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2010-03-30
Dnr 236-2010

Enkät om medarbetarnas hälsa i Svalövs kommun
Sammanfattning
Marknadschef Christer Blomquist från Hälsoringen AB informerar på mötet om
resultaten från den enkät om medarbetarnas hälsa som genomförts i Svalövs
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens sammanställning av resultaten, daterad 2010-03-24.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign
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SVALÖVS KOMMUN
Ekonomi- och personalutskottet

§ 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

3 (3)

2010-03-30
Dnr 161-2010

Strategisk ekonomisk och finansiell styrning av Sydvatten
Sammanfattning
Svalövs kommun har ett aktiekapital på drygt 7,2 mnkr i Sydvatten och ett
borgensåtagande per 31 december 2009 på 15,9 mnkr.
Diskussioner inom olika arbetsgrupper m.fl. har de senaste åren ägt rum kring
framför allt borgensfrågan.
Sydvattens styrelse beslutade 2010-02-04 att föreslå delägarkommunerna att ge
borgen till bolagets samtliga lån enligt principen i konsortialavtalet. Styrelsen
föreslår vidare att Sydvatten skall ersätta delägarkommunerna med hälften av den
ränteskillnad, som borgen resulterar i vid varje enskilt lånetillfälle. Sydvatten
respektive delägarkommunerna delar således på vinsten av den lägre räntekostnad,
som kan erhållas tack vare kommunal borgen. Kommunens ställningstagande ska
lämnas senast den 15 april.
Kommunförvaltningen Ekonomi anser att förslaget är bra då det ger kommunen en
intäkt med en godtagbar risk, samtidigt som Sydvatten får en lägre räntekostnad
jämfört med om borgen inte skulle ges.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-18.
Sydvattens handlingar i ärendet, daterade 2010-02-16.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget från Sydvattens styrelse att i
ägardirektivet införa att borgen ska ställas ut till samtliga Sydvatten AB:s lån enligt
den tillämpningsmodell som råder och att Sydvatten ersätter delägarkommunerna
med hälften av den ränteskillnad, som borgen resulterar i vid varje enskilt
lånetillfälle.
Expediering:
Sydvatten
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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2010-03-30

§ 19

Dnr 215-2010

Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 28 februari
2010
Sammanfattning
Staben har sammanställt månadsuppföljning för Svalövs kommun per den 28
februari 2010.
I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi och personal för perioden,
jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret.
Denna ekonomiska uppföljning för Svalövs kommun pekar på ett resultat kring 0.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens ekonomiska uppföljning, daterad 2010-03-30.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Verksamheterna Individ och familjeomsorg samt LSS-verksamheten inom
kommunstyrelsen uppdras att vidtaga åtgärder för att minimera befarat underskott.
 Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen samt övriga nämnder uppdras att
vidtaga åtgärder för att hålla angivna ramar.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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2010-03-30
Dnr 238-2010

Ansökan om medel för säkerhetshöjande åtgärder
Sammanfattning
Sedan ett flertal år hålls dörrarna från trapphuset in till korridorerna låsta av
säkerhetsskäl. Anställda och förtroendevalda är utrustade med passerkort och möter
besökare i receptionen eller i trapphuset.
Det är dock fortfarande möjligt att utan passerkort och utan ärende osedd ta sig ner
i källarplanet för att planera eller genomföra t ex stöld eller sabotage. Vid ett
tillfälle för några år sedan förorsakade en person en mindre översvämning.
Skadorna hade blivit stora om den inte upptäckts omedelbart.
Grind och glaspartier, passerkortläsare samt komplettering av styrutrustning för
hiss har beräknats till ca 80 tkr. Partierna anpassas efter befintliga trappräcken
m.m.
Åtgärden är avstämd med fastighetsägaren och räddningschefen.
Saldot på balanskontot med medel för säkerhetsarbete är efter ett tidigare beslut i år
ca 613 000 kr. Förvaltningen ansöker om halva beloppet för åtgärderna från dessa
medel. Man planerar att finansiera resterande del inom investeringsanslaget för
inventarier 2010.
Ärendet ska inför beslut i utskottet diskuteras i förvaltningens team för risk- och
säkerhetsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-12.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras. Ärendet planeras att tas upp för beslut på utskottets nästa
möte.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, JBN, PMN)

Justerandes sign
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2010-03-30
Dnr 233-2009

Översyn av mötesarvoden och lekmannarevisorernas årsarvoden
för LSR Landskrona Svalövs Renhållning AB
Sammanfattning
Vid LSR:s årsstämma 2009 fick medlemskommunerna i uppdrag att i samråd se
över arvodena för möten och lekmannarevisorer.
Ekonomi- och personalutskottet behandlade ärendet på sammanträde den 29
september 2009 och beslutade då att ta upp frågan igen vid kommande
sammanträde.
LSR och Landskrona kommun har sedan dess lämnat förslaget att fastställa
mötesarvodet till 2,3 % av prisbasbeloppet och lekmannarevisorernas årsarvode till
7,5 % av prisbasbeloppet.
Beslutsunderlag
E-post från Landskrona kommun, daterat 2010-03-21.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2009-09-29, § 9.
E-post från LSR, daterat 2009-06-09.
Uppdrag att se över arvoden, inkommet 2009-06-10.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 I fall då särskilda överenskommelser saknas, ska arvoden och ersättningar i
mellankommunala organ som huvudregel följa bestämmelserna för detta hos den
till befolkningen största medlems- eller ägarkommunen.
Expediering:
LSR
Landskrona kommun
Kommunens ombud i LSR
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2010-03-30

§ 22

Information, Ekonomi
Skriftlig information om:
a) Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31
december 2009 (Dnr 346-2008)
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign
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2010-03-30
Dnr 247-2010

Principer för omställningspaket i samband med övertalighet i
organisationen samt beslut om finansiering av omställningspaket
inom skolans verksamhet
Sammanfattning
Omställningspaketet ska ses som ett sätt att bidra till att lösa övertalighet i
organisationen. Paketet är tänkt att kunna användas exempelvis i samband med
förändring i antal elever eller barn inom förskola/skola eller i vårdtyngd inom vård
och omsorg.
Paketet bygger helt och hållet på frivillighet och beslut kommer att tas i varje
enskilt fall. Åtgärderna vänder sig till tillsvidareanställda vars anställning inte
återbesätts eller vars anställning kan användas till omplacering av annan
arbetstagare som är övertalig.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-23.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Beräknad kostnad 2010 med 2 600 000 kr för omställningspaket inom
grundskolan finansieras ur strategisk reserv, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om godkännande av principer.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
 Principer för omställningspaket i samband med övertalighet i organisationen,
daterade 2010-03-23, godkänns.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, PMN, PAEK, LWG, BRG)
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Information, Personal
Personalchef Paul Eklund informerar om:
a) Likabehandlingsplan för Svalövs kommun (Dnr 36-2010)
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.
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