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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.30

.
Beslutande

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

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Wachtmeister (M)

Insynsplats

-

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Anette Hallberg

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-06-20, kl. 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund

Justerande

Anette Hallberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ekonomi- och personalutskottet

Sammanträdesdatum

2012-06-18

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Staben
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Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande
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§ 19

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

Justerandes sign

Anette Hallberg utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr: 163-2001

Ekonomi- och verksamhetsstyrning, nyckeltal
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2001-07-31, § 241, följande beslut:
Uppdrages åt chefsgruppen och ekonomgruppen att vidareutveckla ekonomi- och
styrningsmodeller med gemensamma begrepp och nyckeltal för Svalövs kommun
med fokus på kvalitetsredovisning.
Under åren har ett löpande utvecklingsarbete genomförts, och nyligen har en ny
modell för målstyrning arbetats in i budgetarbetet inför år 2013 – 2015. Denna vilar
mycket på kvalitetsmått ur SKL-redovisningen ”Kommunens Kvalitet i Korthet”.
Beslut om införande av beslutsstödssystem har också fattats av ekonomi- och
personalutskottet.
Mot bakgrund av detta torde uppdraget kunna anses utfört och kunna avskrivas.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-04-10
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-07-31, § 241
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2001-07-31 om uppdrag att
vidareutveckla ekonomi- och styrningsmodeller anses utfört och avskrivs.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr: 497-2002

Långsiktigt hållbar utveckling för Svalövs kommun - åtgärder för
verksamheter och ekonomi i balans - Lokalöversyn
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2003-08-11, § 148, följande beslut:
Förvaltningschefsgruppen uppdras att utse någon tjänsteman för att samordna
lokalkontrakt inom kommunförvaltningen.
Hanteringen av lokaler har under tiden sedan beslutet fattades förändrats på olika
sätt. Bl.a. har en rutin funnits som innebar ett politiskt godkännande av extern
förhyrning av lokaler. Ett lokalteam har bildats med bl.a. produktionschefen och
ekonomichefen samt representanter för AB SvalövsLokaler.
Vid årsskiftet överfördes samtliga verksamhetslokaler från kommunen till AB
SvalövsLokaler, som därmed inte längre bara är förvaltare utan också hyresvärd.
Mot bakgrund av ovanstående, föreslås att uppdraget avskrivs trots att någon
särskild utsedd lokalansvarig tjänsteman inte utsetts, utan ansvaret finns inom
lokalteamet.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-04-13
Kommunstyrelsens protokoll 2003-08-11, § 148
Ekonomi- och personalutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsens beslut 2003-08-11, § 148, om uppdrag att utse någon
tjänsteman för att samordna lokalkontrakt inom kommunförvaltningen
avskrivs.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr: 222-2012

Anhållan om att Svalövs kommun efterskänker lån till Svalövs
Majblommeförening i samband med dess 100-årsjubileum 2012
Sammanfattning
Svalövs kommun lånade 1971-06-22 ut 60 000 kronor till Svalövs
Majblommeförening. Pengarna användes till delar av en renovering på föreningens
fastighet för barnkoloniverksamhet i Magnarp i nordvästra Skåne. Lånet har varit
ränte- och amorteringsfritt under de gångna 41 åren.
Majblommeföreningen har inkommit med en skrivelse där man föreslår att Svalövs
kommun efterskänker lånet som en gåva i samband med förenings 100årsjubileum.
Kommunförvaltningen har utrett hur lånen till andra föreningar har hanterats.
Svalövs kommun har fram t.o.m 2008 lånat ut pengar till Svalövs Folkets Hus och
Röstånga Bygdegårdsförening. Dessa båda föreningar betalar nu av sina lån till
kommunen enligt en 10 årig avbetalningsplan utan ränta.
Kommunförvaltningen föreslår att samma villkor ska gälla för lånet till Svalövs
Majblommeförening. Kommunförvaltningen har varit i kontakt med föreningen
och de accepterar villkoren.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-06-08
Skrivelse från Svalövs Majblommeförening, daterad 2012-02-21
Ekonomi- och personalutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
•
•

Svalövs kommun erbjuder förlängning av lånet på totalt 60 000 kr till
Svalövs Majblommeförening på förändrade villkor t.o.m. 2021-12-31.
Följande ränte- och amorteringsvillkor ska gälla för lånet: Lånet ska vara
räntefritt. Amortering ska ske med rak amortering på 10 år med början
2012-12-31.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

