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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.45
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Beslutande

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
Christer Laurell (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Wachtmeister (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)

Insynsplats

Ingrid Ekström (SD)

Övriga deltagare

Bo Gripsten, t.f. kommunchef
Paul Eklund, stabschef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Karolina Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Karl-Erik Kruse

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-06-20
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund

Justerande

Karl-Erik Kruse
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Margareta Persson
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§ 25

Godkännande av dagordning och utseende av justerare
Extern förhyrning av lokal Svalegatan 1, tas upp som extra ärende
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

Dagordning med tillägg godkänns.
Karl-Erik Kruse utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 875-2010

Förslag till kommunövergripande personalpolicies för Svalövs
kommun
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till personalpolicies på ett antal
områden. Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har ekonomi- och
personalutskottet att fatta beslut om verksamhetsövergripande personalpolitiska
riktlinjer.
Ekonomi- och personalutskottet beslutade 2010-12-20 § 62 att förslagen till
personalpolicies skulle remitteras till partierna i kommunfullmäktige för svar senast
den 3 april 2011.
Dokumenten har även diskuterats i den Centrala Samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-06-03
Reviderat förslag till trafiksäkerhetspolicy, daterad 2011-06-03
Reviderat förslag till drogpolicy, daterad 2011-06-03
Reviderat förslag till arbetsmiljöpolicy, daterad 2011-06-03
Reviderat förslag till rekryteringspolicy, daterad 2011-06-03
Yttrande över personalpolicies för Svalövs kommun från Centerpartiet, inkommet
2011-05-13
Yttrande över personalpolicies för Svalövs kommun från Kristdemokraterna,
daterat 2011-05-11
Ekonomi- och personalutskottets protokoll, 2011-05-02 § 21
Ekonomi- och personalutskottets protokoll, 2010-12-20 § 62
Förslag till arbetsmiljöpolicy
Förslag till rekryteringspolicy
Förslag till drogpolicy
Förslag till första hjälpen- och krisstödspolicy
Förslag till hot- och våldspolicy
Förslag till rehabiliteringspolicy
Förslag till trafiksäkerhetspolicy
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (S), Christer Laurell (C) och Karl-Erik Kruse (S): Förslag till
personalpolicies för Svalövs kommun fastställs. Förvaltningen får i uppdrag att
återkomma angående punkt 5 i rehabiliteringspolicyn.
Torbjörn Ekelunds (S), Christer Laurells (C) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till
beslut i kommunstyrelsen: Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (S) m.fl. yrkanden och finner
att utskottet antar dessa.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
•

Förslag till personalpolicies för Svalövs kommun fastställs.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma angående punkt 5 i
rehabiliteringspolicyn.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 172-2011

Övertagande av lönehantering samt personal av Helsingsborgs stad
Sammanfattning
I strategisk plan och budget 2011, plan 2012 – 2013 är en av de strategiska
inriktningarna att förvaltningen ska finna samverkansformer, företrädesvis inom
Nordvästra Skåne. Inom staben är en sådan samverkansform genomförbar då det
gäller lönehantering och övertagande av personal.
Diskussion har förts med Helsingborgs stad om att överta drift för lönesystem,
administration av system, lönehantering samt medarbetare för Svalövs kommun.
Ärendet är förhandlat med berörd facklig organisation och en risk- och
konsekvensbedömning är upprättad i samråd med skyddsombud.
Skälen till samverkan är i första hand två, nämligen att säkerställa kompetensen i
ett långsiktigt perspektiv samt att minimera sårbarheten för lönehanteringen.
Ekonomi- och personalutskottet gav 2011-03-21 § 17 kommunförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till samverkansavtal med Helsingborgs stad. Ett sådant
förslag har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-06-03
Utkast till samarbetsavtal om PA-tjänster, daterat 2011-06-01
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-03-21 §
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP) och Karl-Erik Kruse (S): Kommunförvaltningen får i
uppdrag att teckna samarbetsavtal om PA-tjänster med Helsingborgs stad.
Torbjörn Ekelunds (S) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Informationen noteras.
Christer Laurell (C): I första hand: Ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare utredning
Christer Laurell (C): I andra hand: Förvaltningens förslag till beslut avslås
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells förstahandsyrkande och finner
att förvaltningen avslår det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer därefter proposition på Christer Laurells (C) andrahandsyrkande
och Torbjörn Ekelunds (FP) m.fl. yrkande avseende förslag till beslut i ekonomioch personalutskottet och finner att utskottet antar Torbjörn Ekelunds (FP) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds (FP) m.fl. yrkande
avseende förslag till beslut i kommunstyrelsen och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Kommunförvaltningen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal om PAtjänster med Helsingborgs stad.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras.

Reservation
Christer Laurell reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ekonomi- och personalutskottet

2011-06-13

§ 28

Sida 7

(8)

Dnr: 477-2010

Extern förhyrning av lokal, Svalegatan 1
Sammanfattning
Svalövs kommun har träffat avtal med Migrationsverket om att inom ramen för
avtalet om flyktingmottagning ta emot 5 – 8 ensamkommande barn per år. För
detta ändamål behövs bl.a. bra lokaler för deras boende och fritidsaktiviteter.
Fastigheten på Svalegatan 1 har tagits fram som ett slutligt alternativ. Då
fastigheten uthyrs av en extern fastighetsägare, Svalövs fastighets AB, behövs ett
godkännande av ekonomi- och personalutskottet inför underskrift av
hyreskontraktet. Ovanstående alternativ har diskuterats och godkänts av
myndighetsutskottet välfärd.
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP): Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant medges
att underteckna hyresavtal gällande Svalegatan 1 med Svalövs fastighets AB
Karl-Erik Kruse (S): Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag avseende
regeln att beslut om extern förhyrning av lokaler ska godkännas av EPU.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (FP) yrkande och Karl-Erik
Kruses (S) yrkande och finner att utskottet antar dessa.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
•

Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant medges att underteckna
hyresavtal gällande Svalegatan 1 med Svalövs fastighets AB
Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag avseende regeln att
beslut om extern förhyrning av lokaler ska godkännas av EPU.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Information, Ekonomi och Personal
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) Utformning av internbudget för nämnder och utskott
Stabschef Paul Eklund informerar om:
b) Övergång av anställda på Svalöfs gymnasium till Svalövs kommun
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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