KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 17 april 2012 kl.13.00-15.30
Konul1unkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
YVOlU1e Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare

Justerare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Ingemar Nordström, kulhlr/bibliotekschef § 48
Pia Almgrund, utredare/socionom § 49
Siv Martinsson, personalsekreterare § 54
Lena Bull, personalchef § 55
Gösta Kihlgren, arbetsmarknadsstrateg § 56
Anna-Lena Carlsson

Tid för justenng

Tisdag 24 april 2012
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justarat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sälls upp
Datum då anslaget tas ner

2012-04-17
2012-04-24
2012-05-16

Förvaringsplats

Underskrift

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-17

Ks au § 47

Ändringar i föredragningslistan
Ärende som utgår vid dagens sammanträde
Ersättning till handikapporganisationens ledam ö ter i Tillgänglighetsrådet

Arbetsutskottets beslut
Arbetsu tsko tte t god känner ovanstående ändring

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-17

Ks au § 48

Finnskogen natur- och kulturpark
KST dnr 2011/14.10

I april 2010 arrangerades en temadag i Norge om "Finnskogen som varumärke" där
bland annat representanter från Eleverum, Kongsvingel', Torsby, FitU1skogen och Solör
deltog. Intensionen med mötet var att finna en gemensam plattform för vidareutveckling av Finnskogen som varumärke och etablera en egen natur- och kulturpark på
Filillskogen.
Kommunstyrelsen 2011-01-10 ställde sig positiva till att ingå samarbete med de aktuella Finnskogskommunerna och delta i ett förprojekt för utveckling aven kulturpark på
Finnskogen, samtidigt togs beslut om en insats på 50 000 kr.
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-12-13 ställde sig positiva till fortsatt långsiktigt samarbete.
Vid dagens sammanträde informerar kulturchef Ingemar Nordström om projektet.
Resultatet av förprojektet visar att det finns goda förutsättningar för att skapa en nahll'- och kulturpark för Finnskogen för ett gränslöst och långsiktigt samarbete mellan
lokala, regionala och nationella aktörer.
Styrgruppen, projektledningen och projektgruppen föreslår att arbetet fortsätter mot
en etablering av Finnskogen Nahu- og kulturpark. Kostnaden för Torsby kOHtmun
under 2012 är 60 000 nkr.

Finansiering
7 kOl1U1llmer el 60 000 nok
Fy Ikeskol1ununen
Fylkesmannen
Region Värmland
Verdiskapningsprogram KRD

420000 nok
150000 nok
150000 nok
150000 nok
50000 nok
100000 nok

Totalt

1 020 GOO nok

ARKO

Handlingar i ärendet
Kulturchefens tjänsteskrivelse inkl. projektbeskrivning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Forts Ks au § 48, Finnskogen natur- och kulturpark
Arbetsutskottets beslut
Torsby konunun beviljar projekt Finnskogen nahlr- och kulturpark 60 000 nkr till utveckling av projektet under 2012. Pengarna ta s från ansvar 0211, m edfinansiering projekt 00118.

Beslutet expedieras till
Ingeinar Nordström
Ekonomiavdelningen
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 49

Familjecentralsutredning
f<ST dnr 2011/224.70

Den Borgerliga Alliansen lämnade in en motion till konununfullmäktige 2011-03-29
§ 18, där de vill att det skyndsamt ska inrättas en familjecentral i Torsby kommun. "Vi
den Borgerliga Alliansen i Torsby KOl1Ullun vill att det inrättas en Familjeenhet/central i vår kommun, för att så tidigt som möjligt stötta och hjälpa barn och unga, som
har någon fonn av problem."
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2011-09-27 § 86.

