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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 15.50

.
Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
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Annie Carlsson (S)
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Christer Laurell
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Godkännande av dagordning och utseende av justerare
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Christer Laurell utses att justera protokollet
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Dnr 875-2010

Förslag till kommunövergripande riktlinjer inom personalområdet
(personalpolicies) för Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till personalpolicies på ett antal
områden. Dessa policies ska slutligen beslutas av kommunstyrelsen. 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. Inga svar har inkommit.
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 7, har kommunstyrelsen hand om frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och
har därvid bl.a. att anta kommunövergripande riktlinjer inom personalområdet.
Beslutsunderlag
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
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Ärendet tas upp på nästa sammanträde i ekonomi- och personalutskottet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
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Dnr 279-2010

Hanteringen av förtroendevaldas ersättning för förlorad
avtalspension
Sammanfattning
Ekonomi- och personalutskottet gav 2010-12-20 § 63 förvaltningen i uppdrag att
studera möjligheterna till individualisering av pensionsutbetalningarna. Stabschef
Paul Eklund har tagit fram en skrivelse där förutsättningarna beskrivs.
Tillägg om 4,5 % utgår vid förlorad arbetsinkomst för att täcka
avtalspensionskostnader. När ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst utgår även
ersättning för semesterersättning med 12 %. Utbetalning av tillägg avseende
avtalspensionskostnader samt ersättning för semesterersättning ska ske en gång per
år till respektive förtroendevald.
Diskussion har förts om att individualisera systemet vilket innebär att utöver
nuvarande ordning även införa möjlighet för de förtroendevalda som så önskar att
låta KPA administrera och förvalta tillägg avseende avtalspensionskostnader via
Svalövs kommun. Samtal har för förts med KPA som ger vid handen att detta är
fullt möjligt till en administrativ kostnad av 7 000 kronor per år, oavsett hur många
förtroendevalda som väljer detta alternativ.
Beslutsunderlag
Skrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-04-20
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-12-20 § 63
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Personalchefen uppdras att teckna överenskommelse med KPA för att
möjliggöra att KPA för enskilda förtroendevaldas räkning hantera
pensionsinbetalningar.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)
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Dnr 582-2009

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sammanfattning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska
arbetsgivare för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö årligen undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten. Enligt rutin för årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska kommunfullmäktige delges resultatet av
kommunens arbetsmiljöarbete föregående år enligt den kommungemensamma
handlingsplanen.
Handlingsplan för Svalövs kommun är upprättad och har samverkats i den Centrala
Samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-04-20
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-03-21 § 16
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-03-15
Handlingsplan årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Svalövs
kommun, daterad 2011-02-22
Ekonomi- och personalutskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Informationen noteras

Expediering:
Kommunstyrelsen
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Information, Ekonomi
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) Utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet
b) Internbudgetprocess
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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