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Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 17.15

.

Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

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

Paul Eklund, stabschef §§ 11-18
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 11-18
Åsa Ratcovich, kommunchef
Karolina Larsson, nämndsekreterare §§ 11-18

Utses att justera

Karl-Erik Kruse (S)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-03-28
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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2011-03-21

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

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

Margareta Persson
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§ 11

Godkännande av dagordning och utseende av justerare
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, särskilda skäl tas upp som extra ärende.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

Dagordning med tillägg godkänns.
Karl-Erik Kruse utses att justera protokollet.
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Dnr 267-2011

Begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2011
Sammanfattning
Överföring av preliminära investeringsanslag från 2010 till 2011 beslutades enligt
kommunens rutiner i kommunfullmäktige 2010-11-29 § 136.
Staben ska därefter informera kommunfullmäktige om definitiva summor senast i
mars 2011. Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut om den
sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt tillkommit.
I nedanstående tabell framgår beloppen för de enskilda nämnderna.
Nämnd
Kommunstyrelse
Bygg, trafik och räddningsnämnd
BT-Kemi efterbehandling
TOTALSUMMA

Preliminärt
beslut i KF. Tkr
14.015
96
1.398
16.226

Förslag till
definitivt
beslut. Tkr
13.687
96
1.398
15.181

Övriga upplysningar
Handlingar till sammanträdet har på grund av tekniska problem inte varit
tillgängliga för alla ledamöter och ersättare via intranät och hemsida inför mötet.
På grund av minskade möjligheter till förberedelse väljer ekonomi- och
personalutskottet därför att inte lämna något förslag till beslut till kommunstyrelsen
i detta ärende.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-03-09
Bilagor

1. Begäran från Kommunstyrelse
2. Begäran från Bygg trafik och räddningsnämnd
3. Begäran från Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Ekonomi- och personalutskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 416-2010

Uppföljning av intern kontrollplan 2010
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2010-06-07 § 116 kommunförvaltningens förslag till
intern kontrollplan 2010. Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Ansvaret för arbetet med intern kontroll ligger numera på arbetsgruppen Team risk
och säkerhet. Teamet har påbörjat en process för att utveckla internkontrollarbetet
så att det mera koncentreras på de moment som är viktigast för hela kommunen.
Kommunen har bra rutiner för arbetet kring intern kontroll. Styrningen behöver
dock förbättras så att den bättre koncentrerar på moment där riskbedömningen är
högre. Kontrollmomenten måste också bli mera enhetliga och likartade i hela
kommunen.
Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2010 för att anses
ha en god intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av
resultatet för de enskilda momenten trots att alla delar av tidsskäl inte har kunnat
redovisas.
Övriga upplysningar
Handlingar till sammanträdet har på grund av tekniska problem inte varit
tillgängliga för alla ledamöter och ersättare via intranät och hemsida inför mötet.
På grund av minskade möjligheter till förberedelse väljer ekonomi- och
personalutskottet därför att inte lämna något förslag till beslut till kommunstyrelsen
i detta ärende.
Beslutsunderlag
Rapport avseende intern kontroll inom Svalövs kommun 2010, daterad 2011-03-15
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 268-2011

Intern kontrollplan 2011
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till kontrollplaner för kommunens
verksamheter.
Förvaltningen har genomfört en förändring av arbetet med intern kontrollplan inför
2011. Planering av arbetet sker nu via arbetsgruppen för Team risk och säkerhet.
Förvaltningen har i samband med arbetet ändrat på beskrivningen av risk efter
synpunkter från revisionen. Förändringen består i att gruppen har kompletterat den
hittillsvarande beskrivningen av risk med uppgifter över konsekvenser och
sannolikhet.
Övriga upplysningar
Handlingar till sammanträdet har på grund av tekniska problem inte varit
tillgängliga för alla ledamöter och ersättare via intranät och hemsida inför mötet.
På grund av minskade möjligheter till förberedelse väljer ekonomi- och
personalutskottet därför att inte lämna något förslag till beslut till kommunstyrelsen
i detta ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson och sammankallande i risk- och
säkerhetsgruppen Lars Wästberg, daterad 2011-03-04
Bilaga 1: Generella kontroller för alla nämnder, styrelser och utskott
Bilaga 2 Verksamhet Förvaltningsledning
Bilaga 3 Verksamhet Barnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola
Bilaga 4 Verksamhet Individ och familjeomsorg
Bilaga 5 Verksamhet Vård och omsorg samt LSS
Bilaga 6 Verksamhet Gata, Park, VA och Kost
Bilaga 7 Bygg-, Trafik och Räddningsnämnd
Ekonomi- och personalutskottet förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 272-2011

Kostnadsutveckling för verksamheten överförmyndare
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-16 § 16 i samband med behandlingen av den
ekonomiska uppföljningen för första halvåret 2010, att uppdra åt kommunförvaltningen att ta fram ett underlag för att beskriva historisk samt väntad framtida
kostnadsutveckling för verksamheten överförmyndare.
Antal ärenden
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

God man
enl 11:4
39
48
58
67
74
86
97

Förvaltare
enl 11:7
6
5
6
7
7
9
9

Totalt
45
53
64
74
81
95
106

Kostnader
tkr
230
197
296
410
678
748
1 060

Kostnadsutvecklingen har varit kraftig de senaste åren. Det finns ett antal skäl till
detta. Antalet ärenden har sedan år 2005 mer än fördubblats. Ärendenas karaktär
har över tiden förändrats. Inslagen av huvudmän med psykiska sjukdomar och
missbruksproblem har ökat. En ny och ökande grupp är personer inom LSSpersonkretsen. Behovet av insatser från gode män och förvaltare har därmed också
ökat.
Ett fördjupat samarbete mellan kommuner i nordvästra Skåne har diskuterats, vilket
kan komma att påverka kostnadsbilden.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson och ekonom Annika Andersson,
daterad 2011-01-26
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 582-2009

