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Plats och tid  Nämndsalen kl 10.00 – 10.40 
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Carola Fridh
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 21 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en chefsrapport. 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport. 

 Astrid Isaksson, alkoholhandläggare, informerar om servering av alkoholdryck-
er på äldreboenden. 
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§ 22 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i ut-

bildnings- och introduktionsanställning - BUI12 
 KS 2013/ 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar bestämmelserna enligt BUI 12. 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas - BUI 12 - efter framställan från respektive riksor-
ganisation i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 
den 13 december 2012 en Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12 med Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet. 

Avtalet löper tillsvidare från och med 2012-12-13. Avtalet syftar till att ge den som 
gått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet en möjlighet 
att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv. Viss tid av anställningen utgörs av utbild-
nings- och introduktionsinsatser. 

SKL:s styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad över-
enskommelse, BUI 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning 
från och med 2012-12-13 att anta bestämmelserna enligt BUI 12 samt att efter 
framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BUI 12 - i 
enlighet med förhandlingsprotokollet. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 23 Löneöversyn 2013 

  

Beslut 

1. Utrymmet för löneöversyn beräknas till högst 2,9 % enligt strategisk plan under 
förutsättning att centrala avtal inte ger högre utfall 

2. Strukturella åtgärder ska göras enligt personalchefens förslag 

Beskrivning av ärendet 

De centrala löneavtalen har olika konstruktioner vilket innebär att löneöversyner 
sker vid flera tillfällen varje år. Inför löneöversyn 2013 måste en samlad bild tas 
över vilken lönestruktur och vilka lönerelationer som ska gälla, vilka behov av 
strukturåtgärder som är nödvändiga.  

Följande organisationer har centrala löneavtal som inte har någon nivå för garante-
rat utfall, så kallade sifferlösa avtal: Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnas-
ters Riksförbund (LSR) samt Akademikeralliansen (CE, DIK, FSA, JUSEK, SI, 
SKL, Naturvetarna, SVF). Dessa fackliga organisationer och dess medlemmar ska 
få ut ny lön i april 2013. 

Nya centrala avtal ska träffas 2013 för OFR (Vision, SSR, Ledarna) och Kommu-
nal. Avtalsperioderna löper till 2013-03-31. 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har avtal för perioden 
2012-05-01—2016-03-31. För 2013 är det garanterade utfallet minst ”märket,”det 
vill säga den konkurrensutsatta industrins kommande avtal, som beräknas vara klart 
senast 31 mars. När ”märket” är satt, och de centrala parterna har fastställt och 
tecknat nya centrala löneavtal, kan löneöversyn påbörjas för de organisationer som 
inte har sifferlösa avtal. 

I strategisk plan beräknas lönekostnadsökningen till 2,9 % för 2013. Det är det 
maximalt tillgängliga utrymmet för löneöversyn.  

Förvaltningscheferna har gemensamt diskuterat behov av lönestrukturåtgärder. 
Grupper som är i behov av lönestrukturåtgärder är lärare, förskollärare samt bi-
ståndshandläggare och socialsekreterare med myndighetsutövning.  

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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