Vad är en Familjecentral
Basen i Familjecentralens verksamhet är Barnmorskemottagning (BMM), Barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och social~änst. Kännetecknande för verksamheten är att
huvudmännen, landsting och konunun. samordnar sina resurser i gemensanuna lokaler och att verksamheten regleras i tydliga avtal.
En Familjecentral bedriver verksalTlhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och riktar sig till alla barn och föräldrar, från graviditetens början tills ba rnet börjar förskoleklass.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sanunanträde 2012-02-12 § 16 fick Pia Alm.grund, socionom och utredare, i uppdrag att utreda förutsättningarna för Familjecentral i Torsby kommun. Hon deltar på dagens sammanträde och informerar om utredningen.
Utredningen har klarlagt att det generellt förebyggande arbete som bedrivs på Familjecentral väl överensstäJmller med nationella, regionala och lokala tankar och ambitioner
beträffande förebyggande arbete. Familjecentraler har inrättats i de flesta Värmlandskommuner och det finns idag mångårig och väldokumenterad erfarenhet som påvisar
att arbetsmetoden fungerar mycket tillfredsställande, för såväl brukare som personal.
Att i en bedömning ställa Familjecentral mot ett barnhälsoteam och värdera vilken
verksamhet som skall förordas är inte möjligt, då det delvis handlar om förebyggande
arbete på olika nivåer. En Familjecentral vänder ::;ig till alla konununinvånare medan
ett centralt stöd team vänder sig till barn och familjer i behov av stöd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Forts. Ks au § 49, Familjecentralsutredning
Om kommunens politiker väljer att inrätta Familjecentral så inbegriper detta ett barnhälsoteam. En Familjecentral innebär att arbete med generellt förebyggande arbete
prioriteras, vilket också är det som visat sig vara mest gynnsamt. Ett bamhälsoteam är
dock ett konstruktivt steg i riktningen att skapa samsyn och samverkan mellan olika
verksamheter.
Arbetet med att inrätta en Familjecentral är en process som kräver tid, pengar och engagemang.
Under den tid som det tar att inrätta en familjecentral kan ett barnhälsoteam till stora
delar möta upp de behov som idag finns.
Med en Familjecentral som bas finns en stor utvecklingspotential där verksamheten
kan utvidgas så att den omfattar även barn och ungdomar i ålderskategorin 6 -18 år.
Intentionerna med Familjecentral stämmer väl överens med de tankar som finns beträffande generellt förebyggande arbete för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2011-09-27 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17 § 112
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 16
Pia Almgrunds utredning 2012-04-10

Arbetsutskottets beslut
1.

Arbetsutskottet ställer sig positiva till att inrätta en Familjecentral

2. Bitr. kommunchef Anders Björck får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
kostnader för en familjecentral i Torsby kommun och överlämna det till budgetberedningen.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
ekonomiavdelningen
Pia Almgrund

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-17

Ks au § 50

Begäran om tilläggsanslag från omsorgsnämnden till Verksamhetschef LSS.
KST dnr 2011/161.03

Efter genomlysning av omsorgsförvaltning har nu en åtgärdsplan tagits fram. Där
finns bland annat ledning och styrning högprioriterat, inte minst inom LSS. Därför
finns långgångna planer att anställa en LSS-chef. Det saknas dock finansiering för
tjänsten och omsorgsnämnden ser ingen möjlighet att finna den inom egen ram. Därför
vänder man sig mot kommunstyrelsen med begäran om hjälp. Kostnad för tjänsten
under resten av året är beräknat till 292 000 sek.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2012-03-20 § 40
ekonomichefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen stödjer förslaget att omgående anställa en LSS-chef. När omsorgsnämnden har anställt LSS-chefen, finansierar kommunstyrelsen detta under 2012, ansvar kommunchef. Finansiering 2013 och framöver skall tas inom omsorgsnämndens
egen ram.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Angela Birnstein
Ekonomiavd .
Thomas Stjerndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-17

Ks au § 51

BRIS ansöker om verksamhets bidrag för år
2013
KST dnr 2012/215.03

BRIS erbjuder barn under 18 år en anonym kontakt m.ed en vuxen i telefoll, per mail
eller chatt. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta
arbetet i stöd verksamheten. BRIS verksamhet är ett viktigt komplement till de insatser
som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. BRIS är religiöst och politiskt
obundet och verksamheten präglas av ett barnperspektiv son1 utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter.
BRIS ansöker hos Torsby kommun om verksamhetsbidrag för 2013 med 10 kr per barn
under 18 år vilket innebär 22 290 kronor.

Handlingar i ärendet
BRIS Ansökan om verksamhetsbidrag 2012-03-27
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-04-11

Arbetsutskottets beslut
1.

