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Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Insynsplats

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens tid och plats

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)
Christer Laurell (C)
Lennart Pettersson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Fredrik Löfqvist, kommunchef, ej beslut § 43
Paul Eklund, stabschef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Christer Laurell

Kommunförvaltningen 2012-11-19, kl. 18.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund

Justerande

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

Staben
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Karolina Larsson
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§ 40

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

Justerandes sign

Ärendet Ansökan om lån, cykelväg Röstånga-Ljungbyhed utgår
Ärendet Regelverk för resultatutjämningsreserv tas upp som
informationsärende istället för beslutsärende.
Christer Laurell utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 623-2009

Tolkning av regler rörande ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Sammanfattning
Ekonomi- och personalutskottet beslutade 2012-06-18 § 24 att återremittera ärendet
om tolkning av regler rörande ersättning för förlorad arbetsförtjänst, till
ordföranden med uppdraget att utveckla tolkningen för att minimera risken för
missbruk av reglerna. Ordföranden har nu återkommit med ett yttrande.
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:
Det finns en risk att generella tolkningsbeslut påverkar andemeningen med de
bestämmelser som återfinns i kommunens bestämmelser. I vissa fall kan
förändringen bli så stor att bestämmelserna i grunden i stället borde skrivas om och
föreläggas kommunfullmäktige för nytt beslut. Av denna anledning finns i
kommunens bestämmelser utrymme för ekonomi- och personalutskottet (EPU) att i
stället fatta beslut i enskilda fall med regelverket som grund. I de fall regelverket
inte ger tillräcklig vägledning ska den konkreta frågan föreläggas EPU som
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från ordföranden i ekonomi- och personalutskottet, daterad 201211-12
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-06-18 § 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och Anette Hallberg (S): Ekonomioch personalutskottet godkänner skrivelsen från ordföranden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Ekonomi- och personalutskottet godkänner skrivelsen från ordföranden.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 1132-2012

Regelverk för resultatutjämningsreserv
Sammanfattning
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om ärendet.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Ekonomi- och personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Sammanträdesdatum

(8)

2012-11-19

§ 43

Dnr 232-2008

Utvärdering av tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-02-08 § 19 ska en utvärdering ske gällande
införandet av tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun.
Utgångspunkten har varit att detta arbete ska ske via frivillighet och delaktighet
samt egen motivation. En annan viktig faktor var också hur samverkanssystemet
nyttjats i denna process och om diskussioner förts på respektive arbetsplats.
En enkät skickades ut till 24 verksamheter/enheter och 24 har svarat på samtliga
frågor. Tre verksamheter/enheter har ej diskuterat eller infört tobaksfri arbetstid.
Information om införandet av tobaksfri arbetstid har skett via kommunens intranät
samt via skriftligt utskick till dåvarande ledarskapsakademin.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-07
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-08 § 19
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att senast i februari 2013 återkomma med
förslag på eventuella ytterligare åtgärder.

Ekonomi- och personalutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 825-2012

Motion, Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har 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. framför 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.
Beslutsunderlag
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
Yrkande
Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP) och Anette Hallberg (S): Ärendet
återremitteras till ordförande för komplettering med uppgifter om gällande
regelverk.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras till ordförande för komplettering med uppgifter om
gällande regelverk.

Expediering:
Ekonomi- och personalutskottets ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Information, Personal och Ekonomi
Kommunchef Fredrik Löfqvist/stabschef Paul Eklund/ekonomichef Jan Bengtsson
informerar om:
a) Pågående rekryteringar
b) Personalärende
c) Bluffakturor
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
d) Försäkringsfrågor
e) Processer runt livsmedelsupphandlingar
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om
f) Riskbedömning organisationsöversyn
g) Produktionschef Lars Wästberg har sagt upp sig och slutar den 12 februari
2013
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

