KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

2012-05-07, Kommunkontoret, kl 13:00-15.30

Beslutande

Håkan Laack (S)
Håkan Lindh (S)
Rune Mattsson (S)
Stanley Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Alf Larsson (C)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)
Marianne Ohlsson (S) ers för Yvonne
Broberg (S)
Anders Wiss (M) tj ers

Övriga

Emelie Ollen, sekreterare
Inger Laren, (FP) , ej tjg ers
Margot Enkvist, administrativ chef
Annette Lauritzen Karlsson,
informationsstrateg, § 61-63
Lena Bull, personalchef, § 64-67

Utses att justera

Anna-Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

KOlmnunkontoret

Avser paragrafer

Thomas Stjerndorff, kOlmnunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Jan Esping, teknisk chef, § 54-60
Siv Martinsson, personalsekreterare, §
64-67

54 -70

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-07

Datum för anslags uppsättande

2012-05-15

Datum för anslags nedtagande

2012-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

~~~ ..~

Emelie Ollen
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 54

KST 2012/25

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden utgår
Delegation till kOlmnunstyrelsens samhällsutskott i planfrågor
Ändring i miljö-, bygg- och räddningsnämndens respektive kOlmnunstyrelsens
reglemente

Följande ärenden tillkommer
Lägstalöner timavlönade
Ändring j kOlmnunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarnas sign

I UId""b"t"',,d,
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 55

KST 2012/198

Revisionsrapport - granskning av
omsorgsnämnden
På revisorernas uppdrag har Deloitte AB genomfört en granskning av omsorgsnämnden.
Efter granskningen lämnas följande rekOlmnendationer:
1. Fortsätta det påbörjade arbetet med översynen av organisationens lednings struktur
2. Förbättra analysverktyget av sjukfrånvaro och öka detalj graden till områdes- och
verksamhets nivå
3. Noggrant följa den fortsatta utvecklingen, samt analysera och följa upp orsakerna till
omsorgsnämndens sjukfrånvaro
4. Vid samtliga av nämndens månatliga sammanträden redovisa och följa upp
omsorgsnämndens resultat och helårsprognos samt redovisa åtgärder
5. Redovisa omsorgsnämndens månatliga redovisningar av utfall, helårsprognos och
åtgärder till kommunstyrelsen varje månad
6. Löpande följa upp kommunens sjukfrånvaro vid kommunstyrelsens samtliga
sammanträden under året.
Revisorerna önskar omsorgsnämndens svar till punkterna 1-4 och kOlmnunstyrelsens
svar till punkterna 5-6 ovan.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport - granskning av omsorgsnämnden, 2012-03-16

Kommunstyrelsens beslut
1. KOlmnunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och tar till sig revisorernas
synpunkter.
2. KOlmnunstyrelsen delegerar till kOlmnunstyrelsens arbetsutskott att svara på
revisionsrapporten.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Ulf Johansson
Kjell-Erik Mattsson
Ola Jansson
KOlmnunstyrelsens arbetsu tskott

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 56

KST 2012/197

Revisionsrapport - granskning av kommunens
engagemang i Valbergsområdet
På revisorernas uppdrag har Deloitte AB genomfört en granskning av kommunens
engagemang i Valbergsområdet. Efter granskningen lämnas följande rekommendationer:
• En mängd aktörer finns inOln området och detta försvårar ibland utvecklingsarbetet. Vi
ser här ett behov aven ökad tydlighet så att utvecklingsarbetet framskrider i en för
området gemensam färdriktning.
• En strategi bör tas fram och beslutas av kommunfulhT,äktige som anger på vilket sätt
områdets nyt~ande fortsättningsvis skall utvecklas och organiseras.
• En fortsatt koncentration av verksamheten som tillhör Valbergsområdet bör ske till
Torsby Sportcenter.
• De ekonomiska målen bör kompletteras med verksamhetsmål så att det även
framkommer "vad man får för pengarna". Vi har också förstått att ett arbete i den
riktningen pågår i kommunen . I januari 2012 tog kommunfullmäktige beslut om
kommunövergripande mål och dessa ska nu brytas ned till mätbara verksamhetsmål.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på rapporten.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport - granskning av kommunens engagemang i Valbergsområdet,
2012-03-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och tar till sig revisorernas
synpunkter.
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att svara på
revisionsrapporten.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Thomas S*rndorff
Kjell-Erik Mattsson
Ola Jansson
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarnas sign

