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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.40

.
Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
Christer Laurell (C)
Charlotte Wachtmeister (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)

Insynsplats

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Karl-Erik Kruse

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-11-21 kl. 12.00
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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§ 48

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

Justerandes sign

Karl-Erik Kruse utses att justera protokollet

Utdragsbestyrkande
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Dnr 221-2009

Sju strategier för en kort- och långsiktigt hållbar ekonomisk och
kvalitetsmässigt god utveckling för de kommunalt finansierade
verksamheterna för kommuninvånare, besökare och företag i
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2009-08-17 § 104 beslut om sju strategier för att kortoch långsiktigt säkra en god ekonomisk och kvalitetsmässig utveckling av de
kommunala verksamheterna.
Kommunstyrelsens fattade 2011-06-07 § 117 beslut om att ge ekonomi- och
personalutskottet i uppdrag att prioritera fördjupade utredningar med anledning av
kommunstyrelsens beslut i Sju strategier och att redovisa resultatet till
kommunstyrelsen i december 2011.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-10-03, § 36, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att sammanställa en uppföljningsrapport med
anledning av kommunstyrelsens beslut i Sju strategier. Uppdraget återrapporteras i
ekonomi- och personalutskottet i november för återrapportering i kommunstyrelsen
i december 2011.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en uppföljningsrapport, där respektive
strategi följs upp.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens uppföljning, daterad 2011-11-01
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07 § 117
Ekonomi- och personalutskottets beslut
Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag till beslut om vilka
strategier som kan avslutas.
Ekonomi- och personalutskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Rapporten noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, JBN)

Justerandes sign
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Dnr 897-2011

Översyn av kommunens hyresavtal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 117 att ge ekonomi- och
personalutskottet i uppdrag att samordna översynen av kommunens hyresavtal och
att redovisa resultatet till kommunstyrelsen i december 2011.
Ekonomi- och personalutskottet beslutade 2011-10-03 § 37 att uppdra åt
kommunförvaltningen att sammanställa en rapport över kommunens interna och
externa hyresavtal.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en förteckning som redovisar de olika
hyresavtalen.
Svalövs kommun har en arbetsgrupp kallad Team Lokalplanering med
representanter för de olika verksamheterna och SVABO/SVALO. Denna grupp har
till uppgift att verka för ett rationellt utnyttjande av lokaler i kommunen och
koncernen. Gruppen kommer även i fortsättningen att uppdatera förteckningen
samt utnyttja informationen och uppgifterna i detta arbete. Något kompletterande
förslag till beslut utöver vad som redan gäller föreslås därför inte.
Beslutsunderlag
Bilaga, Förteckning över hyrda lokaler i oktober 2011
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-02
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03 § 37
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07 § 117
Ekonomi- och personalutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen
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Dnr 42-2011

Plattform för kreativitet och innovation inom förvaltningen
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2011-03-14, § 45, följande beslut: Inriktningen i
plattform för kreativitet och innovation inom förvaltningen Svalövs kommun
godkännes. Förvaltningen uppdras att arbeta fram riktlinjer för genomförande av
kreativitets- och innovationssystem.
Ärendet har under hösten 2011 ytterligare diskuterats i ledningsgruppen.
Förvaltningen konstaterar att ett system som det föreslagna kräver ett omfattande
arbete för att implementeras och utvecklas inom hela organisationen, och det kan
därför finnas skäl att omvärdera beslutet. Enligt förvaltningen bör hela
organisationen, i vardagen uppmuntra till idéer och utveckling av verksamheten. I
allas uppdrag ingår att ständigt utveckla arbetssätt och metoder, och forum för detta
är och ska vara det dagliga samtalet och verksamhets- och APT-möten på de olika
arbetsställena.
Uppmuntran för initiativ till förbättringar måste kunna ske på ett enkelt, flexibelt
och situationsanpassat sätt, samt genom uppmuntran i form av möjligheter till
kompetensutveckling, utveckling av arbetsuppgifter/uppdrag och genom
individuell lönesättning. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens beslut
om ett särskilt, strukturerat system för belöning för idéer omprövas.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14 § 45
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Karl-Erik Kruse (S): Kommunstyrelsens beslut 201103-14, § 45, upphäves och uppdraget till kommunförvaltningen avskrives.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m.fl. yrkande och finner att
utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslut 2011-03-14, § 45, upphäves och uppdraget till
kommunförvaltningen avskrives.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Ekonomi- och personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-14

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 6

(7)

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ekonomi- och personalutskottet

2011-11-14

Sida 7

(7)

§ 52

Information, Ekonomi och Personal
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) SOU 2011:59 - Betänkande av utredningen om kommunsektorn och
konjunkturen: Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (Dnr
844-2011)
b) VA-debitering
Stabschef Paul Eklund informerar om:
c) Medarbetarenkät
d) Övertagande av lönehantering samt personal av Helsingsborgs stad (Dnr
172-2011)
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

