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.
Beslutande

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)
Christer Laurell (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Wachtmeister (M)

Insynsplats

Ingrid Ekström (SD)

Övriga deltagare

Fredrik Löfqvist, kommunchef
Paul Eklund, stabschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Jan Bengtsson, ekonomichef

Utses att justera

Christer Laurell

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-04-23 kl. 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund

Justerande

Christer Laurell

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Staben
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Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande
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§ 13

Godkännande av dagordning och utseende av justerare
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Christer Laurell utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr: 911-2011

Införande av personalbil i Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 § 147 att bifalla motionen Personalbil
för bättre miljö. Motionen föreslog att kommunen skulle utreda ett för
arbetsgivaren kostnadsneutralt införande av personalbil i Svalövs kommun.
Motionen lyfte fram att systemet kan bidra till att skapa en bättre miljö samt att
göra Svalövs kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en utredning som visar att personalbil kan
vara miljövänligt om miljöbil väljs och att det kan vara kostnadsneutralt för
arbetsgivaren. Om det är positivt för medarbetaren eller inte beror på vilken
inkomst medarbetaren har.
Beslutsunderlag
Utredning från kommunförvaltningen, daterad 2012-04-17
Förslagsskrivelse från ekonomi- och personalutskottets ordförande, daterad 201204-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26 § 147
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•
•

Föreliggande rapport noteras
Ärendet överlämnas till kommunchefen för eventuellt beslut om
verkställighet

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 308-2012

Resultatbalansering för särskilt boende och demens för resultat år
2011
Sammanfattning
Verksamheterna särskilt boende och demensboende, inom kommunal produktion,
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör
kombineras med system för resultatöverföring mellan åren för att ge
verksamheterna möjlighet till långsiktig planering och inte endast fokus på det
enskilda året.
Välfärdsutskottet beslutade 2012-03-27 § 18 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att resultaten för de två resultatenheterna särskilt boende och
demens fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet. (För tabell se välfärdsutskottets beslut.)
Ekonomichefen har i en skrivelse ställt sig bakom välfärdsutskottets beslut som
innebär att ett undantag från det officiella resultatet har föreslagits beroende på
särskilda förhållanden inom demensvården.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2012-04-05
Välfärdsutskottets protokoll, 2012-03-27 § 18
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Med hänvisning till
ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och personalutskottet bakom
välfärdsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Med hänvisning till ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och
personalutskottet bakom välfärdsutskottets beslut.
Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 291-2012

Resultatbalansering förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg och
grundskola för resultat år 2011
Sammanfattning
Verksamheterna förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg samt grundskola inom
kommunal produktion erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem
på lika villkor som en extern anordnare. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Välfärdsutskottet beslutade 2012-03-27 § 19 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att resultaten för de sju resultatenheterna fastställs enligt
tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet. (För tabell se
välfärdsutskottets beslut.)
Ekonomichefen har i en skrivelse ställt sig bakom välfärdsutskottets beslut som
innebär att två undantag från det officiella resultatet har föreslagits med hänvisning
till brandattentat på Linåkerskolan och en felbokföring.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2012-04-05
Välfärdsutskottets protokoll, 2012-03-27 § 19
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Med hänvisning till
ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och personalutskottet bakom
välfärdsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Med hänvisning till ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och
personalutskottet bakom välfärdsutskottets beslut.
Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 307-2012

Resultatbalansering för Svalöfs gymnasium resultat år 2011
Sammanfattning
Området Svalöfs gymnasium har verksamhet inom både gymnasieskola och
vuxenutbildning. Området erhåller resurser genom ersättning per elev på lika
villkor som extern anordnare, vilket är en form av brukarbaserat ersättningssystem.
Denna ersättningsmodell bör kombineras med system för resultatöverföring mellan
åren för att ge området möjlighet till långsiktig planering av verksamheten och inte
endast fokus på det enskilda året.
Gymnasieutskottet beslutade 2012-03-21 § 10 att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att resultatet fastställs för resultatenheten enligt tabell i
tjänsteskrivelse. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond. (Tabellen visar att
inget undantag görs från det officiella resultatet.)
Ekonomichefen har i en skrivelse ställt sig bakom gymnasieutskottets beslut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2012-04-05
Gymnasieutskottets protokoll 2012-03-21 § 10
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Med hänvisning till
ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och personalutskottet bakom
gymnasieutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Med hänvisning till ekonomichefens yttrande ställer sig ekonomi- och
personalutskottet bakom gymnasieutskottets beslut.
Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Information, Personal och Ekonomi
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
•

Införande av E-tjänster

Fredrik Löfqvist informerar om:
•

Kommande förhandlingar med arbetstagarorganisationerna rörande
Räddningstjänst i SkåneNordväst

Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

