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger behov av att fastställa löneutrymme samt förorda vilka 
yrkesgrupper som ska prioriteras inför 2022-års löneöversyn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 
Kommunstyrelsens protokoll § 229/2018 
Kommunstyrelsens protokoll § 181/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 195/2020 
Kommunstyrelsens protokoll § 121/2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD):  

1) Utrymmet för 2022-års löneöversyn fastställs till: 

- 3,2 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 

- 1,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

- 0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande.  

2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2022-års löneöversyn: 
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- Legitimerad personal inom vård och omsorg – sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ca 20 personer 

- Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning som nyttjas i 
det dagliga arbetet, ca 20 personer 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 347-2021 

§ 28 Tillförordnad utvecklingschef  

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Hanna Åstrand tillförordnads som Utvecklingschef från den 1 oktober till 
och med den 30 april 2022. 

2. Under samma tid som ovan erhåller Hanna Åstrand ett tillfälligt 
lönetillägg om 4 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare utvecklingschefen har lämnat sin anställning den 31 augusti och nu 
föreligger ett behov att tillförordna en ny utvecklingschef. Då förvaltningens 
erfarenhetsvärde för tiden det tar att rekrytera högre chefstjänster överstiger 
kommunchefens delegation om sex månader föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar om att tillförordna en ny utvecklingschef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 
Kommunstyrelsens protokoll § 121/2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Eva Inhammar (C): 
1) Hanna Åstrand tillförordnads som Utvecklingschef från den 1 oktober till och 
med den 30 april 2022. 2) Under samma tid som ovan erhåller Hanna Åstrand 
ett tillfälligt lönetillägg om 4 000 kronor. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
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Dnr 8-2018 

§ 29 Ersättningsanspråk för olovligt nyttjande av 
kommunens bilar – uppföljning 

Personalutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att det uppdagats att en förtroendevald olovligt brukat kommunens 
fordon, och en rapport upprättats av advokat, gjordes en polisanmälan.  

Åklagare beslutade om strafföreläggande, vilket innebar att vederbörande skall 
utge ett skadestånd till kommunen om totalt 3052,50 kr meddelades 2019-08-
26. 

Då kommunens skada är betydligt större än så, beslutade personalutskottet att  
det fanns anledning att driva ärendet vidare civilrättsligt. 

Personalutskottet fattade 2019-09-24, § 47, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att civilrättsligt driva ärendet gällande skadestånd för olovligt brukande, 
i enlighet med personalutskottets beslut 2019-01-28, § 28, och därefter 
uppkomna kostnader, mot Karl-Erik Kruse. Avräkning mot det i 
strafföreläggandet angivna beloppet skall ske. 2) Av SKL Kommentus 
upphandlade ramavtal, skall användas för anlitande av ombud. 

En stämningsansökan har skickats in till tingsrätten.  

Administrativ chef, Michael Andersson informerar om nuläget avseende 
stämningsansökan. Det finns ännu inget kommunicerat datum för förhandling.  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-05-12, § 23  
Ansökan om stämning, 2020-01-22 
Personalutskottets protokoll 2020-01-21, § 5 
Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 47 
Personalutskottets protokoll 2019-01-28, § 28 
Personalutskottets protokoll 2018-01-22, § 2 
Personalutskottets protokoll 2018-03-13, § 4 
Personalutskottets protokoll 2018-01-10, § 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 30 Information  

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, Stefan Larsson informerar om:  

a) Covid-19 

b) Visselblåsarfunktion 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 