Utd ragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 57

KST 2012/125

Revisionsrapport - granskning av projekt inom
teknikområdet i Torsby kommun
På revisorernas uppdrag har Deloitte AB genomfört en granskning av kommunens
projekt inom teknikområdet. Efter granskningen lämnas följande rekommendationer:
• Riktlinjerna bör utökas vad gäller investeringar.
• Av sådana riktlinjer bör det framgå att en förstudie med en ungefärlig kostnadsberäk
ning skall göras. Förstudien kan ligga till grund för beslut om investeringsmedel.
Därefter kan beslut om budget för projektet ske innan det startas upp.
• Av riktlinjer bör även framgå vem som ansvarar för upphandling samt hur beslut om
antagande av entreprenör skall ske. Vem som ansvarar gentemot politiken för genom
förandet och rapporteringen liksom vem som operationellt är ansvarig bör också fralngå .
• Rutiner för slutredovisning av projekt bör också finnas beskrivet i detta dokument. En
sådan redovisning kan exempelvis innehålla uppgifter om hur syftet med projektet
uppnåtts, genomförande samt en ekonomisk redovisning av budget och utfall.
• Båda projekten som vi har granskat i vårt urval överskred budget. Inte i något av fallen
har det framgått att kommunstyrelsen eller kOllliuunfullmäktige har godkänt
slutredovisningen.
• Projekten är omfattande varför vi anser att kommunen borde ha gjort en redogörelse
för det i årsredovisningen eller i delårsrapporten. Av redogörelsen borde det ha fralugått
en projektbeskrivning Salut utfall, budget och tillhörande konuuentarer.
Revisorerna önskar kOllliuunstyrelsens svar på rapporten.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport - granskning av projekt inom teknikområdet i Torsby kommun, 2012
02-08

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och tar till sig revisorernas
synpunkter.
2. Kommunstyrelsen delegerar till kOlllinunstyrelsens arbetsutskott att svara på
revisionsrapporten.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Jan Esping
Kjell-Erik Mattsson
Ola Jansson
KOllliuunstyrelsens arbetsutskott

Justerarnas sig n

Utdragsbesty rkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 58

KST 2012/200

Fastighetsförsäljning - Ambjörby 1 :347
Torbjörn Jönsson, Krusmovägen 9, Ambjörby har ansökt om att få köpa angränsande
fastighet Torsby Ambjörby 1:347 som ägs av Torsby kommun. Fastigheten ligger utanför
detaljplanelagt område.

Handlingar i ärendet
Begäran att köpa angränsande fastighet Torsby Ambjörby 1:347, Torbjörn Jönsson
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-04-16 § 47

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Torsby Ambjörby 1:347 säljs till Torbjörn Jönsson, till av kommunstyrelsen
fastställt pris 5 kronor per m 2 .

Beslutet expedieras till
KOlmnunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 59

KST 2012/96

PS 110 % AB erbjuder Torsby kommun att köpa
hangaren på flygplatsen
PS 110 procent AB har erbjudit Torsby kommun att köpa den hangarbyggnad som
företaget äger på kommunens fastighet Torsby Bergeby 1:40 vid Torsby Flygplats.
PS 110 procent AB bedriver flygverksamhet från Torsby Flygplats och avser att fortsätta
verksamheten genom ett hyresavtal med kommunen.
Byggnaden uppfördes 2006.
Kommunstyrelsens sarnhäIlsutskott förslag 2012-02-20 § 16 är att byggnaden inköps och
att förhandling om hyresavtal lTled säljaren inleds.
Kommunen har erbjudits att köpa byggnaden för 2 200 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping 2012-02-13
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-02-20 § 16

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras eftersom kOlmnunstyrelsen vill ha ett utförligare beslutsunderlag.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

KST 2011/705

Svar på motion från Socialdemokraterna
angående gång och cykelväg från Kajshedens
bostadsområde
Kommunfullmäktiges S-grupp har 2011-11-30 lämnat en motion som lyder;
"Kajshedens bostadsområde är det område som är beläget i nordväst, ca 2 km från
centrum, det finns gång och cykelväg in till samhället, däremot saknas förbindelse
söderut mot de två stora mataffärerna Ica Toria och Coop (under uppbyggnad).
Om man som gående eller på cykel skall till rca Toria och nya Coop så måste man ut på E
45 och särskilt under dygnets mörka timmar känns det otryggt att vistas på vägen.
Hastigheten är 70 km på sträckan mellan Rondellen och förbi ÖShnarkskorset, lastbilar
som färdas norrut måste hålla den hastigheten för att ta sig upp för backen, kommer de
norrifrån så släpper de inte på gasen för att cyklister eller gångtrafikanter befinner sig på
v ägrenen. Utan susar förbi så att man nästan dras med.