Handlingsplan årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
i Svalövs kommun
Sammanfattning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska
arbetsgivare för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö årligen undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten.
Handlingsplan för Svalövs kommun är upprättad och har samverkats i den Centrala
Samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-03-15
Handlingsplan årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Svalövs
kommun, daterad 2011-02-22
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Informationen noteras
Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 172-2011

Övertagande av lönehantering samt personal av Helsingsborgs stad
Sammanfattning
Förvaltningen för diskussioner med Helsingborgs stad om att Helsingborg ska
överta drift för lönesystem, administration av system, lönehantering samt
medarbetare från Svalövs kommun. Skälen till detta är dels att minimera
sårbarheten för lönehanteringen, dels att säkerställa kompetensen i ett långsiktigt
perspektiv. Ärendet var uppe för information på ekonomi- och personalutskottet
2011-02-21 § 9.
Den totalkostnad för lönehantering som Svalövs kommun har haft är 137 kronor
per lönespecifikation och månad, 2 466 000 kronor per år. Efter genomförd
rationalisering kommer kommunen att få en totalkostnad på 118 kronor per
lönespecifikation och månad, 2 130 000 kronor per år.
Det pris kommunen har fått från Helsingborgs stad för att överta haneringen samt
1,75 tjänst är en totalkostnad per år om 2 232 000 kronor. Detta innebär en kostnad
på 124 kronor per lönespecifikation och månad. Jämfört med kommunens kostnad
efter genomförd rationalisering uppstår en skillnad om 6 kronor per
lönespecifikation och månad. Detta ska, enligt förvaltningens underlag, sättas i
relation till de ovannämnda mervärdena.
Ärendet är förhandlat med SKTF och därtill har en riskbedömning genomförts
tillsammans med skyddsombud. Förhandlingen avslutades i enighet.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-03-13
Yrkanden
Lennart Petterson (C): I första hand: Ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare utredning.
Lennart Pettersson (C): I andra hand: Förvaltningens förslag till beslut avslås
Torbjörn Ekelund (FP) och Karl-Erik Kruse (S): Underlaget godkänns. Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till samverkansavtal med
Helsingborgs stad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Lennart Pettersson förstahandsyrkande och
finner att utskottet avslår det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition på Lennarts Pettersons andrahandsyrkande
och Torbjörn Ekelunds m.fl. yrkande och finner att utskottet antar Torbjörn
Ekelunds m.fl. yrkande.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
• Underlaget godkänns.
• Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till
samverkansavtal med Helsingborgs stad.
Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)

Reservation
Lennart Pettersson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 249-2011

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, särskilda skäl
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 § 6 att förtroendevald som på grund av
särskilda arbetsförhållanden tvingas avstå ett helt arbetspass ska ersättas för
förlorad arbetsinkomst för maximalt 8 timmar per dygn, såvida det inte
förekommer särskilda skäl för ytterligare ersättning.
En förtroendevald har i en skrivelse till kommunförvaltningen begärt att
kommunen prövar om det för hans del föreligger särskilda skäl till ytterligare
ersättning. Genom att delta på tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens
sammanträde 2011-04-11 kommer han att gå miste om 2,5 timmars ersättning,
eftersom hans arbetspass är på 10,5 timmar och hans arbete är av den arten att han
måste avstå ett helt arbetspass för att kunna delta på sammanträdet. Han skriver att
han inte har möjlighet att lägga om sin arbetstid.
Enligt Svalövs kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska
frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgöras av
kommunstyrelsen eller i förekommande fall dess utskott med ansvar för
personalfrågor.
Beslutsunderlag
Komplettering från förtroendevald, daterad 2011-03-13
Begäran om komplettering, daterad 2011-03-11
Skrivelse från förtroendevald, daterad 2011-03-08
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

•

Ersättning för förlorad arbetsinkomst medges för totalt 10,5 timmar för det
aktuella tillfället, under förutsättning att en omdisponering av arbetstiden
inte är möjlig.
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst p.g.a. särskilda skäl
prövas alltid utifrån enskilt fall.

Skäl för beslutet
•

Justerandes sign

Ekonomi- och personalutskottet bedömer att möjligheten att inte kunna
omdisponera sin arbetstid kan ses som ett särskilt skäl för extra ersättning
om tiden varit för kort för att man tillsammans med arbetsgivaren rimligen
kan hinna hitta en lösning på förläggningen av arbetstiden.
Kommunfullmäktige fattade visserligen beslut om sammanträdestider för
beredningarna redan i december 2010 varför det har funnits gott om tid för
den förtroendevalda att tillsammans med arbetsgivare planera sin arbetstid.
Eftersom detta är första gången som kommunfullmäktiges beslut 2011-0131 § 6 prövas och tiden från utskottets beslut fram till tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens sammanträde 2011-04-11 är kort, väljer
Utdragsbestyrkande
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dock utskottet att medge ersättning i detta fall, under förutsättning att en
omdisponering av arbetstiden inte är möjlig. Utskottet utgår ifrån att
arbetsgivaren i möjligaste mån underlättar för sin arbetstagare att kunna
kombinera arbetet med sitt förtroendeuppdrag framöver.
Expediering:
Förtroendevald
Kommunförvaltningen (MAN, MAP, MAPA, KALN, PAEK, CEN)

Justerandes sign
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Information, Personal
Kommunchef Åsa Ratcovich informerar om:
a) Samråd chefslöner
Ekonomi- och personalutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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