Torsby kommun beviljar BRIS ett bidrag med 10: -/barn och år. Bidraget för
2013 är 22 290 kronor. Ärendet tas upp vid behov eller om förutsättningar ändras. I annat fall gäller beslutet tillsvidare.

2. Finansiering sker från konto medlemsavgifter under ansvar kommunchef;
0211000, 13040

Beslutet expedieras till
BRIS
ekonomiavdelningen
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 52

Logen 1868 Fyren i Vitsand, låneansökan och
ansökan om bidrag
KST dnr 2012/'174.03

Logen 1868 Fyren i Vitsand ansöker om ett lån p å 80000 sek för att laga taket till ordenshu se t. Kostnader för reparationen berä knas uppgår till 205 000 sek . Idag har lnan
kunnat finansiera 85 000 sek. Resten är ofinansierat.
I en ny skrivelse till kommunen ansöker föreningen om ett bidrag på 30000 till finansieringen av ovannämnda takbyte.
Ekonomichef Angela Birnstein informerar att kommuner bör och kan inte låna ut
pengar till privatpersoner, föreningar eller företag, mer än i absoluta undantag då man
t ex kan förskottera ett bidrag.
År 2008 beviljades Logen 70 500 kr i bidrag till installation av värmepump.

Handlingar i ärendet
Logen 1868 Fyren i Vitsand ansökan om lån
Logen 1868 Fyren i Vitsand ansökan om bidrag
Ekonomjchefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
1.

Logen 1868 Fyren i Vitsands ansökan om lån avslås.

2.

Logen 1868 Fyren i Vitsand beviljas 20 000 sek i bidrag till takbyte.
Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118.

Beslutet expedieras till
Logen 1868 Fyren i Vitsand
ekonomiavdelningen
EInelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 53

Torsby Ridklubb ansöker om bidrag
KST dnr 2012/252.03

Torsby ridklubb har inkommit med en ansökan om stöd från Torsby kommun för att
renovera en utebana. Banan är sliten och delta ökar risken för skador på både häst och
ryttare. Utebanan är en viktig del i ridklubbens utbildningsverksamhet. Över 170 elever samt medlemmar med egen häst tränar varje vecka på banan som utgör en viktig
faktor för tränings- och tävlingsryttare.
Klubben har idag ca 190 medleminar, varav många barn och ungdomar samt personer
med rörelsehinder.

Kalkyl för renovering av banan
85 000 sek fonderade bygdemedel
50 000 sek egna medel
85 000 sek ofinansierat
Koshlad 220 000 kronor
Klubben ansöker hos Torsby kOlTllnUn om medfinansiering på resterande 85 000 sele

Historia
Ridklubben har under 2006 uppfört ett nytt ridhus bl. a. med kommunal medfinansiering om 1,5 mkr samt ett bidrag om 250 000 sele Ridklubben har dessutom en årlig
intäkt från kommunen på 100 000 sek som ersättning för att man åtar sig att städa torget i Torsby efter helgevenemang.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bidrag från Torsby Ridklubb
ekonomichefens tjänsteskrivelse

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Forts Ks au § 53,Torsby Ridklubb ansöker om bidrag
Arbetsutskottets beslut
Torsby Ridklubb och dess verksamhet överensstämmer väl med de krav som ställs i
vår policy om stöd och bidrag till föreningar. Därför beviljas Torsby ridklubb 85000
sek i bidrag som medfinansiering i renovering av ridbanan.
Finansiering sker från konto medfinansiering projekt 00118 under ansvar 0211 komlllU nchef

Beslutet expedieras till
Torsby ridklubb
Ekonomiavdelningen
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 54

