Ekonomi- och personalutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Sammanträdesdatum

Sida

2011-01-24

1

Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.40

.

Beslutande

Övriga deltagare

Torbjörn Ekelund (FP) ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C)

Ingrid Ekström (SD) insynsplats
Jan Bengtsson, ekonomichef
Paul Eklund, stabschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Karl-Erik Kruse

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-01-31
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund

Justerande

Karl-Erik Kruse
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden

2011-02-01 – 2011-02-22

Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

...................................................................................

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande
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§1

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

Justerandes sign

Karl-Erik Kruse (S) utses att justera protokollet

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 82-2011

Resurser till kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
En diskussion genomförs på utskottet kring resurser till kommunfullmäktiges
beredningar.
Diskussionen utmynnar i följande slutsatser:
-

När beslut om tillfälliga beredningar fattas ska ärendet åter
till kommunstyrelsen som återkommer till kommunfullmäktige med förslag
på resurstilldelning och uppdragsplan. Kommunfullmäktige kompletterar
genom att besluta ovanstående samt besluta om personer som väljs att ingå i
beredningen. Valen till den tillfälliga beredningen bereds via
valberedningsnämnden.
För närvarande bör inga nya tjänstemannaresurser budgeteras till
beredningarna.
Beredningarna behöver egna budgetar.
Arbetet i beredningarnas undergrupper ska protokollföras, anmälas till
beredningarna och diarieföras.
Styrning av beredningarnas undergrupper ska vara sådan att om
undergrupper formeras ska både sammankallande för gruppen och
protokollförare utses.

-
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Justerandes sign

Diskussionen noteras

Utdragsbestyrkande
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§3

Information, Ekonomi
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) Bokslut 2010 (Dnr 215-2010)
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• Informationen noteras.

Justerandes sign
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Sida 4

(6)

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ekonomi- och personalutskottet

2011-01-24

§4

Sida 5

(6)

Dnr: 42-2011

Plattform för kreativitet och innovation inom förvaltningen i
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunchefen har tagit fram ett förslag till Plattform för kreativitet och
innovation inom förvaltningen i Svalövs kommun. Plattformen ger förslag på hur
Svalövs kommun ytterligare kan engagera medarbetare och ledare för att leverera
bästa möjliga verksamhet och resultat för kommunens invånare, företag och
besökare.
Kommunfullmäktige har i den Strategiska planen för 2011-2013 slagit fast att
kommunens utmaning för framtiden är att kraven på kvalitet, individuellt
inflytande och valmöjligheter kommer att öka, samtidigt fortsätter resurserna att
vara knappa. Svalövs kommun måste möta dessa utmaningar genom att ständigt
arbeta med förbättring och effektivisering.
För att möta framtidens utmaningar behöver kommunen öka förmågan till
nyskapande i kommunens verksamheter och frigöra sig från etablerade perspektiv.
Kommunens medarbetare och ledare är nyckelpersonerna för att skapa en
arbetsplatskultur som stimulerar till förbättringar och nya grepp för att möta både
dagens och framtidens utmaningar.
I ett steg att stimulera kreativitet och innovation bland medarbetarna föreslår
kommunchefen att Svalövs kommun utdelar utmärkelser för goda förslag och
genomförande genom att införa förslagsverksamhet, innovationsbidrag, årets
prestation och belöningssystem.
Ärendet planeras att tas upp för information på kommunstyrelsen den 14 februari,
för beslut i ekonomi- och personalutskottet den 21 februari och kommunstyrelsen
den 14 mars.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich, daterad 2011-01-12
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Informationen noteras

Expediering:
Komunnförvaltningen (ARH, PAEK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information, Personal
Personalchef Paul Eklund informerar om:
a) Samarbete med Helsingborgs stad om löneadministration
b) Chefsförordnanden
c) Löneöversyn – utfall för 2010
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Justerandes sign

Informationen noteras.
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