Arvoden för politiska uppdrag i tillfälliga beredningar, råd och
gymnasieutskott
Sammanfattning
Före valet 2010 fattade kommunfullmäktige beslut avseende bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Redan under innevarande
mandatperiod har förändringar beslutats som åstadkommit obalanser i Svalövs
kommuns bestämmelser som kan verka menligt för möjligheten att behålla
förtroendevalda på vissa uppdrag. I samband med ingången i en ny mandatperiod
görs en analys och justering av regelverket av demokratiberedningen, för beslut i
kommunfullmäktige.
Ordföranden i ekonomi- och personalutskottet har i en skrivelse föreslagit åtgärder
för att hantera de obalanser som uppkommit under mandatperioden i tre olika fall.
Det rör ersättning till (1) ordförande och vice ordförande i tillfälliga beredningar,
(2) ordförande och vice ordförande i kommunens råd för funktionshindrade och
pensionärer samt rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och (3) till
ordförande och vice ordförande i gymnasieutskottet
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från ordföranden i ekonomi- och personalutskottet, daterad 201205-30
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP) och Lennart Pettersson (C):
- Ordförande för tillfälliga beredningar ersätts med 10 % av ersättningen till
ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga beredningar ersätts
med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är detta i
enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice ordförande i kommunens
andra beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan gäller endast den period
under vilken den tillfälliga beredningen verkar.
- Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode med 1 % av arvodet
till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast arvode med 0,5 %
av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med
arvodet till ordförande i valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig
uppskattning av arbetsinsats och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot
nuvarande bestämmelser. Arvodering av förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i
de fall innehavaren av uppdraget erhåller fast arvode från uppdrag i det organ hen
representerar.
- Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast arvode motsvarande 10 % av
arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller ett arvode
motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är
detta i nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott och
beredningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Bestämmelser om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Finansiering sker inom ramen för budget för
kostnader för politiker.
- Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen av
arvoden för kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andra vice
ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma med förslag på eventuella
justeringar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet antar de.
Ekonomi- och personalutskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

•

•

•

•

Ordförande för tillfälliga beredningar ersätts med 10 % av ersättningen till
ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga beredningar
ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda
fallen är detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice
ordförande i kommunens andra beredningar. Arvodering för presidiet enligt
ovan gäller endast den period under vilken den tillfälliga beredningen
verkar.
Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode med 1 % av
arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast
arvode med 0,5 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första
fallet är detta i nivå med arvodet till ordförande i valnämnden under ”icke
valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats och ansvar som
följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser. Arvodering av
förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av uppdraget
erhåller fast arvode från uppdrag i det organ hen representerar.
Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast arvode motsvarande 10 %
av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller ett
arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I
båda fallen är detta i nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga
utskott och beredningar.
Bestämmelser om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Finansiering sker inom ramen för
budget för kostnader för politiker.
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen
av arvoden för kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andra
vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma med förslag på
eventuella justeringar.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr: 623-2009

Tolkning av regler rörande ersättning förlorad arbetsförtjänst
Sammanfattning
Ordföranden i ekonomi- och personalutskottet har i en skrivelse lyft behovet av att
tolka ersättning till förtroendevalda med timanställning.
I kommunens bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda står
det i 7 §:
”För att schablonersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå måste den
förtroendevalde en gång årligen styrka att han/hon har skattepliktig inkomst av
tjänst eller näringsverksamhet.”
Samtidigt är det underförstått att en ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska
föregås av att den enskilde faktiskt gör en förlust som ska ersättas. Regelverket i
Svalövs kommun avseende ersättning enligt nivå 1, schablon, är så formulerat att
det medger ersättning till egenföretagare även om hen inte kan styrka förlust vid
just det tillfälle då mötet genomfördes, på samma sätt som en löntagare.
Samma faktiska situation kan föreligga hos arbetstagare med timanställning, som
inte kan tacka ja till ett erbjudande om arbete när möten är inplanerade. Dagens
regelverk medger att denna typ av arbetstagare erhåller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Dock har förvaltningen önskat ett förtydligande i denna fråga för att
med enkelhet kunna fortsätta handlägga denna typ av ärenden. Mot bakgrund av
detta behov av förtydligande görs följande klarläggande:
För att göra det möjligt för timanställda förtroendevalda att utöva sitt
förtroendemannaskap i kombination med sin anställning, samt för att likställa den
kategorin med den kategori förtroendevalda som i någon mån har likartade
förhållanden, egenföretagarna, gör kommunstyrelsens ekonomi- och
personalutskott följande tolkning:
Förtroendevalda med timanställning får i de fall de ger in kopia på
anställningsavtal ersättning för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i
sammanträden och förrättningar som berättigar till det, utan att behöva
styrka att de vid det enskilda tillfället faktiskt förlorat arbetsinkomst.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från ordföranden i ekonomi- och personalutskottet, daterad 201206-11
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
Justerandes sign

Ärendet återremitteras till ordföranden med uppdraget att utveckla
tolkningen för att minimera risken för missbruk av reglerna.
Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Torbjörn Ekelund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Information, Personal och Ekonomi
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
•

Rekrytering samhällsbyggnadschef

Stabschef Paul Eklund informerar om:
•
•

Lokala kollektivavtal om lön m.m.
Aktuella personalfrågor

Ordförande Torbjörn Ekelund informerar om:
•

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 86 - Införande av personalbil i
Svalövs kommun (Dnr: 911-2011)

Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

