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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-15.45 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S), vice ordf, § 40-41 
Anneli Persson (S), tjg. ers. för Jan Zielinski (S), vice ordf, §§ 38-39 
Angelie Fröjd (M), ordf 
Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (C) 
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), §§ 40-41 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-08-26, kl. 15 

Justerade 
paragrafer §§ 38 - 41 

Sekreterare   

 Sara Månsson   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-08-20 

Anslaget under tiden 2019-08-27 – 2019-09-17 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson   
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Dnr 252-2018 

§ 39 Information 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Personalutskottet sammanträffar med den centrala samverkansgruppen 
för informationsutbyte. Medverkade Lennart Bossen – Vision, Per Åberg 
– Lärarnas Riksförbund, Lena Strandberg – Sveriges Arbetsterapeuter, 
Lina Magnusson – Lärarförbundet, Anders Backe – Lärarnas 
Riksförbund, och Karin Sjunnesson – Kommunal.  

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om 1) återrapporterar kring 
uppdraget förvaltningen fick vid personalutskottets sammanträde den 4 
juni 2019, om att göra en polisanmälan mot förtroendevald (dnr 252-
2018). 2) att förundersökningen gällande förtroendevald är klar (dnr 8-
2018) 

c) HR-chef Cecilia Hagström informerar om två olika pågående 
individärenden inom utbildningssektorn.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(7) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 171-2019 

§ 40 Lokal lönebildning 2020 och framåt 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Utrymmet för 2020 -års löneöversyn fastställs till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper och 3,2 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

2. Följande yrkesgrupper prioriteras i 2020 -års löneöversyn: 

– behöriga pedagoger inom skola f-9 och förskola 

– sjuksköterskor 

– första linjens chefer 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott har uppdragit förvaltningen att ta fram 
förslag på såväl lämplig nivå för löneöversyn 2020 samt förslag till prioriterade 
yrkesgrupper för 2020 års löneöversyn (KSPU § 32/2018).  

I dagsläget ligger cirka 53 procent av kommunens yrkesgrupper under 
medellönenivån för motsvarande grupper inom Familjen Helsingborg.  

Detta visar sig dagligen då förvaltningen möter stora utmaningar i att konkurrera 
om löneläget avseende flera viktiga yrkeskategorier, med svårigheter att både 
rekrytera och behålla medarbetare som följd. 

Dessa utmaningar kommer öka än mer i framtiden då konkurrensen om 
arbetskraften förväntas öka ytterligare.  

För att uppnå konkurrenskraftiga löner i Svalövs kommun och därmed 
möjliggöra en god personalförsörjning behöver lönebilden för flertalet av 
kommunens yrkesgrupper justeras uppåt. 

Förvaltningen föreslår därför att 2020 års löneutrymme sätts till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper samt 3,2 procent av löne-
underlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-18 (en bilaga) 
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-22, § 32 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Tillägg till huvudförslaget gällande första strecksatsen  
”- behöriga pedagoger inom skola och förskola” till ”- behöriga pedagoger inom 
skola f-9 och förskola”  

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C),Teddy Nilsson (SD): Bifall till Kim 
Hellströms (SD) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut med Kim Hellströms förslag till tillägg och 
finner att nämnden beslutar enligt dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Sektorchefer 
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Dnr 364-2017 

§ 41 Uppföljande information avseende tillsyn från DO 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
 

1. Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskrimineringsombudsmannen har i skrivelse inkommen 2019-07-15, begärt 
att Svalövs kommun ska redovisa riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte 
att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.  

Beslutsunderlag 

Begäran om kompletterande uppgifter, Diskrimineringsombudsmannen, 
inkommen 2019-07-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 105 
Policy för likabehandling och mångfald  
Riktlinjer för kränkande särbehandling och diskriminering   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
HR-chef 

 


