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Beslutande

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Annie Carlsson (S) tjänstgörande ersättare för Karl-Erik Kruse (S)
Christer Laurell (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Insynsplats

Övriga deltagare

Ingrid Ekström (SD)
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Paul Eklund, stabschef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Karl-Erik Kruse (S) del av § 57

Utses att justera

Christer Laurell

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-12-19
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Torbjörn Ekelund
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Christer Laurell
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§ 53

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

Justerandes sign

Christer Laurell utses att justera protokollet.
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Dnr 844-2011

SOU 2011:59 - Betänkande av utredningen om kommunsektorn
och konjunkturen: Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet
Sammanfattning
Utredningens syfte är att presentera förslag som förbättrar förutsättningarna för en
kommunal verksamhet, är stabilt över konjunkturcykeln och som inte förstärker
konjunkturvariationerna i samhällsekonomin.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande i länet.
Svalövs kommun har dock möjlighet att lämna ett eget remissvar. Svaret ska vara
Finansdepartementet tillhanda den 13 januari 2012, varför ett preliminärt yttrande
kommer att skickas till departementet innan kommunstyrelsen fattar beslut i
ärendet den 16 januari.
Staben ekonomi har informerat om utredningens förslag på ekonomi- och
personalutskottets möte 2011-10-14. Information om preliminärt remissvar från
Kommunförbundet Skåne har getts på ekonomi- och personalutskottets möte 201111-14. Detta förslag har diskuterats på ekonomichefsträffarna i länet under hösten.
Gruppen ställer sig bakom förbundets svar.
Staben ekonomi menar att även Svalövs kommun bör ställa sig bakom yttrandet
från Kommunförbundet Skåne då det lyfter fram de viktigare invändningarna mot
förslaget .
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-09
Preliminärt remissvar från Kommunförbundet Skånes ekonomiska beredning,
daterad 2011-11-09
SOU 2011:59 - Betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen:
Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Svalövs kommun lämnar ett
remissvar i enlighet med förslag från Kommunförbundet Skåne.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Svalövs kommun lämnar ett remissvar i enlighet med förslag från
Kommunförbundet Skåne.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55
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Dnr 1139-2011

Anställningsvillkor för chefer i Svalövs kommun
Sammanfattning
Med chef i Svalövs kommun avses ledare som har verksamhets-, personal- och
budgetansvar. Kommunen har två chefsnivåer. Strategisk nivå (kommunchef,
produktionschef, samhällsbyggnadschef, kvalitets- och myndighetschef samt
stabschef), samt på verksamhetsnivå (verksamhetschef/rektor, verksamhetschef
samt enhetschef). Chefer i Svalövs kommun har en tillsvidareanställning som
grund men ett tidsbegränsat chefsförordnande som omprövas efter fyra år enligt
nuvarande ordning.
Ledningsgruppen har fört en diskussion om hur anställningsvillkoren ska vara för
chefer i Svalövs kommun i framtiden. Eftersom man inte kan se något uttalat syfte
med nuvarande ordning, samt det faktum att kommunen ej har tillämpat
tidsbegränsat chefsförordnande adekvat, finns det inte några skäl till att ha kvar
detta system. Dessutom är kommunchefen tillsvidareanställd.
Ledningsgruppen förespråkar att chefer i Svalövs kommun enligt ovannämnda
definition tillsvidareanställs i kommunen.
Frågan har även varit föremål för samverkan i den centrala samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-02
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och Annie Carlsson (S): Ärendet
återremitteras till kommunförvaltningen för att utreda om ärendet ska beslutas i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för att utreda om ärendet
ska beslutas i kommunstyrelsen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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Dnr 1141-2011

Medarbetarenkät 2011
Sammanfattning
Medarbetarenkät 2011 är sammanställd. Svarsfrekvensen innevarande år blev 70
%. Samtliga tillsvidareanställda samt visstidsanställda med månadslön (anställning
minst sex månader) har inbjudits att vara med i undersökningen.
Kommunförvaltningen redovisar i en skrivelse de styrkor och förbättringsområden
som enkäten pekar på och de förbättringsområden som kommunens ledningsgrupp
har valt att fokusera på.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-27
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och Annie Carlsson (S): Informationen
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet antar det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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§ 57

Information, Personal och Ekonomi
Stabschef Paul Eklund informerar om:
a) Övertagande av lönehantering samt personal av Helsingsborgs stad (Dnr
172-2011)
b) Personal Direkt (Dnr 902-2011)
c) HR-samverkan Nordvästra Skåne
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
d) E-faktura och E-lönespecifikationer
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