E 45 är mycket hårt trafikerad vissa delar på året sportlov, jut påsk och
semesterperioden juni-augusti då är det inte riskfritt att beträda E 45 för gångtrafikanter
eller cyklister. Det skulle även bli en kortare och säkrare" väg för skolbarnen som bor på
Sundbergsåsen och Kilåsområdet, som skall till Holmesskolan.
/I

Därför föreslår vi nu att kommunens tekniska avdelning får i uppdrag att påverka
Trafikverket att i samband med den trafikutredning som Trafikverket nu gör beträffande
ÖShnarkskorset, alternativt hanteras inom utredningen av regional cykelplan utreder och
prioriterar möjligheten för en gång och cykelväg parallellt med E 45 med en bro över
Röjdälven fram till Ica Toria".
Den föreslagna gång- och cykelvägen har redan angivits i det material som Torsby
kOllli11un skickat över till Trafikverket för att planeras in i regional cykelplan, dessutom
har motionen lämnats över till Trafikverket vid möte om Bergebykorset och
Östmarkskorset, som hölls 2012-02-03. Samrådsmöte angående utformning av
Bergebykorset och ÖShnarkskorset hölls i Torsby bibliotek 2012-04-12.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2011-11-30
Tjänsteskrivelse av Områdeschef eVA Mikael Löfvenholm, 2012-04-04
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-04-16 S 46

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion från Socialdemokraterna angående gång och cykelväg från Kajshedens
bostadsområde bifalls.

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

~i

Utdragsbestyrkande
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§ 61

KST 2010/573

Komplettering av reglemente tör kommunens
ti Ilgänglig hetsråd
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 § 75 om ett reglemente för kOlmnunens
tillgänglighetsråd och samtidigt bytte rådet namn från att tidigare ha hetat
handikapprådet.
I reglementet beskrivs hur ledamöter och ersättare från de olika
handikapporganisationerna utses. Det är genom nya reglementet ett nytt förfaringssätt
jämfört med tidigare.

Rådet har nio ledamöter och nio ersättare. Tre av varje är politiker, sex av varje
representerar en av följande fem grupper: synskada, hörselskada, rörelsehinder och
personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ordinarie och två ersättare från
gruppen med personer med medicinska funktionsnedsättningar.
Tanken är att föreningar som finns i Torsby eller i Värmland nominerar namn på ledamot
och ersättare. De personer som utses kommer sedan att representera inte bara sin egen
förening utan hela den grupp som föreningen tillhör, t.ex. syngruppen,
hörselskadegruppen etc.
Om det finns fler än en förening inom gruppen så ska de föreningarna mellan sig enas
om vilken/vilka personer de vill nominera.
I reglementet som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2011 fanns inga regler för den
händelse att föreningarna inte kommer överens.

Vi har nu en sådan sihtation, och därför behöver denna fråga regleras genom ett tillägg i
reglementet, dvs. vem som har rätt att besluta om vilken person som ska få bli ledamot
eller ersättare.
Dessutom behöver reglementet uppdateras i en punkt så att benämningen av de fern
grupperna blir mer i enlighet med gällande skrivningar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen K;; .. I~son, 2012-0L!-17

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tillgänglighetsrådets reglemente, § 6 Rådets sammansättning, kompletteras med
följande punkt:

Justera rn as sign

Uld ragsbesty rkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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2012-05-07

forts ks § 61, komplettering av reglemente för kommunens
tillgänglighetsråd
Om föreningarna inte kan komma överens om gemensamt förslag på ledamot och/eller
ersättare utser kommunstyrelsen ledamot och/eller ersättare bland de namn som
föreningarna nominerade. Detta gäller även vid fyllnadsval. Ledamoten/ersättaren väljs
för samma period som övriga ledamöter/ersättare.
2. Tillgänglighetsrådets reglemente, § 6 Rådets sammansättning, nuvarande lydelse
"en ledamot och en ersättare från vardera följande fem grupper: synskada, hörselskada,
rörelsehinder och personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ordinarie och två
ersättare från gruppen med personer med medicinska funktionsnedsättningar.
ändras till
"en ledamot och en ersättare från vardera följande fyra grupper: personer med
synnedsättning, personer med hörselnedsättning, personer med rörelsenedsättning och
personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ledamöter och två ersättare från
gruppen personer med medicinsk funktionsnedsättning.
