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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.09 
Ajournering kl. 14.26 – 14.40 
Ajournering kl. 15.50 – 16.08 
 

Beslutande Marie Irbladh (C), tjg ers för Eva Inhammar (C) 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S), vice ordförande 
Anna Berg von Linde (M), ordförande 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Stefan Pettersson (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Jane Bergman, ekonomichef § 19, § 22 a) och b) 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf vård- och omsorgschef § 19, § 22 
a) 
Minela Smajlovic, ekonom § 19, § 22 a) och b) 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2022-05-12, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 19 - 22 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 20 Policy för visselblåsning – val av handläggande tjänstepersoner ............ 4 
§ 21 Initiativärende, utredning Åsgården .......................................................... 6 
§ 22 Information ................................................................................................. 8 



 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(8) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 155-2021 

§ 20 Policy för visselblåsning – val av handläggande 
tjänstepersoner 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Handläggning av visselblåsarärenden sker gemensamt av två 
tjänstepersoner, dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare 
Sebastian Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare Cathrin Mårtensson.  

Sammanfattning av ärendet 

I december 2021 trädde det nya visselblåsardirektivet i kraft. Visselblåsning 
innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller 
oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt i sin 
organisation. 

För att möta de nya kraven antog kommunfullmäktige den 20 december 2021, § 
295 en policy för visselblåsning. I policyn beskrivs hur rapporterade 
missförhållanden ska utredas. 

Ärenden som rör kommunchef, sektorchefer och förtroendevalda ska utredas 
enligt särskilda rutiner av upphandlad extern part. Extern part har möjlighet att 
ta hjälp av kansliet för att exempelvis för begära ut nödvändiga handlingar. 
Kansliets personal deltar dock inte i utredningsarbetet.   

Ärenden som rör övrig personal ska utredas gemensamt av två tjänstepersoner 
som utses av kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare 
Sebastian Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare Cathrin Mårtensson.  

Extern part utreder även ärenden som rör dessa individer.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut,2021-12-21, § 295  
Antagen policy för visselblåsning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Handläggning av visselblåsarärenden sker 
gemensamt av två tjänstepersoner, dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare Sebastian 
Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare Cathrin Mårtensson. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorschefer 
Trygghets- och säkerhetschef 
HR-chef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Ekonomichef 
IT- och digitaliseringschef 
Enhetschef kansli  
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Dnr KS 196-2022 

§ 21 Initiativärende, utredning Åsgården 

Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet 
återkallas. 

2. Kommunstyrelsen kommer, när utredningarna från vård- och 
omsorgsnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
överlämnats, att ta ställning till om ytterligare utredning av 
verksamhetens lednings- och stödfunktioner, bl a HR, behövs, för att 
säkerställa att verksamheten har tillräckliga förutsättningar för 
genomförande av uppdraget i enlighet med lagar, förordningar och 
övriga styrdokument. 

3. Initiativärendet anses därmed besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) har 2021-04-08 i enlighet med 
möjligheterna i Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 20 §, väckt ett ärende i 
kommunstyrelsen, med förslagen 1) att en extern utredare genomför utredning 
kring missförhållandena på Åsgården ur ett arbetsgivar- och 
arbetsmiljöperspektiv, 2) att kommunstyrelsen beslutar att utredningen också 
ska belysa om det finns likheter /…/ både på Solgården och Ängslyckan, och 3) 
att denna utredning processas parallellt med extern utredning av vård- och 
omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen överlämnade 2022-04-11, § 125, ärendet till förvaltningen för 
beredning. Mot bakgrund av att initiativärendet tar sikte på frågan om hur 
kommunledningskontoret agerat i frågan, finns det skäl att bereda och besvara 
det politiskt, och inte genom att förvaltningen upprättar ett förslag till beslut i 
ärendet.  

Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med personalutskottets 
ordförande inkommit med en förslagsskrivelse i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-05-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Särskilt yttrande från ledamoten Torbjörn Ekelund (L), daterat 2022-04-11 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 125 
Initiativärende från Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C), daterat 2022-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Teddy Nilsson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1) Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet 
återkallas. 2) Kommunstyrelsen kommer, när utredningarna från vård- och 
omsorgsnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överlämnats, att 
ta ställning till om ytterligare utredning av verksamhetens lednings- och 
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stödfunktioner, bl a HR, behövs, för att säkerställa att verksamheten har 
tillräckliga förutsättningar för genomförande av uppdraget i enlighet med lagar, 
förordningar och övriga styrdokument. 3) Initiativärendet anses därmed 
besvarat.  

Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Bifall till att initiativärendet bereds. 2) 
Bifall till initiativärendet för beslut i både personalutskott och kommunstyrelsen. 
3) Bifall till utredningsuppdrag enligt initiativärendet. 4) Avslag på 
kommunchefens förslag till beslut. 5) Avslag på ordförandes förslag till beslut i 
personalutskott och kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med Anna Berg von Lindes m.fl. förslag till beslut.  

 

Vid mötet önskade Jan Zielinski (S) inkomma med en protokollsanteckning. 
vilken avvisades av ordförande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Jan Zielinski (S) 
Marie Irbladh (C) 
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Dnr - 

§ 22 Information 

Personalutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om: 

a) Dödsolycka på Hallandsåsen involverande elev vid Svalöfs gymnasium.   

b) Utbildningschef 

c) Elever som kommit ifrån gruppen på Söderåsen. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