Lägstautrymme i löneöversyn 2012
KST dnr 2012/250.02

Personalsekreterare Siv Martinsson informerar arbetsutskottet i ärendet.
Det pågår centrala förhandlingar för nya kollektivavtal om löner och alhl"länna 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 kOJmnuner och landsting.
Det finns redan nu gällande avtal, som är "sifferIösa". Inom avtalsområdet AkademikeraIIiansen (SACO) films ett tillsvidareavtal som inte anger något lägstautrynm"le.
Inom avtalsområdet Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) med SSR, Vision och
Ledarna gäller att arbetsledande personal enligt avtal har "ett icke definierat utfall'
Salmna gäller inom avtalsområdet Samverkansrådets avtalsområde med Lärarnas
Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund.
I förbundsområdet Hälso- och sjukvård med Vårdförbundet och Legitimerade SjukgYlm"lasters Riksförbund (L SR) films 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 centrala avtalen, som innefattar 2012, konm"ler att se ut vet vi i dagsläget inte. Det kan mycket väl bli så att ytterligare yrkesgrupper kommer att omfattas av
tillsvidareavtal, där utfallet inte är definierat.
Mot bakgrund av ovanstående är det önskvärt att kommunstyrelsen som kommunens
personalpolitiska organ snarast fastställer ett lägstautrYlmne för årets löneöversyn.

Handlingar i ärendet
PersonaJsekreterare Siv Martinssons

~änsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kOJmnun fastställer ett lägstautrymme på 2,6% under avtalsperioden 2012-0401 -2013-03-31, där centrala avtal anger ett icke definierat utfall.

Beslutet expedieras till
ks

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 55

Ungdomslöner i Torsby kommun 2012
KST dnr 2012/268 .02

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 bakgrund av att semesterplanering och personalplaneringen nu pågår för verksamheterna
j vård och omsorg vill personalchef föreslå att arbetsgivaren fastställer lönenivån för
ungdomslöner 2012 hots att de nationella avtalen inte ännu är klara. Ungdomslönerna
för 16-17-18åringar speglar del av lägstaiönenivån för vårdbiträden inom Kommunals
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
Personalchef Lena Bulls tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ungdomslöner 2012
18 år - födelseår 1994
17 år - födelseår 1995
16 år - födelseår 1996
Lönesättningen gäller från

timlön

månadslön

15345 kr
93:00
14440 kr
87:52
82:06
13 540 kr
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
ks

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 56

Ersättning till teriearbetande ungdomar 2012
KST dnr 2012/119.03

Arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren informera om ersäthling till feriearbetande
ungdomar.
Arbetsmarknadsavdelningen kommer under årets sonmlarlov att administrerar feriearbeten till samtliga skolungdomar i årskurs 8 och 9 S2unt alla ensamkonunande flyktingbarn placerade på Solrosen . Feriearbetet är fördelat på tre treveckorsperioder, arbetstiden är 6 timmar per dag vilket ger totalt 90 tirillnar per elev.
2011 erbjöds samtliga 266 elever möjlighet till feriearbete, 220 elever sökte och fick feriearbete. Den totala kostnaden uppgick ti111146 Tkr, vilket var 18 Tkr mer än budgeterat för 2011. Timersättningen var beslutad hU50 kr inklusive semesterersäthling.
2012 kommer samtliga 270 elever i årskurs 8 och 9 samt 13 ensamkommande flyktingbarn att erbjudas feriearbete, i dags läget råder en liten brist på arbetsplatser. Budgeten
för 2012 är 1250 Tkr och är något i underkant med tanke på 2011 års utfall. Någon höjning av timersättningen klaras inte inom beslutad detaljbudget.
Inför året har ett nytt upplägg utarbetats i samråd med skolan, en platsbank kommer
att upprättas där eleverna får möjlighet att söka sitt feriearbete med hjälp aven enklare
form av ev som skrivs i skolan med lärarstöd .
Till 2013 planeras ytterligare ett utvecklingssteg där elever med en affärside konuner
att få m.öjlighet att driva en enklare fonn av eget företag under sommarlovet. Verksamheten kommer att drivas som ett Leaderprojekt och i samarbete med bl.a. Säffle
konunun.

Handlingar i ärendet
Arbetsmarknadsstrateg Gösta KiJugrens ijänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-17

Forts § Ks au § 56,Ersättning till feriearbetande ungdomar 2012
Arbetsutskottets beslut
Timersättnin gen till ferierarbetande ungd omar i årskurs 8 och 9 är oförändrat 50 kr per
timme som maren 2012.
Ersätblingen finansieras inom arbetsmarknadsenhetens budge t.

Beslutet expedieras till
Gösta Kihlg re n
Personalavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-17

Ks au § 57

Meddelanden
KST dnr 2012/2.

Handlingar i ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 201203-06-2012-04-05

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdrags bestyrkande

