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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.10

.
Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Insynsplats

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

Övriga deltagare

Fredrik Löfqvist, kommunchef
Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej § 49

Utses att justera

Anette Hallberg

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-12-17 kl. 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson §§ 46-48, § 50-51

Fredrik Lövqvist § 49

Ordförande

Justerande

Torbjörn Ekelund

Anette Hallberg

Utdragsbestyrkande

46 - 51

SVALÖVS KOMMUN
Ekonomi- och personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-10

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

Ekonomi- och personalutskottet

Sammanträdesdatum

2012-12-10

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Staben
...................................................................................

Karolina Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

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

Justerandes sign

Anette Hallberg utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
2010-2014 – uppräkning år 2013
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2010-03-29 § 25 reviderade bestämmelser och
ersättningsnivåer till förtroendevalda i Svalövs kommun. Uppräkning ska enligt
beslutet ske fr.o.m. 2011-01-01 med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Inkomstbasbeloppet år 2013 är 56 600 kr.
Beslutsunderlag
Sammanställning av ersättningar till förtroendevalda 2013
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Informationen noteras
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK, CEN)
Lone Nilsson, Helsingborgs stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

Partistöd 2013, belopp uppräknade enligt index
Sammanfattning
Det kommunala partistödet förändrades från och med år 2008 på så sätt att det
räknas upp/ner i enlighet med inflations-/deflationsjusteringar av budgetramarna.
En uppräkning för 2013 har nu sammanställts. Jämfört med 2012 har partistödet
höjts med 2 %.
Beslutsunderlag
Sammanställning av partistöd 2013
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Informationen noteras
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 132-2012

Samråd avseende löner för funktionsansvariga chefer och
sektorschefer
Sammanfattning
Kommunchefen ska, enligt delegeringsordningen, vid lönesättning av
produktionschef, myndighetschef, kvalitetschef, samhällsbyggnadschef,
verksamhetschef/rektor Svalöfs gymnasium, administrativ chef, ekonomichef och
stabschef samråda med ekonomi- och personalutskottet.
I den nya förvaltningsorganisationen finns det delvis nya chefstitlar. Samrådet
avser dessa.
På sammanträdet ger kommunchef Fredrik Löfqvist en muntlig redovisning för
ärendet.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Samrådet avslutades i enighet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 825-2012

Motion, Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har, 2012-08-13, lämnat in en
motion med rubriken ”Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda”. I motionen föreslås att ”Bestämmelserna om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun ses över”.
Ordförande i ekonomi- och personalutskottet har skrivit ett yttrande över motionen
där han bl.a. skriver att Sveriges Kommuner och Landsting har påbörjat en översyn
av nuvarande ersättningsregler vad gäller pension och avgångsersättning för
förtroendevalda. I dagsläget vet kommunen inte när det kommer ett förslag från
SKL eller hur det kommer att vara utformat, men så snart det presenteras kommer
det att bli föremål för diskussion och behandling i de organ som har att hantera
ärendet i Svalövs kommun.
Ärendet återremitterades på ekonomi- och personalutskottets sammanträde 201211-19 § 44 till ordförande för komplettering med uppgifter om gällande regelverk.
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda tillförs därför
beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs
kommun
Yttrande från ordförande i ekonomi- och personalutskottet, daterat 2012-11-12
Remittering av motion, daterad 2012-09-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27 § 115
Motion från Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C), daterad 2012-08-10
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

•
•

Förvaltningen uppdras att göra en sammanfattning av nuvarande
bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda med
förtydligande exempel.
Förvaltningen uppdras att via SKL undersöka hur beslutsläget är angående
bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda.
Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförandes förslag till beslut i ekonomi- och personalutskottet
•

Justerandes sign

Ekonomi- och personalutskottet antar ordförandes yttrande som sitt eget.

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes förslag till ekonomi- och personalutskottet för förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Information
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
a) Rekrytering samhällsbyggnadschef
b) Rekrytering socialchef samt t.f. socialchef och t.f. chef för arbetsmarknad
och integration
Ordförande Torbjörn Ekelund informerar om:
c) Utredningsförslag om kommunalt utjämningssystem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

