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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 14.53 
 

Beslutande Eva Inhammar (C), deltar digitalt 
Teddy Nilsson (SD), deltar digitalt 
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), deltar digitalt 
Angelie Fröjd (M), ordf  
Kim Hellström (SD), deltar digitalt 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Marie Irbladh (C), deltar digitalt 
Stefan Pettersson (M), deltar digitalt 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), deltar digitalt 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Michael Andersson, administrativ chef  
Madelene Moberg, sektorschef vård och omsorg, § 1 och § 6 e)  
Aya Al-Karkhi, nämndsadministratör  
 
Sara Boklund, Lindalls advokatbyrå, deltar digitalt, § 1, § 4 och § 6 e) 
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Utses att justera Eva Inhammar (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-01-29 kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 5 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Eva Inhammar (C) 
 
 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2021-01-27 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 1  Beslutad ärendelista 

§ 2 Lokal överenskommelse - Kommunal ....................................................... 4 
§ 3 Rekrytering av IT-digitaliseringschef, kravprofil och tidplan ..................... 5 
§ 4 Nedläggning av förundersökning gällande grovt bedrägeri - information . 6 
§ 5 Information ................................................................................................. 8 
 
Eva Inhammar (C) yrkade på att tre frågor skulle läggas till dagordningen, detta 
medgavs ej.  
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 Dnr KS 121-2018  

§ 2 Lokal överenskommelse - Kommunal 
 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottets uppdrag, daterat 2018-04-18, § 8 återkallas. 

Deltar ej  

Eva Inhammar (C) och Anneli Persson (S) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Information gällande lokal överenskommelse samt inkommen skrivelse från 
Kommunal.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommunal, daterad, 2020-11-10 
Personalutskottets protokoll 2018-04-18, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): Personalutskottets uppdrag, daterat 
2018-04-18, § 8 återkallas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
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Dnr KS 12-2021 

§ 3 Rekrytering av IT-digitaliseringschef, kravprofil 
och tidplan 

Personalutskottets beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Stefan Larsson genomförde under mars månad 2020 samråd 
med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande avsikten att skapa en IT- och 
digitaliseringsenhet direkt underställd kommunchefen (KSAU § 26/2020). 

Initialt löstes bemanningen med hjälp av en upphandlad konsult. Nu föreligger 
behov av en långsiktig lösning och enligt gällande delegationsordning är 
anställning av enhetschefer att betrakta som verkställighet (KS § 22/2020). 

Nedan redovisas tidplan för rekrytering av IT-digitaliseringschef. I bilaga 1 till 
denna tjänsteskrivelse redovisas framtagen kravprofil för tjänsten. 

Februari 2021 Annonsering och sök efter kandidater. 

Mars 2021 Testning och första urval utifrån kravprofilen. 

April 2021 De 3-4 kandidater vars profil tydligast uppfyller 
kravprofilen intervjuas av personalutskottet, centrala 
ledningsgruppen och fackliga representanter. 

April 2021 Slutlig validering och beslut om anställning. 

1 augusti 2021 IT-digitaliseringschef tillträder tjänsten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 22/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 26/2020 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

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: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr KS 195-2019 

§ 4 Nedläggning av förundersökning gällande grovt 
bedrägeri - information 

Personalutskottets beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun polisanmälde 2019-06-07 en förtroendevald med 
rubriceringen grovt bedrägeri. Bakgrunden var misstanke om att vederbörande 
angivit för hög inkomst, vilket inneburit att för hög ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kommit att betalas ut. 

Personalutskottet fattade 2020-04-21, § 19 följande beslut: 1) informationen 
noteras. 2) Förvaltningen uppdras att överpröva åklagarmyndighetens beslut. 

Personalutskottet fattade 2020-08-26, § 38 följande beslut: 1) informationen 
noteras. 2) Förvaltningen uppdras att låta befullmäktigat ombud överpröva 
Åklagarmyndighetens utvecklingsavdelnings beslut. 

Den 5 oktober 2020 inkom beslutet att riksåklagaren inte granskar beslutet.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 53 följande beslut: 1) informationen 
noteras. 2) Förvaltningen uppdras att till kommande sammanträde bjuda in 
advokat för att informera om möjligheten att driva ärendet vidare civilrättsligt.  

Vid sammanträdet föredrogs ärendet av Sara Boklund, ombud.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen personalutskotts protokoll 2020-10-27, § 53 
Beslut avseende överprövning av beslut om nedläggning av förundersökning 
gällande grovt bedrägeri, 2020-10-05 
Begäran om överprövning av beslut om nedläggning av förundersökning 
gällande grovt bedrägeri, 2020-09-28 
Kommunstyrelsen personalutskotts protokoll 2020-08-26, § 38 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 
Åklagarmyndighetens utvecklingsavdelnings beslut, daterat 2020-07-02 
Kommunstyrelsen personalutskotts protokoll 2020-06-11, § 30 
Begäran om överprövning, daterad 2020-06-03 
Kommunstyrelsen personalutskotts protokoll 2020-05-12, § 23 
Personalutskottets protokoll 2020-04-21, § 19 Underrättelse om beslut om 
nedläggning av förundersökning, inkommen 2020- 04-16 Polisanmälan, daterad 
2019-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 
Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 5 Information  

Personalutskottets beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 
Stefan Larsson, kommunchef och Cecilia Hagström, HR-chef informerar om: 
 

a) Lägesrapport avseende personal med anledning av Covid-19 (Dnr 126-
2020) 
 

b) Hantering av kommande vaccination och smittspårning  
 

c) Verksamhetsövergång 
 

d) Upphandling av förmånsportal  
 
 

Madelene Moberg, sektorchef vård och omsorg informerar om  
 

e) Avslut av verksamhetschef.  
 

 

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: 
- 

 


