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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.
Utskottet fick information om ärendet på mötet den 30 mars 2010. Frågan skulle
därefter diskuteras i förvaltningens team för risk- och säkerhetsfrågor, vilket nu
gjorts. Teamet tillstyrker att pengar beviljas för de beskrivna åtgärderna.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-03-30, § 20
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-12.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Kommunförvaltningen beviljas halva beloppet, dock högst 50 000 kr, för
utförande av beskrivna säkerhetshöjande åtgärder i kommunhuset.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, JBN, PMN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Information, Ekonomi
a) Upphandling av kostverksamhet i Röstånga (Dnr 367-2009). Ärendet hanteras av
välfärdsutskottet.
Ordförande Karl-Erik Kruse (S) informerar om:
b) Budget 2011 för Svalövs kommun, ekonomisk plan 2012-2013 (Dnr 47-2010).
Ärendet tas upp på dagens möte med ekonomiberedningen.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Ärendet Budget 2011 för Svalövs kommun, ekonomisk plan 2012-2013,
överlämnas till ekonomiberedningen.
Expediering:
Ekonomiberedningen (JBN)

Justerandes sign
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Dnr 238-2010

Uppdatering av bilagor till bestämmelser om ersättningar till
kommunal förtroendevalda
Sammanfattning
Nu gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 88. Kommunfullmäktige beslutade 2010-0329, § 25, om ändringar i bestämmelserna till kommande mandatperiod. Till
bestämmelserna finns en bilaga som innehåller belopp för årsarvoden m.m. som
årligen uppdateras.
Till bestämmelserna finns sedan tidigare ytterligare två bilagor, som inte
uppdaterats i samband med de senaste besluten om arvoden och ersättningar. Den
ena bilagan tydliggör i vilka situationer arvode och ersättningar utgår till
förtroendevalda i kommunala organ. Den andra bilagan tar särskilt upp villkoren
kring arvode och ersättning för förste och andre vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till kategoriindelning för arvoden m m i det egna organet, rev. bilaga till
ersättningsbestämmelser, daterad 2010-03-31.
Regler för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för förste och andre
vice ordföranden i kommunstyrelsen, rev bilaga till ersättningsbestämmelser,
daterad 2010-03-31.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M) och Christer Laurell (C): De uppdaterade
bilagorna ”Kategoriindelning för arvoden m.m. i det egna organet” samt ”Regler
för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för förste och andre vice
ordföranden i kommunstyrelsen” godkänns, och fogas till bestämmelserna om
ersättning för kommunalt förtroendevalda.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 De uppdaterade bilagorna ”Kategoriindelning för arvoden m.m. i det egna
organet” samt ”Regler för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för
förste och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen” godkänns, och fogas till
bestämmelserna om ersättning för kommunalt förtroendevalda.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, BRG, CBN)
Justerandes sign
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§ 28

Information, Personal
Personalchef Paul Eklund informerar om:
a) Översyn av kommunens lagstadgade policydokument
Nämndsekreterare Karolina Larsson informerar om:
b) Likabehandlingsplan för Svalövs kommun (Dnr 36-2010)
Personalchef Paul Eklund informerar om:
c) Yttrande till Arbetsmiljöverket om systematiskt arbetsmiljöarbete (Dnr 6402009). Rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
biläggs.
d) Diskussion inför löneöversyn (Dnr 353-2010)
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign
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