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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.20 

Beslutande Marie Irbladh (C), tjg för Eva Inhammar (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S), tjg ordförande 
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M), ordförande 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 1 – 2 c), 3 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§ 1 
– 2 c) 
Cathrin Mårtensson, bitr HR-chef 
Jane Bergman, ekonomichef 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2022-02-10, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 4 

Sekreterare   

 Michael Andersson, §§ 1 – 2 c), 3          Stefan Larsson, §§ 2 d), 4  

Ordförande  
 

 Jan Zielinski (S)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Information ................................................................................................. 4 
§ 3 Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag – 

anstånd med att inkomma med remissvar ................................................ 5 
§ 4 Rekrytering av utvecklingschef ................................................................. 6 
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Dnr - 

§ 2 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att till nästa sammanträde återkomma med 
förslag till uppdragsformulering gällande hantering av inkomna 
synpunkter m m utöver det som hanteras inom ramen för 
visselblåsarfunktionen (Dnr 85-2022). 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om status gällande Covid-19 i 

förvaltningen. Vad gäller återgång till fysiska sammanträden avser 

kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till en dialog med företrädare 

för de politiska partierna. 

b) Tf socialchef vård och omsorg Cecilia M Andersson och HR-chef Cecilia 

Hagström redogjorde för läget inom Sektor vård och omsorg; särskilt 

fokus på Ängslyckan resp HR-avdelningens bemanningsenhet. 

c) Kommunchef Stefan Larsson och HR-chef Cecilia Hagström informerar 

om skrivelse från tidigare medarbetare inom Sektor social omsorg (Dnr 

77-2022). 

d) Kommunchef Stefan Larsson, ekonomichef Jane Bergman och HR-chef 

Cecilia Hagström informerar om aktuellt personalärende (Dnr 90-2022). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 416-2021 

§ 3 Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för 
samhällsviktiga uppdrag – anstånd med att 
inkomma med remissvar 

Personalutskottets beslut 
 

1. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden medges anstånd till 
och med den 28 februari, att inkomma med remissvar avseende chef- 
och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet beslutade 21 december 2021, § 46 följande: 1. Riktlinje för 
samhällsviktiga uppdrag daterad den 15 december 2021, remitteras till 
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande ska vara personalutskottet 
tillhanda den 15 februari 2022. 

För att socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska hinna bereda sina 
remissvar vid ordinarie sammanträden behöver dessa nämnder medges 
anstånd till och med den 28 februari.  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 46 
Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den  
15 december 2021 
Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 41 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SAMA, JNON, SARA) 
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Dnr 369-2021 

§ 4 Rekrytering av utvecklingschef 

Personalutskottets beslut 
 

1. Hanna Åstrand anställs tillsvidare från och med den 1 mars 2022 under 
förutsättning att registerkontroll och kreditupplysning inte påvisar något 
som utesluter anställning.  

2. Lönen för Hanna Åstrand fastställs till 61 500 kr per månad i 2022 års 
löneläge.  

3. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska kommunchef föreslå kandidat 
för tjänsten som utvecklingschef för personalutskottet, som sedan fattar beslut 
om anställning.  

Personalutskottet fastställde 2021-10-05, § 34, kravprofil för tjänsten samt 
tidplan för rekryteringen i samband med sammanträdet i oktober månad 2021.  

Tjänsten har varit utannonserad under perioden oktober - november 2021 och 
sammanlagt inkom 40 ansökningar. Dessa ansökningar har granskats av HR-
chef, HR-strateg samt extern rekryterare. Ett urval om sex kandidater gjordes 
som sedan presenterades för kommunchefen.  

Av dessa valdes tre kandidater ut för fördjupad intervju och testning. Efter 
genomförd intervju med förtroendevalda, tjänstepersoner och fack valdes två 
slutkandidater ut. Den externa rekryteraren har genomfört referenstagning och 
tagit kompletterande upplysningar om kandidaterna. Den samlade bilden som 
har presenterats för kommunchefen är att Hanna Åstrand är den bäst lämpade 
kandidaten. 

Ärendet har behandlats vid Central Samverkan 2022-02-03. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse i ärendet av kommunchef Stefan 
Larsson, HR-chef Cecilia Hagström och rekryterare Håkan Thuresson gällande 
rekryteringsarbetet och aktuella kandidater. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Central Samverkan, 2022-02-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 
personalutskottets protokoll 2021-10-05, § 34 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28 
Kravprofil, utvecklingschef 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Hanna Åstrand 
anställs tillsvidare från och med den 1 mars 2022 under förutsättning att 
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registerkontroll och kreditupplysning inte påvisar något som utesluter 
anställning. 2) Lönen för Hanna Åstrand fastställs till 61 500 kr per månad i 
2022 års löneläge. 3) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef 
HR-chef 
Sektorchefer 
Hanna Åstrand 
 