3. Tillgänglighetsrådets reglemente får med ovan gjorda ändringar ett totalt innehåll
enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

11(20)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 62

Delegation till tillgänglighetsrådets ordförande
Kommunfullmäktige har fått en skrivelse med ett förslag att lägga till en punkt i
tillgänglighetsrådets reglemente.
Tillägget är föranlett av att föreningarna inom en av de handikappgrupper som rådet
rekryterar ledamöter och ersättare från, inte har lämnat något gemensamt förslag på
ledamot och ersättare. Fullmäktige behöver därför skriva in i rådets reglemente vem som
har rätt att avgöra frågan, när föreningarna inte är överens.
I förslaget till kommunfullmäktige föreslås att det blir kommunstyrelsen som avgör
frågan.
Vi föreslår nu kOlmnunstyrelsen att, under förutsäth1ing av kommunfullmäktiges beslut,
delegera avgörandet till tillgänglighetsrådets ordförande, med vice ordförande som
ersättare.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson, 2012-04-17

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att kommunstyrelsen avgör
vilken/vilka personer som ska vara ledamot/ersättare i tillgänglighetsrådet, i de fall
föreningarna inte kan enas om detta mellan sig, delegerar kommunstyrelsen
beslutanderätten till tillgänglighetsrådets ordförande med vice ordförande som ersättare.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

KST 2012/312

Andring i kommunstyrelsens reglemente
Lagen om förköp upphörde 2010-04-30, varför en punkt ur kOlmnunstyrelsens
reglemente ska tas bort, och några andra ändras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson och bitr.
kommunchef Anders Björck, 2012-05-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande två punkter under § 2d i konununstyrelsens reglemente

• i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt
• under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärend en inom den
beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område
och villkor i övrigt
ändras och ersätts med följande punkter
• besluta att avstå från att med förtur köpa fast egendom erbjuden av statlig myndighet
enligt Förordningen om försäljning av statens fasta egendom (SFS 1996:1190) samt
• under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta att med förtur förvärva fast
egendom erbjuden av statlig myndighet enligt Förordningen om försäljning av statens
fasta egendom (SFS 1996:1190). Förvärvet ska vara inom den beloppsram. och andra
riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt.
2. Följande punkt under § 2d i kommunstyrelsens reglemente tas bort:
• ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse
3. Kommunstyrelsens reglemente får genom ovan gjorda ändringar ett innehåll i sin
helhet enligt bilaga .

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/314

§ 64

Rapport från centrala löneavtalsförhandlingar
2012
PersonaJchef Lena Bull informerar om de pågående avtalsförhandlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

14(20)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

KST 2012/250

§ 65

Lägstautrymme i löneöversyn 2012 .
Personalsekreterare Siv Martinsson informerar om lägstautrymme i löneöversyn 2012.
Det pågår centrala förhandlingar för nya kollektivavtal om löner och allmänna
bestämmelser mellan SKL och parterna. Enligt nu gällande avtal ska nya löner gälla fr o
m 2012-04-01. Arbetsgivarens linje är att få till stånd centrala avtal utan angiven procent
eller krontal. Lönebildningen ska i stället ske ute i kommuner och landsting.
Det finns redan nu gällande avtal, som är "sifferIösa". Inom avtalsområdet
Akademikeralliansen (SACO) finns ett tillsvidareavtal som inte anger något
lägstautrYlmne.
Inom avtalsområdet Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) med SSR, Vision och
Ledarna gäller att arbetsledande personal enligt avtal har"ett icke definierat utfall".
Samma gäller inom avtalsområdet Samverkansrådets avtalsområde med Lärarnas
Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund.
I förbundsområdet Hälso- och sjukvård med Vårdförbundet och Legitimerade
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) finns ett nu gällande kollektivavtal som sträcker sig t
o m 2013-03-31. I detta avtal anges heller inte någon nivå för det garanterade utfallet.
Hur de slutliga cenh"ala avtalen, som innefattar 2012, kommer att se ut vet vi i dagsläget
inte. Det kan mycket väl bli så att ytterligare yrkesgrupper kommer att omfattas av
tillsvidare avtal där utfallet inte är definierat.
Mot bakgrund av ovanstående är det önskvärt att kOImnunstyrelsen som konununens
