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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 15.55

.
Beslutande

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande
Karl-Erik Kruse (S)
Christer Laurell (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Wachtmeister (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)

Insynsplats

Ingrid Ekström (SD)

Övriga deltagare

Fredrik Löfqvist, kommunchef
Paul Eklund, stabschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Karl-Erik Kruse

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-02-03 kl. 08.30
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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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Staben

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

Karolina Larsson
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§1

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: 623-2009

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
2010-2014 – uppräkning år 2012
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2010-03-29 § 25 reviderade bestämmelser och
ersättningsnivåer till förtroendevalda i Svalövs kommun. Uppräkning ska enligt
beslutet ske fr.o.m. 2011-01-01 med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Inkomstbasbeloppet år 2012 är 54 600 kr. År 2011 var det 52 100 kr, vilket innebär
en uppräkning av arvoden och schablon för ersättning för förlorad arbetsinkomst
med ca 4,8 %.
Beslutsunderlag
Sammanställning av ersättningar till förtroendevalda 2012
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

Partistöd 2012, belopp uppräknade enligt index
Sammanfattning
Det kommunala partistödet förändrades från och med år 2008 på så sätt att det
räknas upp/ner i enlighet med inflations-/deflationsjusteringar av budgetramarna.
En uppräkning för 2012 har nu sammanställts. Jämfört med 2011 har partistödet
höjts med 2 %.
Beslutsunderlag
Sammanställning av partistöd 2012
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
2010-2014 – Arvode till ordförande i Beredningen för kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21 § 176 att ordföranden i Beredningen för
kommunalt kulturprogram medges timarvode även för det förberedande mötet inför
beredningen. Anledningen till beslutet var att något fast arvode för beredningens
ordförande inte hade fastställts.
Avgående ordförande i beredningen har nu inkommit med yrkande om ersättning
för det förberedande arbete som hon har utfört. Kommunförvaltningen bedömer att
ekonomi- och personalutskottet ska tolka hur många timmar hon har rätt till
ersättning för.
Beslutsunderlag
Skrivelse från avgående ordförande i Beredningen för kommunalt kulturprogram,
inklusive bilagor, daterad 2011-12-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21 § 176
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Christer Laurell (C): Bifall till ansökan om ersättning
till avgående ordförande i Beredningen för kommunalt kulturprogram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
det.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Bifall till ansökan om ersättning till avgående ordförande i Beredningen för
kommunalt kulturprogram.

Expediering:
Margareta Mörck Åström
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign
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Dnr: 118-2012

Introduktion ny ordförande i Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Karl-Erik Kruse (S) lämnar uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen 201203-31. Birgitta Jönsson (S) föreslås att väljas av kommunfullmäktige 2012-01-30
att tillträda som ny ordförande i kommunstyrelsen fr.o.m. 2012-04-01.
För att underlätta för Birgitta att komma in i uppdraget som ordförande i
kommunstyrelsen, föreslår nuvarande ordförande i kommunstyrelsen i en skrivelse,
att det torde vara lämpligt att låta Birgitta delta vid möten och träffar med
mellankommunala organ såsom Skåne Nordväst, 6 K, ägarmöten med NSVA,
Sydvatten, Medelpunkten m.m. samt med möten med myndigheter såsom
Länsstyrelsen, Trafikverket m.m. under februari och mars månad. Det är också bra
om Birgitta medges delta vid förberedande möte inför kommunstyrelsen som äger
rum under februari och mars månad.
Vid dessa möten och överläggningar föreslås att Birgitta får rätt till förlorad
arbetsförtjänst för de timmar som åtgår för att kunna medverka vid möten och
träffar enligt ovanstående.
För att få en uppfattning av hur mycket tid det kan röra sig om lämnas en
redovisning av inplanerade möten och träffar under februari och mars månad 2012
av det slag som föreslås ovan, i en bilaga till kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2012-01-30
Bilaga, Inplanerade mellankommunala möten och förberedande möte inför
kommunstyrelsen för KSO under februari och mars 2012.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att välja Birgitta
Jönsson (S) till ny ordförande i kommunstyrelsen fr.o.m. 1 april 2012,
medges rätt för Birgitta Jönsson att deltaga vid möten, överläggningar och
träffar, enligt bilagan i beslutsunderlaget, samt att rätt till förlorad
arbetsförtjänst och eventuella reseersättningar enligt gällande regler utgår
vid dessa tillfällen.

Expediering:
Birgitta Jönsson
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Ekonomi- och personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-30

§6

Information, Personal och Ekonomi
Stabschef Paul Eklund informerar om:
a) Välfärdskonferens 2012, 9-10 februari
b) Personal Direkt (Dnr: 902-2011)
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
c) Direktupphandling översyn av förvaltningsorganisationen
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

Presidiet medges möjlighet att delta på välfärdskonferensen.
Informationen noteras.
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