personalpolitiska organ fastställer ett lägstautrymme för årets löneöversyn.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Siv Martinsson
KOImnunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun fastställer ett lägstautrymme på 2,6% under avtalsperioden 2012-04-01 
2013-03-31, där cenh"ala avtal anger ett icke definierat utfall.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen

Justerarnas sign

UldragSbestyrkanc; 1/ _
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§ 66

KST 2012/268

Ungdomslöner i Torsby kommun 2012
Under april 2012 går de flesta av kommunens löneavtal ut. Förhandlingar pågår mellan
de centrala parterna på nationell nivå sedan några månader tillbaka. Parterna ser inte ut
att kunna enas om nya löneavtal för 2012 inom den närmaste tiden. Mot bak-grund av att
semesterplanering och personalplaneringen nu pågår för verksamheterna i vård och
omsorg vill personalchef föreslå att arbetsgivaren fastställer lönenivån för ungdomslöner
2012 trots att de nationella avtalen inte ämm är klara. Ungdomslönerna för 16-17-18
åringar speglar del av lägstaiönenivån för vårdbiträden inom KOlmnunals avtal. Nivån
på lägstaiönerna i Torsby kommun ligger över det centrala avtalet.
Personalchef Lena Bull föreslå att nivån från 2011 ligger kvar även för 2012. När man
fyller 19 år får man vuxen lägstalön månaden efter man fyllt.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 § 55

Kommunstyrelsens beslut
Ungdomslöner 2012
18 år - födelseår 1994
17 år - födelseår 1995
16 år - födelseår 1996

timlön
93:00
87:52
82:06

månadslön
15345 kr
14440 kr
13 540 kr

Lönesättningen gäller från och med det år den anställde uppnår ovanstående ålder. För
ungdomar som är födda 1993 gäller att "vanlig" lön utbetalas månaden efter fyllda 19 år.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 67

KST 2012/313

Lägstalöner och lönesättning av timavlönade
medarbetare i Torsby kommun
Ett nytt centralt löneavtal med KOlmnunai träffades den 29 april 2012.

Lägsta löner
I vår kommun har vi lägsta löner som ligger högre än de nivåer som förhandlats fram
centralt. Detta framgår av nedanstående uppställning;

Kategori 1
Saknar utbildning i yrket
Kategori 2
Yrkesförberedande utbildning
och ett år i yrket, fyllt 19 år

Torsby 2011
18 000 kr/mån

Enl centralt avtal 1 sept 2012
16 720 kr/mån

19 500 kr/mån

18 420 kr/mån

Förslag på lägsta löner 2012 i Torsby kommun:

Kategori 1
Kategori 2

18 000 kr/mån
19 700 kr /mån

En "frysning" av lägsta lönerna för outbildade förordas alltså. I denna kategori anställer
vi väldigt få personer, det är framförallt personer som ingår i någon typ av
arbetsmarkna dsåtgärd.
En höjning på 200 kronor förordas för dem som har utbildning, det motsvarar 1 %. Vi har
eller kOlmner att få brist på utbildade personer inom vård och omsorg. Därför är det
viktigt att vi kan erbjuda löner, som är någorlunda konkurrenskraftiga.

Löner tör timavlönade medarbetare
Till skillnad mot våra tillsvidareanställda, som får en individuell lönehöjning sker
lönehöjningarna för våra timanställda genom generella påslag. Det centrala avtalet med
KOlmnunai innebär att varje tillsvidareanställd genererar en lönehöjning med 650 kronor
räknat på heltid. Medellönen bland anställda inom Kommunals avtalsområde i Torsby
kommun är 21860 kr/månad, heltidsmått.
Det innebär en genomsnittlig höjning med 2,97 "/0, som också föreslås bH den generella
höjningen för de timavlönade 2012.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Siv Martinsson, 2012-05-05

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

forts ks § 67, lägstalöner och lönesättning av timavlönade medarbetare i
Torsby kommun
Kommunstyrelsens beslut KOlllil1unstyrelsen ställer sig bakom redovisade
lägstalöner och lönesättning av timavJönade medarbetare i Torsby kOlllinun att gälla från
2012-04-01.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

KST 2012/33

§ 68

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
KOlmnunstyrelsens ordförande informerar om följande:
.utredning pågår om förutsättningar för fibernätslösningar i kommunen
• vindkraftsdiskussion förs
• 25 september invigs E16

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 69

KST 2012/3

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2012-04-30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-05-07

§ 70

KST 2012/2

Meddelanden
Redovisning av meddelanden som kommit in till kOlmnunstyrelsen under tiden 2012-03
06 - 2012-04-05.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2012-04-30

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarnas sign

Utd ragsbestyrkande

